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УВОД 

 
 
Француска историја била је бурна и хаотична. Њу карактеришу четири револуције, два државна 
удара и три промене између монарихијског и републиканског облика владавине. Све то је 
утицало на формирање данашњег функционалног система Француске.  
 
Француска је држава у западној Европи. Француска и дан данас поседује и прекоморске 
територије, а то су: Гваделуп, Мартиник, Француска Гвајана и Реинион, Мајот. Површина 
Француске, рачунајући и њене прекоморске поседе, је 640.679 km², а њеног европског дела око 
547.030 km². По површини је 42. држава у свету, а трећа у Европи после Русије и Украјине и 
највећа у Европској унији. Граничи се са Белгијом, Луксембургом, Немачком, Швајцарском, 
Италијом, Монаком, Шпанијом и Андором и има излаз на Атлантски океан и Средоземно море. 
По процени из 2009. Француска је имала 65.073.482 становника 
 
Француска је један од оснивача Уједињених нација, НАТО-а, групе Г8 и Европске економске 
заједнице, данашње Европске уније. Такође је једна од пет сталних чланица Савета безбедности и 
нуклеарна сила. 
 
Француска је централизована полупредседничка република. Устав Пете републике је усвојен на 
референдуму 28. септембра 1958. Референдум је значајно ојачао ауторитет извршне власти у 
односу на скупштину. Извршана власт има два лидера: Председника републике (тренутни 
председник је Емануел Макрон), који је шеф државе и бира се директно на изборима на мандат од 
5 година, и Владу, на чијем је челу премијер којег именује председник. Тренутни премијер је 
Едуар Филип. 
 
Парламент је дводоман и састоји се из Народне скупштине која броји 577 чланова, и посредно 
изабраног Сената сачињеног од 331 особе. Народна скупштина има моћ да распусти владу, па 
тако већина чланова у скупштини бира владу. Сенатори се бирају на мандат од 6 година, а једна 
половина посланика се бира сваке три године почевши од септембра 2008. Законодавна моћ 
скупштине је ограничена; у случају неслагања два дома Парламента, Народна скупштина има 
последњу реч, осим код уставних закона. Влада има јак утицај на обликовање става парламента. 
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1. Историја уставности Француске до Треће републике  
 

Први устав у Француској донет је 1971. године и то је био први писани устав у Европи. 
До данас Француска је донела шеснаест устава. Може се рећи за историју политичког 
система Француске да је била бурна и хаотична. Сукоб разних конкуренат у Француској 
је, наиме, праћен кризом друштва и кризом институција што, заправо, ствара подлогу за 
револуцију. За разлику од Британије и њене спољне политике, у Француској нове снаге 
бивају спутаване оквирима старог режима и у битном су заостатку за напреднијом 
Енглеском. Привреда се развија (нарочито трговина уз појаву индустрије) заједно с 
развојем науке и технике, а филозофија просветитељства поставља идеале складне 
вредностима које намеће капиталистички развој (критика религијског утемељења 
монархије, захтеви за грађанском једнакошћу, слободом мишљења и научног 
истраживања, слободом рада и организацијом државе на јасним и рационалним 
принципима1).  
 
У раздобљу пре револуције Француска је била краљевина под влашћу краља у чијим је 
рукама била апсолутна власт. Краљ додуше јест владао уз помоћ министара и савета, али 
их је он сам именовао. Крајем осамдесетих година 18. века финансијско стање Француске 
било је јако критично јер је краљевска благајна била готово празна и то великим делом 
због финансијске помоћи Американцима у рату против Енглеске током Америчког 
грађанског рата. Уз тешко финансијско стање незадовољство у земљи било је 
проузроковано и застарелим феудално-аристократским уређењем друштва и државе 
Друштво је било подељено у три сталежа: 

1. свештенство, 
2. племство, 
3. буржоазија, грађанство, сељаштво и остали (трећи сталеж). 

 
Свештенство (120.000 људи - 0,5%)  је имало велики утицај у друштву и убирало је 
знатне приходе са црквених имања, али није било јединствено по саставу и пореклу. Оно 
је обележено супротностима између вишега и нижег клера. Привилеговани положај 
уживало је више свештенство - племићког порекла, док је ниже свештенство имало 
скромне приходе, па је по положају било ближе припадницима трећег сталежа него 
вишем свештенству.  
 
Племство (350.000 људи - 1,5% становништва)  је било други привилеговани сталеж у 
Француској и са свештенством је чинило аристократски део француског друштва. 
Економски положај племства обезбеђивали су феудални земљишни поседи. Ниже 
племство је, по свом економском положају и угледу у друштву, било знатно испод 
високог племства, али је и оно чувало своја феудална права. 
 
Непривилеговани део француског друштва припадао је трећем сталежу (26 милиона људи 
– 98% становништва), који је по социјалном саставу био веома разновстан. Најбројнију 
категорију трећег сталежа чинили су сељаци. Иако нису били формално везани за 
земљопосед својих господара - племића и свештеника, они су били оптерећени бројним 
феудалним дажбинама. Цркви су давали десетину производа, а држави бројне порезе. 
Незадовољство сељака је било опште и они су желели укидање феудалних односа како би 
постали власници земље коју су обрађивали. 
 
 
                                                        
1 Собоул, 1989, 51-52 
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Трећи сталеж није имао политички утицај. За разлику од привилегованих, јединствен је у 
својим захтевима иако је састављен од буржоазије, градских слојева и сељаштва које 
чини око 80% укупног становништва Француске.  
 
Прави разлог револуције није у неадекватности институционалног апарата и његових 
интеграционих потенцијала у организационом смислу. Сталешка искључивост је 
принцип на којем се уз нарасли опсег снажних интереса изван језгра политичког система, 
интеграција тога система није више могла одржати. Краљева немогућност да спроведе 
апсолутистички принцип доследним развојем организационих потенцијала државе 
праћена је и делом узрокована сукобљавањем с привилегованим сталежима. Буржоазија 
је била предводник трећег сталежа, али и револуције на чији је ток и развој значајно 
утицала. Иако буржоазија није била склона демократији, она је имала водећу улогу у 
рушењу старог поретка, као и у настајању новог друштвеног поретка и институција након 
револуционарних дешавања.  
 
1.1 Револуција 1789. године 
 
Средином 1788. године краљ Луј XVI одлучио се на сазивање Генералних сталежа због 
све већег друштвеног притиска и захтева за политичким реформама, као и захтева за 
укидање феудалних повластица. Сазиву Генералних сталежа придонела је и тешка 
економска ситуација током 1788. године која је била последица лоше жетве, што је 
довело до раста цена житарица, а тиме је поскупио и хлеб. Из тог разлога становништво 
смањује набавку индустријских производа што онда доводи до застоја у производњи те 
коначно и до незапослености. Из тих разлога финансијска криза постајала је све гора те је 
то био главни проблем којег је требало што пре решити. Краљ је одлучио сазвати 
Генералне сталеже, они су били сазвани на начин да су представници сталежа заседали 
одвојено те је захтев краља био да ће се гласати по сталежима при чему ће сваки сталеж 
имати један глас. Оваква краљева одлука ишла је на корист аристократије, док је код 
трећег сталежа изазивала огорченост јер је тиме заправо у самом почетку била зајамчена 
превласт првог и другог сталежа. Сељаци су након такве одлуке захтевали заједничко 
заседање те да се гласа по броју заступника, а не по броју сталежа, међутим једино што 
су добили јест број заступника колико су укупно имали први и други сталеж заједно. 
Генерални сталежи окупили су се 5. маја 1789. године и тиме је започела расправа о 
актуалној ситуацији у земљи. Краљ је захтевао да се првенствено ради на решавању 
финансијске и политичке кризе и да се одбију сви захтеви за увођење било каквих 
политичких промена. Упркос краљевим захтевима, трећи сталеж је на заседању тражио 
равноправни положај свих сталежа, а уз то захтевали су и доношење новог устава којим 
би се ограничила краљева власт и којим би се омогућило лакше доношење нових закона и 
пореза. Наравно, захтеви трећег сталежа нису били испуњени и једино решење су 
пронашли  у револуцији. 
 
До лета 1789. године у Паризу влада незадовољство. Будући да се краљ бојао да не дође 
до грађанских побуна, поставио је на улице Париза војску као упозорење. Уз све то краљ 
је у то време отпустио и политичара Жака Некера, који се бавио решавањем питања 
инфлације и државног дуга, те је то проузроковало незадовољство народа који се већ 12. 
јула 1789. почео окупљати. До јутра 14. јула 1789. окупила се голема маса људи, која се 
почела наоружавати потребним наорзжањем из Инвалидског дома, али због недостака 
барута упутили су се према Бастиљи где су биле спремљене залихе барута. Будући да 
управник Бастиље није пустио узнемирене масе да уђу у затвор и складиште оружја, маса 
је  употребила силу и разрушиле Бастиљу - симбол краљеве власти. У Француској се 14. 
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јул слави као дан Бастиље, односно дан када је победила слобода, једнакост и братство 
над тиранијом и аутократијом. 
 
 
 
 
 
 

 
Пад Бастиље 

2 
 
Дана 4. августа 1789. Уставотворна скупштина донела је одлуку о доношењу Декларације 
права пре него што ће се донети  устав. Уз то, низом декрета одлучено је да се укину 
повластице за аристократију, сељаци су ослобођени феудалних давања, порезне обавезе 
уведене су за све грађане, а на селу су укинути кметски односи. На темељу свега тога, 

                                                        
2 Револуционари носе одсечене главе градоначелника Париза и управника Бастиље 
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општи сталеж у Паризу је 26. августа 1789. донела Декларацију о правима човека и 
грађанина те је тиме дошло до прекретнице у борби за људска права у Француској. Ова 
декларација и данас представља саставни део француског Устава и историје људских 
права.  
 
Међутим, Уставом који је донела Уставотворна скупштина 3. септембра 1791. краљ је 
још увек има велике повластице. Након доношења тог Устава, за буржоазију је 
револуција била завршена те се Уставотворна скупштина разишла крајем септембра исте 
године. Уставом од септембра 1791. у Француској је уведена уставна монархија и 
краљева је власт била ограничена. Законе је доносила уставотворна скупштина 
преименована у Законодавну скупштину, док је краљ имао право вета и извршну власт. 
Француска је подељена у 83 департмана, цехови су укинути и тиме је омогућен слободан 
развој обрта, индустрије и трговине. Сељаци су постали закупници земље на којој су 
радили, а бирачко право је дато пунолетним мушкарцима с имовином одређене 
вредности. У држави је и даље владало незадовољство, а главни разлог је што новим 
Уставом нису биле проширене политичке слободе, али и због све веће економске кризе. 
Наступиле су непрестане несугласица између краља и Законодавне скупштине. Међу 
присталицама револуције развило се идејно подвојење, па су тако настали Жирондинци, 
умерене демократе из покрајине Жиронде, и Јакобинци, екстремни радикали који су се 
окупљали у манастиру Светог Јакова. У међувремену, Народна скупштина је створила 
буржоаску државу. Француска је постала уставна буржоаска монархија. Краљ Луј XVI 
стаје на страну контрареволуције и покушава страном интервенцијом срушити 
револуцију у Француској. Издао је проглас којим је осудио дело Народне скупштине и 
позвао у помоћ своје присталице. Уставотворна скупштина престала је са радом 29. 
септембра 1791. године.  
  
 
1.2. Прва Француска Република и Монтањарски Устав 
 
У ситуацији угрожености самих темеља револуције, решење ће се наћи у преокрету 10. 
августа 1792. године. Незадовољно становништво окупљено у велике масе  10. августа 
1792. године одлучило се за оружани устанак у Паризу. Народ је тражио да се свргне 
краљ и да се сазове Национални конвент, што је касније и учињено. Овим догађајем 
почиње друга фаза револуције. Након тога Законодавна скупштина изгласала је сазивање 
скупштине Конвента, док су се истовремено на границама низали пораз за поразом у рату 
против Аустрије и њених савезника. Све околности су довеле до сазивања Конвента који 
је 20. септембра 1792. године, када је Француска поразила Аустрију код Валмија, укинуо 
монархију и прогласио републику.  
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Битка код Валмија 

 
 
 
Али убрзо након тога избио је сукоб између жирондинца и монтањара. Жирондинци су се 
залагали за слободу у привреди и трговини, без уплитања државе и противили су се  
револуционарној диктатури те су се залагали за личне слободе, а све како би учврстили 
своју власт. Насупрот њима стајали су монтањари, лево крило јакобинаца, који су се 
противили свему за што су се залагали жирондинци, а борили за оно чему су се 
жирондинци противили. Сукоби су избијали и због Паришке комуне у којој су превласт 
имали монтањари, а жирондинци су се бунили и против смртне казне краљу Лују XVI 
коју је одредио Конвент у јануару 1793. године. Након смрти краља Луја XVI већина 
европских земаља створила је прву коалицију и ушла у рат против револуционарне 
Француске. Османско Царство, Швсјцарска и скандинавске земље си једине земње које 
су задржале добре односе с Француском. Осим ратног стања у којем Француска није 
имала превелике наде, земљу су и уништавали све жешћи сукоб између жирондинаца и 
монтањара, који је завршио у јуну 1793. године победом монтањара. Ово је за последицу 
имало и доношење новог устава. 
Француски устав из 1793. године или Монтањарски устав  је био устав Прве француске 
републике од 1793. до 1795. године. Устав су израдили монтањари, пре свега 
Максимилијан Робеспјер и Луј Антоан Сен-Жист.  
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3 4 
                    Максимилија Робеспјер                              Луј Анотан Сен-Жист 
 
 
 
 
Декларација 1789. као преамбула Устава замењена је новом која брише одредбу о подели 
власти замењујући је изјавом (чл. 29) да границе »јавних функција морају бити правом 
јасно постављене« (Виле, 1967, 192). Члан 1. прокламира да је циљ друштва општа срећа, 
а утврђено је и право на рад, социјалну помоћ, образовање и право на устанак. Тако се, за 
разлику од Декларације из 1789. године, указује на међусобне дужности појединца и 
државе и тиме ствара подлога за интервенцију у сферу аутономије појединца. 
Монтањарски Устав је од великог значаја јер је сва извршна и законодавна власт била у 
рукама Конвента, односно скупштине. Монтањарски Устав запамћен је као 
најнапреднији Устав у историји француске уставности. Нажалост, никад није званично 
ступио на снагу.  
 
Оште стање у земљи почело се побољшавати крајем 1793. и почетком 1794. године када 
Француска бележи успехе на спољнополитичком плану, а значајни успеси постигнути су 
и унутар саме државе. Али стање у земљи било је далеко од идеалног те су већ у марту 
1794. започели нови сукоби у Конвенту, али и изван њега. У том раздобљу дошло је до 
сукоба између два комитета која су до тада сарађивала. Сукоб је био на врхунцу у јулу 
исте године када је Конвент заједно с Комитетом јавне безбедности оптужио Робеспјера 
и његове присталице и тиме је након две године срушена револуционарна монтањарска 
конвентска владавина. Период револуционарне монтањерске владавине карактерише 
оштра диктатура према свима који су били против револуције, републике и независности 
француске државе. Револуционарна владавина настала је као последица тешких 

                                                        
3 Максимилијан Робеспјер -  био је један од најпознатијих вођа Француске револуције. Био је истакнути 
члан Комитета јавног спаса  и један од покретача Владавине терора. Политички је био вођен идејама Жан-
Жака Русоа и просветитељства. 
4 Луј Антоан де Сент-Жист, познатији као Сен-Жист - на почетку Револуције припадао странци 
Монтањара. Године 1792. био је најмлађи заступник у Конвенту. Предводио је захтеве за погубљење краља 
Луја и израдио нацрт за устав Монтањара. Сен-Жист је био близак пријатељ Максимилијана Робеспјера. 
Након смењивања Жоржа Дантона, Максимилијан и Сен-Жист постају представници Комитета јавног 
спаса, извршног органа Прве француске републике. 
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спољашњих и унутрашњих политичких околности које су Конвент удаљавале од 
првобитних демократских идеја. Терор, који се проводио у име слободе с временом је 
имао све више противника што је довело до распада мотањарске власти и до пораза 
револуције.5 

 
6  Октобра 1795. године донет је нови устав. 
Дотадашњи конвентски систем замењен је такозваним 
директоријалним системом. Овом Уставу, као и свим 
осталим до сада, претходила је декларација, која је овај 
пут добила назив Декларација о правима и дужностима 
човека и грађанина те се једнакост људи у овој 
декларацији огледала само као једнакост пред законом. 
Што се тиче слободе мишљења и вероисповести, те 
права на образовање и социјалну помоћ, оне нису 
садржане у овој Декларацији као што је то било у оној 
из 1793. године, а једна од важнијих одлука Конвента је 
одвајање Цркве од државе. Уставом из 1795. власт је 
организована на начелу поделе власти у смислу да су 
законодавна тела била потпуно одвојена од извршне 
власти. На темељу тога  законодавни систем је 
реформисан на два дома – Веће пет стотина и Веће 
старих, док је извршна власт била поверена 
Директорију, којег је чинило пет чланова.  
 
Често је долазило до неслагања законодавног тела и 

директоријума, што је довело до државног удара од стране генерала Наполеона 
Бонапарте. Наполеон Бонапарта суспендовао је постојеће органе, а на чело је ступио 
привремени конзулат од три члана. Један од чланова је био и сам Наполеон. Овај 
конзулат је 1799. године донео нови устав. Наведеним уставом је задржан републикански 
облик владавине. Уставом је Наполеон Бонапарта именован за првог конзула. Поред 
конзула најважнију улогу имао је Сенат.  Наполеон Бонапарта је у више наврата заменио 
устав путем такозване „Сенатус - конзулата“, поготово је изменио оне уставе из 1802. и 
1804. године. Првим од њих Наполеон је именован за доживотног првог конзула, док га је 
други прогласио наследним императором. На овај начин извршена је промена из 
републике у монархију. 
 
 
1.3. Бурбонска рестаурација 
 
Бурбонска рестаурација је период у Француској историји који је трајао од 1814. до 1830. 
године и који је означавао повратак династије Бурбона на престо. Чине је Прва и Друга 
рестаурација. 1814. године долази до промени власт Наполеона, а на престо долази краљ 
Лује XVIII, који исте године доноси уставну повељу која ће у наредном периоду имати 
улогу устава. Овим актом уведен је режим ограничене парламентарне монархије.  
Владавина Луја XVIII прекинута је повратком Наполеона 1815. године из прогонства са 
острва Елбе. За време поновне Наполеонове владавине од 100 дана, 1815. године, донет је 
допунски акт уставима царства који је садржао сличне начела као повеља из 1814. и на 
снази је био неколико дана. После битке код Ватерлоа, Наполеон је био принуђен да по 
                                                        
5 Жан Карпентер и Францис Лебрун, Повијест Француске, Загреб, 1999. 
6 Наполеон Бонапарта  
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други пут абдицира, после чега је протеран на Свету Јелену, а краљ Луј поново враћен у 
Париз. Након тога наступио је период Друге рестаурације у којој је успостављена уставна 
монархија умерене владавине (1816 - 1820). За време владавине Лујевог брата Шарла X 
води се реакционарна политика ултраројалиста, крупних земљопоседника, некадашњег 
избеглог племства и свештенства које се залагало за ограничење слободе штампе и 
јачање утицаја и моћи Католичке цркве. Реакционарна политика је довела до Јулске 
револуције, Шарлове абдикације и завршетка Бурбонске рестаурације.  
 
1.4. Јулска револуција 
 
Краљ Луј XVIII влада умерено, задржавајући достигнућа револуције и Наполеонових 
реформи. Међутим, после краљеве смрти 1824, његов млађи брат и наследник на 
престолу, Шарл Х покушава да рестаурише стари апсолутистички режим. Француска 
револуција 1830. године, позната и као Јулска револуција, довела је до пада краља Шарла 
X, монарха из француске династије Бурбона. Два главна разлога побуне против владања 
Шарла Х су: 

1. увођење смртне казне за свакога ко обешчасти хостију католичке Цркве и 
2. исплаћивање финансијске одштете за имовину одузету од стране Револуције из 

1789. и Првог царства, и то свакоме ко је био проглашен за „непријатеља 
Револуције“. 

 
Критичари прве мере оптуживали су краља и нове министре за удруживање с католичком 
Црквом и, тиме, кршење гаранција једнакости верског опредељења наведених у Повељи. 
Краљев однос с елитама је до тада, захваљујући популарности Уставне повеље и Дома 
заступника међу Парижанима, био чврст.  Популарност оба дома парламента је скочила, а 
популарност краља и његовог кабинета је опала.  Због критиковања владе и Цркве, влада 
је Дому заступника предложила закон којим се пооштрава цензура, а нарочито према 
новинама. Дом се томе успротивио толико снажно да је влада убрзо морала предлог да 
повуче. 17. марта 1830, либерална већина у Дому заступника изгласала је неповерење 
(тзв. Обраћање 221) краљу и влади. 25. јула 1830. године, Шарл X потписао је Јулску 
уредбу, познату и као Уредба из Сен Клуа. 27. јула, почела је револуција која је довела до 
крај бурбонске династије. 
 
2. августа 1830. године, Шарл X и његов син Дофен абдицирали су с трона и отишли за 
Велику Британију. Иако је Шарл намеравао да за наследника постави свог унука, војводу 
од Бордоа, либерали из привремене управе су на трон поставили његовог даљег рођака, 
Луј Филипа, војводу од Орлеана, који је пристао на улогу уставног монарха. Наредни 
период познат је као Јулска монархија. 
 
1.5. Фебруарска револуција 
 
Француска револуција из 1848. је трећа по реду револуција у Паризу. Револуција позната 
као фебруарска означава почетак нове ере у француском политичком систему. Покретач 
револуције била је забрана одржавања политичких скупова од стране владе. Незадовољни 
Парижани кренули су на двор, а краљ Луј Филип одрекао се престола и побегао у 
Енглеску. Јулска монархија је срушена, а побуњеници су прогласили Другу републику, 
организовали привремену владу и сазвали уставотворну скупштину, пошто су претходно 
увели опште право гласа. Крајем године, за председника је изабран Луј Наполеон 
Бонапарта.  
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Фебруарска револуција била је пролетерска, а не буржоаска и њени предводници вођени 
су социјалистичким идејама. Створена је привремена влада који су чинили и социјалисти. 
Луј Наполеон распустио је скупштину и тражио од грађана да га овласте за доношење 
новог устава, што су и учинили. Нови устав је био републиканског типа, био је знатно 
сличан уставу којег је донео Наполеон Бонапарта и шефу државе је донео велика 
овлашћења. Убрзо, Луј Наполеон проглашен је царем, што за последицу има поновну 
промену из републике у монархију. Главне промене биле су истакнуте у подели власти и 
народној суверенисто. Скупштина jе бирана општим изборима, док је на чели државе био 
председник републике чије је мандат трајао 4 године и који су бирани од стране 
грађанства.  
 
Радници, предвођени Лујом Бланом, изборили су се за оснивање тзв. државних 
радионица. У сукобу са буржоазијом, радници су успели да привремено загосподаре 
скупштином. У тродневним борбама на барикадама, генерал Луј Кавењак растерао је 
раднике и повратио владу власти. И Луј Блан је морао да се склони у Енглеску. 
 
Новим Уставом Француске је потврђено опште право гласа. Ни Друга република није 
дуго трајала, укинута је 1852. године, када се државним ударом, учесталим политичким 
изумом за промену власти, председник прогласио за цара Наполеона III Бонапарту. Овај 
режим је кратко трајао због константног сукоба председника и скупштине.  
 
Царство је трајало до 1870. године, а последњи цар Наполеон III је збачен са престола.  
 

 
                                                       Наполеон III Бонапарта 
 
1.6. Париска комуна 
 
1871. уследила је нова и последња револуција у Француској, позната као Париска комуна. 
Париска комуна из 1871. представља прву радничку револуцију која је довела до 
успостављања радничке власти7. Успостављен је нови систем са комуном на челу, било је 
“радно тело, извршно и законодавно у исто време“. Услед пораза од Пруске, француско 
                                                        
7 Развој Марксових политичких концепција о револуцији и организовању пролетаријата у радничку класу 
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царство се распало. Париз, који је био под пруском опсадом, капитулирао је у јануару. 
Као послеица пруске опсаде Париза, власт је преузео народни режим, који је привукао 
широку пажњу радикала и реформатора, тј. комуне. Комуна је 1871. заузела власт јер 
привремена француска Влада није успела одузети оружје којим су становници Париза 
користили приликом опсаде. 
 
Борбе између Комунара и владиних снага почеле су 18. марта, а Комуна је формално 
проглашена 26. марта. 
"Пролетери Париза услед пораза и издаје владајућих класа схватили су да је куцнуо час 
када они морају спасавати ситуацију, узимајући у своје руке вођење јавних послова… 
Они су схватили да је њихова највиша дужност, и апсолутно право, да сами постану 
господари своје судбине", стоји у прогласу Националне гарде од 18. марта. 
 
Комунари су убрзо формирали своју нову државу, увели су јединство законодавне и 
извршне власти, бирање судија, национализовали су фабрике… Непостојање војске, 
самоуправа градских четврти и друге особине су значиле да комуна више није била 
држава у правом смислу те речи. Она је била само облик који је тежио ка укидању 
државе.  
 
 
Власт Комуне у Паризу уништена је крајем маја 1871. године. Трајала је 72 дана и за то 
време није могла да успостави овај систем власти. Париска  комуна је убрзо постала један 
од симбола социјалистичког и комунистичког покрета у Еуропи, те је често приказивана 
као прва социјалистичка револуција. 
 
 У међувремену, јануара 1873. године формирана је Национална скупштина коју су 
састављали монархисти, присталице Бурбонске династије и Бонапартисти. Увођење 
монархије било је извесно. Републиканци су искористили неслагање монархиста. На 
допунским изборима добили су још стотинак места у Националној скупштини.  
Скупштина је донела одлуку да се председник бира апсолутном већином гласова чланова 
Сената. 
 
Константно смењивање монархије и републике завршило се надмоћством 
републиканског система.    
 
2. ТРЕЋА РЕПУБЛИКА 
 
Француска Трећа република настала је након пада Другог Царства, које није издржало 
нападе пруске војске у француско-пруском рату. Влада националне одбране проглашена 
у скупштини града Париза, састављена је углавном од паришких посланика, а Париз је 
постао политички ослонац те Владе.  Револуционарна влада посланика Париза, међутим, 
не успева да успостави контролу над остатком земље, што је онемогућава да успешно 
води рат. Након даљих пораза, постало је неопходно да се потпише примирје и изабере 
скупштина која би одлучила о даљем току рата и која би уредила институције нове 
Републике. Народна скупштина била је подељена на два блока: монархистички и 
републикански. Монархисти, присталице мира, освојили су око 400 мандата од укупних 
645. У првој скупштини Републике републиканци остали су у јасној мањини. 
Монархистички блок садржао је две врло различите целине: орлеанистичку и 
легитимистичку. Формално, разликовали су се у питању избора потенцијалног краља. 
Прва влада Треће републике састојала се од орлеаниста и умерених републиканаца, које 
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је предводио Адолф Тјер. Носећи титулу „шеф извршне власти Француске републике“ 
(касније „председник Републике“), Тјер је потписао мир са Немачком. Осећајући да им 
положај слаби, монархисти су одлучили да се реше Тјера и да на место председника 
поставе неког ко би завео монархију – маршала Мак Махона. Гроф од Шамбора, 
легитимни наследник престола, одбио је да влада у духу Јулске монархије, већ је 
инсистирао на начелима Рестаурације, која су за орлеанисте била неприхватљива. Према 
правилима наслеђивања, да би орлеански претендент наследио престо, гроф од Шамбора 
морао је да умре без наследника. Немајући другог избора, орлеанисти су пристали да 
израде устав којим би се окончало привремено стање и регулисао стални облик владе.  
 
Трећа република је донела нови устав 1875. године. Организација власти свела се на 
дводоми парламент, председника републике и владе. Комисија која је била задужена за 
писање устава имала је тридесет чланова. Састављена од орлеаниста (који су били у 
већини) и републиканаца, она није радила на јединственом тексту, већ на три органска 
закона. Устав из 1875. године настао је као резултат њихове сарадње и био је на снази 65 
година. Законодавно тело саставњено је од два дома: представничког дома  и Сената, који 
је био у преднсоти јер није могао да буде распуштен. Влада је била одговорна пред оба 
дома и председником државе. Председник није био политички одговоран осим у случају 
издаје. До допуне устава долази 1884. године када су додате одредбе којима се наглашава 
да републикански облик владавине се не може ставити под ревизију устава, као и 
истицање да чланови породица које су владале републиком не могу бити изабране за 
председника републике.  
 
Председник републике имао је функцију бирања чланова парламента у периоду од седам 
година. Одговорност за акте председника републике преузимали су министри јер 
председник није био политички одговоран. Председник републике је такође имао 
способност распуштања председничког дома. На основу ових чињеница може се 
закључити да председник није имао владарска овлашћења.  
 
Паламентаризам у Француској карактеришу претежно улога парламента, слаб положај 
председника републике, нестабилна влада и велики утицај државне администрације. 
Француска Трећа републик није била пример класичног парламентаризма, па је и положај 
владе био специфичан. Често се доводило у питање поверење владе и ниједна политичка 
партија није успела да освоји већину места у влади. То је и приморало политичке партије 
на сарадњу и компромисе са другим партијама што је често резултовало конфликтом 
чинећи владу веома нестабилном. Парламент није страховао од распуштања већ је могао 
да мења владе по свом избору. Парламент је имао велику улогу у извршењу власти, јер су 
председник републике и председник владе имали веома мали утицај.  
 
Иако је готово читава власт била у рукама парламента, сам парламент имао је одређене 
слабости, поготово када је у питању доношење закона и преузимање хитних 
интервенција. Ово наводи парламент да да овлашћење влади у доношењу законских аката 
1934. године. Ова уредба противила се устава којим је парламент имао целу законодавну 
власт. 
 
Примирје с Немачком је потписано 22. јуна 1940. године, када највећи дио Француске, 
укључујући и Париз, постаје окупирана зона. Влада се сместила у неокупираном делу 
Француске, Вишиу, те сме располагати с војском од 10 000 људи, а разоружана флота 
мора се вратити у своје предратне луке. 
Примирје само по себи није значило крај режима Треће Француске Републике, него га је 
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докрајчила катастрофа коју је примирје изазвало. 10. јула 1940. године на седници 
Заступничког дома и сената прихваћена је одлука да се да пуномоћ маршалу Петену да 
заједно изради нови устав француске државе који мора гарантовати право на рад, 
породицу и државу. Будући да је Петен већ имао 80 година, чланови парламента који су 
одлуку донели под притиском, сматрали су да неће бити способан израдити устав, али он 
је то учинио. Трећу француску републику је заменила француска држава, те се рађао нови 
режим. .  
 
3. ЧЕТВРТА ФРАНЦУСКА РЕПУБЛИКА 
 
Службено је формирана 14. октобра 1946. усвајањем новог устава. Четврта Република је 
била период великог економског раста за Француску, као и обнове друштвених 
институција и индустрије након Другог светског рата. Најважније реформе Четврте 
Републике биле су управо на социјалном и економском плану. Након ослобођења 
Француске 1944. године организована је привремена влада која је убрзо сазвала 
референдум. На овом референдуму изгласано је, од стране грађања, против враћања на 
снагу устава из 1875. године. Изабрана је Уставотворна скупштина која је направила 
нацрт новог устав који је био подржан на референдуму 1946. године.  
Уставом из 1946. године влада је организовала стабилан састав социјалне заштите који је 
увео осигурање за незапослене, инвалидске и старосне пензије и опште здравствено 
осигурање. Иако сличан уставу из 1875. године, устав из 1946. године ослабио је улогу 
другог дома, али је концепт дводоме скупштине био задржан. Усвајање закона захтевало 
је сагласност оба дома. Уколико одлука није донета на време Национална скупштина је 
би сама донела одлуку. 
Председник републике имао је приближан положај као и за време устава из 1875. године, 
осим чињенице да је могао да има два мандата у трајању од седам година. За разлику од 
претходног устава неповерење владе био је изгласано на другачији начин. Захтевало је 
апсолутну већину гласова Националне слупштине. Вишепартијски систем још увек је био 
заступљен. Ово није променило нестабилност владе, која је још увек била распуштена, 
али сада само отежано. Понекад су се и  саме владе повлачиле. Како би се спречила 
егзекутивна нестабилност, било је неколико покушаја јачања егзекутиве који су ипак 
пропали тако да је Четврта Република у својих дванаест година постојања доживела чак 
22 промену владе. 
Национална скупштина је била распуштена само у једном наврату 1955. године. 
Настојећи да задржи своје колоније Француска улази у рат у Индокини где трпи пораз и 
окреће се борби за своје афричке колоније. 
 
Након серије криза, од којих је најтежа био Алжирски пуч из 1958. године, Четврта 
Република се срушила. Шарл де Гол вратио се из пензије како би предводио прелазну 
владу која је добила овлашћења да донесе нови устав. Нови устав је великом већином био 
прихваћен на референдуму 1958. године. Ова година уједно је означила и крај Четврте 
француске републике и почетак нове Пете француске републике.  
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                                                        Шарл Андре Жозеф Мари де Гол 
 
 

 
4. ПЕТА ФРАНЦУСКА РЕПУБЛИКА 
 

 
Устав Пете републике представља реакцију на режим Четврте републике која је 
успостављена 1946. године. Режим Четврте републике, који је био утемењен на мноштву 
парламентарних странака и владајућим коалицијама напросто није могао да се избори са 
озбиљним кризама деколонизације. Побуна у Алжиру и борба за независност почела је 
1954. и увелико је ескалирала до 1958. године, када је у страху од „издаје” владајуће 
политичке класе, француско становништво Алжира уз помоћ француске војске, преузело 
власт и оформило 13. маја 1958. године „Комитет јавног спаса” на чије чело је стао 
генерал Маси. Од овог тренутка, који је означио почетак отворене побуне против 
државних власти, било је потребно само двадесет дана да се дефинитивно сруши 
посрнула Четврта. Генерал Маси у ноћи између 13. и 14. маја упућује позив Шарлу Де 
Голу да се врати на власт. Де Гол издаје 15. маја саопштење у којем обзнањује да је 
спреман да прихвати одговорност у вођењу Републике. У страху од потпуног рушења, 
идеја о повратку Де Гола почиње полако да се намеће политичком естаблишменту 
Четврте републике. Председник државе Рене Коти 29. маја обавештава скупштину о 
својој намери да мандат председника владе повери Шарлу де Голу, који 1. јуна 1958. 
године постаје последњи председник владе Четврте републике. Два дана касније (3. јун), 
изгласан је уставни закон који Де Голу омогућава да започне рад на новом уставу. 
Овакве ванредне околности које су постојале, омогућиле су Де Голу да нови устав – 
Устав Пете републике – у потпуности обликује у складу са сопственом 
институционалном визијом. Почетна тачка Де Головог промишљања уставног уређења 
јесте осуда улоге странака. „Ривалитет партија код нас увек поприма један 
фундаментални карактер, који увек доведе све у питање, и под којим се пречесто изгубе 
виши интереси земље”. Де Гол сматра да извршна власт не сме произлазити из 
парламента јер би се у супротном изложила погубном утицају сталних политичких 
калкулација. Из овог става, као логична последица, произлази следећи: „Дакле, од шефа 

                                                        
8 Шарл Андре Жозеф Мари де Гол (22. новембар 1890 — 9. новембар 1970)  -је био француски војни 
заповедник и државник. 
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државе, који се налази изнад партија и који је изабран од стране тела које обухвата 
парламент али које је много шире мора да проистиче извршна власт”. Управо ова мисао 
објашњава улогу и значај председничке функције у институционалној архитектури 
француске Пете републике. Наравно, 1958. године није било могуће  увођење 
председничког режима и успостављање строге поделе извршне и законодавне власти.  
 
Политички систем данашње Француске заснован је на уставу из 1958. године. Устав Пете 
Републике имао је политичка, економска и социјална начела али му је недостајао посебан 
део о правима, слободама и дужностима грађана. Упућивањем на Декларацију права 
човека и грађанина из 1789. године и преамбулу устава из 1946. године, устав из 1958. 
године је правима и дужностима, који су утврђени документима, дао карактер уставних 
одредби.  Осим преамбуле, Устав чине 92 члана распоређена у 15 глава. Овај устав спада 
у категорију чврстих устава. Предвиђена су му само два начина за његову ревизију – 
иницијатива припада председнику Републике, на предлог првог министра и чланова 
парламента. Овај устав имао је неколико измена: 1962, 1963, 1974, 1976 и у деведесетим 
годинама двадесетог века. Уставна одредбе о ревизији устава садрже два ограничења: 
ревизија не може бити покренута када је угрожен интегритет територије и, као по уставу 
из Треће француске републике, републикански облик владавине не може да буде предмет 
ревизије.  
 
Устава јасно прокламује одговорност владе пред парламентом (тј. Националном 
скупштином) док чл. 49 и 50 прецизно дефинишу процедуре којима се принцип 
одговорности владе спроводи у дело. У парламентарним режимима је позиција 
председника Републике (или монарха) сасвим ограничена. Све остала повлашћења 
председника углавном су номиналне природе јер их није могуће вршити без сагласности 
чланова владе. Да би неки председнички акт био валидан, потребно је да буде потписан и 
од председника владе или одговарајућег члана владе. Јасно је утврђујен носилац 
политичке одговорности. То је влада која за своје деловање одговара парламенту. Другим 
речима: „Краљ влада али не управља”.  
 
Устав из 1958. године тежиште власти премешта на егзекутиву. Снажна егзекутива је добила 
предност у односу на парламент, а шеф државе је непосредни изабраник грађана. Постојећи 
систем показује неке елементе парламентарног система. То су одговорност владе пред 
парламентом и могућност распуштања Националне скупштине пре истека њеног мандата. 
Разлике од парламентарног система су слабљење законодавне улоге парламента, преношење 
центра нормативне активности на егзекутиву, министарска функција и парламентарни мандат су 
одвојени... Са друга стране постојећи систем нема основно својство класичног председничког 
система. Извршна власт није толико самостална као у председничком систему. Јер председник 
републике има извесна овлашћења, а то су: право распуштања националне скупштине, право 
расписивање референдума и располаже знатним нормативним овлашћењима. Уставни систем 
Пете републике је оригиналан и јединствен. У њему се могу наћи елементи председничког и 
парламентарног система, али зато има елементе који су неповезани са наведеним системима, па 
се може сматрати и хибридним. Овај систем карактерише се као полупредседнички систем. 
 
 
 
 
4.1. Председник републике 
 
У поређењу са Трећом републиком, председник Републике представља део извршне 
власти са велићим надлежностима. Управо  у овом сегменту Устава Пете републике 
унете су видљиве новине проширивши списак надлежности председника Републике за 
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чије вршење није потребна сагласност Владе. Сходно чл. 19, сви акти председника 
Републике, изузев оних који су предвиђени чл. 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 и 61, захтевају 
премапотпис првог министра или ресорних министара. Неке од нових надлежности 
председника Републике су: право председника да се обрати Парламенту (чл. 18), 
Уставном савету (чл. 54 и 61) као и да изабере његова три члана (чл. 56), на тај начин 
ослобођено је премапотписа. Председник самостално именује првог министра (чл. 8), 
расписује референдум, и то о било ком закону који се тиче уређења („организације”) 
власти (чл. 11), распушта скупштину (чл. 12) и преузима све неопходне мере у ванредним 
околностима, тј. у случају постојања озбиљне и непосредне претње усмерене против 
институција, независности нације, територијалног интегритета или извршења 
међународних обавеза (чл. 16). Постојање председничких надлежности које су 
ослобођене премапотписа не значи да се председник у вршењу осталих надлежности, за 
чију валидност је премапотпис неопходан, налази у подређеном положају. Сасвим 
супротно, потписивање уредби које се усвајају на седницама владе и именовање високих 
државних функционера (чл. 13), акредитација амбасадора (чл. 14), вођење међународних 
преговора и потврђивање међународних уговора (чл. 52), вођење армије на чијем се челу 
налази и председавање саветима и високим комитетима националне одбране (чл. 15), 
остају у пуној мери овлашћења председника. Поред наведених надлежности неопходно је 
поменути и уредбу од 14. јануара 1964. године која се односи на стратешке нуклеарне 
снаге ратног ваздухопловства и која предвиђа да се оне могу употребити само по 
команди председника Републике. Такође, председник може поднети предлог за ревитију 
устава. Коначно, треба напоменути да председник државе председава седницама Владе 
(чл. 9), што му омогућава да одређује дневни ред седница а самим тим и да усмерава 
расправу у одређеном правцу. Председничка овлашћења у изузетним приликама долазе 
до изражаја у два случаја: 

- када су институције државе угрожене, 
- када је редовно функционисање власти прекинуто. 

Све до Устава из 1962. године председника је бирао изборни колегијум. 1962. године 
уведени се непосредни председнички избори, председника бирају грађани, а мандат 
председника је на референдуму 2000. године скраћен, са седам година, на пет година. 
Изабран је кандидат који добије апсолутну већину гласова. Уколико нико не добије ову 
већину, кроз две недеље креће се са другим кругом гласања, у ком учествују само два 
кандидата која су у првом кругу добила највише гласова. Истиче се да у досадашњој 
пракси председник републике никада није успео да освоји апсолутну већину гласова 
грађана. Председник Републике остаје правно неодговоран, као шро је то био случај у 
претходној француској републици, осим у случају велеиздаје чији појам подразумева 
широк спектар радњи. О далекосежности покма велеиздаје одлучује Весоки суд правде.  
 
Актуелни председник Француске Републике је Емануел Макрон. Емануел Жан-Мишел 
Фредрик Макрон осваја већину гласова и преузима позицију председника државе у мају 
2017. године. Емануел Макрон рођен је 21. децембра 1977. године у граду Амјен на 
северу Француске. Емануел Макрон је стекао је високо образовања на Париском 
универзитету. Пре заузимања позиције шефа држав био је државни службеник, 
инвестициони банкар и министар економије и финансија од 2014.  до 2016. године. 
Долази на позицију шефа државе са својих 40 година, што га чини најмлађим 
председником Француске Републике у модерној историји. Од 2006. до 2009. године био је 
члан социјалистичке партије, а након тога постаје независтан политичар. 2016. године 
даје оставку са места министра како би се  на председничке изборе 2017. године. Своју 
кандидатуру започиње победом над Марин Ле Пен у другом гласачком кругу, освојивши 
66% гласова.  
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Још као министар финансија био је окренут „про-европски“ и залагао се за економске 
реформе. Дискутабилно, његов највећу успех на овој позицији било је доношење  решења  
Којима је Француска повећала власнички део аутомобилске компаније „Рено“ са 15 на 
20%. Попут већине високо рангираних државних службеника, поготово председника 
државе, мишљења грађана су подљена. Према медијским изворима неки тврде да је 
најутицајнији председникна пољу финансија и економије у  модреној историји 
Француске Републике, док га неки сматрају диктатором и осуђују га за прецењивање 
својих председничких подухвата и дела.  

 
                                                   Емануел Жан-Мишел Фредерик Макрон 
4.2.Влада 
  
Влада се састоји од првог министра и осталих чланова који су подељени у четири групе: 
у првој групи спадају државни министри, другу групу чине министри постављени од 
стране првог министра, трећу групу чине ресорни министри и четврту државни 
секретари. Председник владе који је од председника републике добио мандат да састави 
владу мора је тако саставити да ома добије поверење парламента. У Француској чланови 
владе не могу бити бирани из реда посланика у парламенту (за разлику од 
парламентарног система. Чланови владе не могу истовремено бити и чланови 
парламента. Према решењу Устава из 1958. године министри су политички одговорни 
парламенту, а пошто председник републике председава на Министарском већу и 
потписује његове акте, министри су њему одговорни. Извршну власт врши и влада, као 
колективно тело, и њен председник као појединац. Председник владе, министри и 
државни секретари чине кабинет. На седници кабинета само се припремају одлуке које се 
усвајају на Министарском већу којем председава председник републике и само према 
његовом овлаштењу и председник владе. Министарско веће преко којега се обједињује 
извршна власт и председник републике и владе одлучују о најважнијим питањима 
државне политике.  
 
Председник владе самостално врши следећа овлшћења: доноси уредбе за спровођење 
закона, може тражити ванредно заседања Парламента, сазива заједничку комисију ради 
решавања несагласности између Националне скупштине и Сената, покреће поступак за 
оцену уставности закона пред Уставним већем и одређује смернице за рад владе.  
Према овоме, извршна власт није монистичка, већ је ово дуалистичка извршна власт јер 
се испреплећује компетенција шефа државе и владе. Влада је политички одговора 
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парламенту, а стварно председнику владе. 
 
Едуар Шарл Филип (франц. Édouard Charles Philippe; 28. новембар 1970) је француски 
политичар и премијер Француске од 15. маја 2017. године. Био је члан Републиканске 
партије до 2018. године.  
Филип, који је дошао на место премијера као градоначелник Авра из редова странке 
десног центра Републиканци,потиче из француске провинције. Дипломирао је на 
Националној школи администрације (ЕНА). Након студија, запослио се у државној 
служби, а потом ушао у политику, са кратком епизодом у приватном сектору. Наиме, 
Филип је радио у адвокатској канцеларији и потом био лобиста који је заступао интересе 
државне групације за производњу нуклеарне енергије „Арева”. 
Филип је као млад пребегао из Социјалистичке партије код Републиканаца и успињао се 
ка врху кроз унутрашње структуре ове конзервативне странке. Филип, сада блиски 
савезник бившег премијера из редова десног центра Алена Жипеа, градоначелник је Авра 
од 2010, а две године касније први пут је изабран за посланика француског парламента.  
 

 
Едуар Шарл Филип 

 
4.3. Парламент и односи парламента и владе 
 
Парламент Француске Републике је носилац законодавне функције. Парламент је 
дводомни, састоји се од Сената и Националне скупштине.  
 
Посланици Народне скупштине бирају се на непосредним изборима, Територија се дели 
на онлико изборних јединица колико има посланичких места. Онај кандидат који је 
освојио натполовичну већину датих гласова (у првом кругу) односно релативну већину (у 
другом кругу) је изабран. Национална скупштина је представничко тело и мандат 
скупштине траје пет година. Доношење закона захтева сагласност владе и Националне 
скупштине. Уколико не може да се дође до сагласности обе стране, образује се комисија 
у којој учествују представници оба дома.  
 
Сенат, односно горњи дом, бира се посредним изборима у територијалним заједницама 
републике. Општине и департмани (окрузи) бирају своје представнике у Сенат. Мандат 
сенатора до 2004. године био је девет година, тренутно је шест. За разлику од 
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Националне скупштине, Сенат не може да се распушта. Свеке три године одржавају се 
избори за једну трећину сенатора.  
 
Парламент је носилац законодавне власти. Устав је прецизирао области које парламент 
уређује законима. У свим осталим питањима влада има овлаштрење да уредбама уређује 
та питања. Право предлагања закона имају председник владе и посланици у парламенту. 
Закон мора бити усвојен у истом тексту у оба дома, а услучају несагласности председник 
владе  формира мешовиту комисију састављену од посланика и сенатора. Иако домови 
након тога не постигну сагласност председник владе може затражити да се прогласи 
закон у тексту који није усвојен у Националној скупштини. Слична је и ситуација и када 
председник владе затражи хитан поступак за доношење закона, стога су изузеци органски 
закони који не могу ступити на снагу док не буду у истом тексту усвојени у оба дома. И 
за промене устава неопходна је сагласност оба дома, али и потврда бирача путем 
референдума. Постоји забрана уставне промене републиканскг облика владавине. Када је 
угрожена територијална целовитост земље, не могу се покретати промене устава, нити се 
о њима може расправљати. 
Парламент одлучује и о потврђивању важнијих међународних уговора, проглашава ратно 
стање и стање непосредне ратне опасности. Парламент врши контролу рада владе, било 
путем института посланичких питања, било путем истражних или назорних одбора, 
комисија или других ад хок радних тела. Влада политички одговара Националној 
скупштини, али не и Сенату. У случају изгласавања неповерења, влада мора поднети 
оставку. Једна десетина посланика у Националној скупштини може поднети предлог за 
гласање о поверењу влади, а да би предлог био прихваћен потребно је да се за њега 
изјасни натполовична већина свих посланика. Посланици који су једном поднели овај 
предлог, то не могу поновити у току трајања тог сазиба Националне скупштине. Ту је 
успостављена равнотежа између парламента и владе. Парламент може изгласати 
неповерење влади, али влада може распустити парламент. Ова међузависност подржава 
стабилност укупног система. За разлику од Треће и Четврте републике када су владе 
често падале, захваљујући овим уставим решењима, сада се то ретко дешава.   
 
4.4. Економски и социјални савет  
 
Прво тело овог типа био је Економски савет у Немачкој, предвиђен Вајмарским уставом 
од 1919. године. Устав Француске из 1946. године предвиђао је постојање Економског 
савета и ова институција постаје уставна категорија. Од 1958. године ово тело је 
преименовано у Економски и социјални савет.  
Савет има сталне и повремене чланове. Већину чланова бирају исиндикалне, тј. 
професионалне организације, а одређени број именује влада. Чланство у Савету траје пет 
година. Савет ради у секцијама. Економско-социјални савет је само саветодавно тело, 
које износи своје мишљење о нацртима законима из области економије и социјалних 
служби пред владу. Савет има право да самоиницијативно скреће пажњу влади на 
одређена питања, предлаже реформе и износи мишљења из сфере економије и социјалних 
служби.  
 
4.5. Уставни савет 
 
Уставни савет је уведен Уставом из 1946. Њиме је било предвиђено постојање Уставног 
одбора са овлашћењем да оцењује сагласност закона. Са нормативним делом Устава и то 
пре њиховог проглашења. Специфичност француског система је у томе што се ради о 
претходној контроли. Уставом из 1958. године оцена уставности добила конкретније 
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форме. Орган који оцењује уставност закона зове се Уставни савет. Он је саставлјен од 
девет чланова који су именовани на 9 година, али се сваке три године обнавља једна 
трећина његовог састава. Чланови којима истиче мандат не могу бити поново именовани. 
Три члана Савета именује председник Републике, председник Националне скупштине и 
председник Сената. У састав Савета као доживотни чланови улазе и бивши председници 
републике. Уставни савет као основно овлашчење има оцену уставности закона. Овде 
Устав прави разлику између органских и обичних закона. Органски закони се у правној 
теорији употребљавају за означавање појединих закона којима се разрађују уставна 
начела и ближе опредељују организацији и функционисању појединих уставних 
институција. Према француском Уставу, органски закон је постао уставна категорија. 
Разлог увођења и доношења органских закона била је жеља да се растерети уставни 
текст. Органски закон мора се поднети уставном Савету да би се тај орган изјаснио о 
њиховој сагласности с Уставом и не могу ступити на снагу без провере сагласности са 
Уставом.  
Обични закони подносе се уставном Савету на основу сагласности само факултативно. 
Уставни Савет овењује њихову уставност само на захтев овлашћених предлагача. 
Оцена уставности је превентивна. Једном проглашена уставност неког закона не може се 
оспоравати. Уставни савет оцењује да ли је неки закон сагласан са ставовима у 
интегралном тексту Устава, укључујући и преамбулу. Своју одлуку уставни Савет доноси 
у року од месец дана. Законска одредба за коју је потврђено да је неуставна, не може бити 
проглашена. 
Увођење органа надлежног за оцену уставности у Француској је дала позитивне 
резултате. Постојање овог органа значило је и постојање режима уставности. 
 
4.6. Локална самоуправа 
 
Систем локалне самоуправе у Француској се донедавно састојао од две категорије 
јединица – општина и департман. Општине су традиционалне установе, а департмане је у 
систем увео Наполеон Бонапарта. Хаполеонов допринос се састојао и у конципирању 
система на начелима деконцетрације власти. Односи између виших и нижих органа 
постављени су искључиво на хијерархиској основи.  
Основна јединица локалне самоуправе је општина. Француска је међу земљама са 
највише општина, а разлог је могућност сваког сеоског насеља на формирању општине 
без обзира на своју величину. Све општине у Француској имају исти статус. Највиши 
орган у општини је општинско веће, које је изабрано од стране становника на шест 
година. Веће се састаје четири пута годишње, а извршним овлашћењима власти 
располаже изабрани председник општине – мер, са једним или више својих заменика. 
Мер је по правилу истакнута локална личност која је припадник политичке партије која 
има већину у општини. 
Јединица другог степена је департман. У Француској постоји 96 департмана. Сваки 
департман има своје опште веће чији се чланови бирају по кантонима. Чланови већа се 
бирају на шест година, а веће одржава два редовна заседања годишње која просечно трају 
по 15 дана. На челу департмана је префект кога именује председник Републике. Он је 
истовремено и извршни орган већа и агент централне владе. Префект је истакнута 
политичка личност. Департмани се деле на неколико срезова на челу са потпрефектима, 
које именује влада.  
Општине и департмани имају и сопствене и пренесене надлежности. Сопствене 
надлежности су малобројне и немају велику важност. Много су значајније пренесене 
надлежности, којима се општине и департмани морају, по закону, бавити. Ови послови су 
под контролом мерова и префекта. И једни и други располажу сопственим средствима 
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која произилазе из убирања тзв. „допунских самита“ на државне порезе, локалне порезе и 
таксе, прихода комуналних служби...  
Мер, општинско веће и департманско опште веће учествује у избору чланова Сената.  
 
4.7. Политичке странке 
 
Дефинисати појам политичке странке или партије веома је тешко. Не постоји једна 
универзална дефиниција политичке странке. Култура, друштво, временски проток и 
развој друштвених наука  је имао утицај на настанак различитих дефиниција појма 
политичка странка. 
Џон Гафни под овим појмом наводи да “политичке партије организовано изражавају и 
указују на одређене расцепе унутар друштва и међусобно се такмиче или сарађују како 
би, у најмању руку утицали на политичке процесе, или у најбољем случају заузму 
државну власт”. Позната је и дефиниција америчког политичара Ентонија Доунса, који је 
дефинише као групу људи која жели да контролише и управља државним апаратом, 
доласком на власт на благовременим изборима. Или „странке се могу схватити као 
удружења грађана која се заснивају на бесплатном чланству и програму, а које желе да 
путем избора заузму политички одлучујуће позиције у држави са својим тимом лидера, 
како би материјализовали предлоге за решавање одлучујућих проблема.” Политичке 
странке одувек су играле кључну улогу у демократској политици. 
Француска је типични систем полипартизма. Велики број странака учествује у јавном 
животу, нешто мањи број успева да добије довољну подршку бирача да би осовјиле 
одговарајући број места у парламенту, а обично њих пет до шест има значајну улогу.  
Политичке странке у данашњем смислу профилишу се крајем 19.  и почетком 20. 
векаиако се политичка груписања појављују још у Француској револуцији (јакобинци и 
жиродинци). Од успостављања Треће републике тежиште француске полититчке сцене је 
у центру и на левици. Ројалистичке и конзервативне снаге деснице нису уживале већу 
подршку бирача. Ипак спекта политичких странака веома је широк и креће се од крајње 
десних до крајње левих комунистичких странака.  
Уставна решења из 1958. године, а посебни изборни системи, стимулишу политичке 
странке да ступају у разноврсне коалиције или да се удружују како би ушле у парламент. 
У Француској се дешава тзв. кохабитација тако да извршна власт изражава једну, а 
парламентарна већина другу политичку опцију. 
Успостављањем полупредседничког система Устав Француске из 1958. године је 
тежиште власти померио од парламента ка извршној власти. У пракси овај систем је 
много принео стабилизацији уставних институција и укупног политичког живота 
Француске.  
 
 
Комунистичка парија Француске9 
 
Комунистичка партија Француске (франц. Parti communiste français) је политичка партија 
која делује на политичкој сцени Француске. Комунистичку партију Француске основали 
су 1920. године чланови Француске секције радничке интернационале. 1921. године, 
Комунистичка партија Француске постала је пуноправна чланица Коминтерне. Неки од 
истакнутијих интелектуалаца-чланова партије били су Андре Бретон, Анри Лефевр, Луј 
Арагон и остали. 
 
                                                        
9 https://www.pcf.fr/ 
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Партија се противила империјализму и колонијализму. Чланови партије су од 1934. 
прихватили Стаљинову политику Народног фронта, односно груписање свих 
антифашистичких снага против растућег утицаја фашизма. Тако су француски комунисти 
ушли у савез социјалдемократама унутар Народног фронта. Фронт је победио на 
изборима 1936. године, а његов представник, социјалиста Леон Блум, формирао је нову 
владу. Влада Народног фронта се распала под утицајем економских проблема и 
Шпанског грађанског рата. 
 
Након ступања на снагу споразума Молотов-Рибентроп, француски премијер Едуар 
Даладје забранио је легално деловање Комунистичкој партији. 
Након немачке окупације Француске, комунисти су у Паризу 11. новембра 1940. 
организовали велике демонстрације хиљада радника и студената. Маја 1941, комунисти 
су помогли у организовању штрајка од преко 100.000 рудара у северозападној 
Француској. Након инвазије Немачке на Совјетски Савез јуна 1941, комунисти су се 
борили против окупатора углавном политичким атентатима.  У рату против окупатора 
погинуло је око 75.000 чланова партије. Многе истакнуте личности прикључиле су се 
КПФ током рата, међу њима и сликар Пабло Пикасо. 
Захваљујући учешћу у антифашистичкој борби током рата, популарност ове 
комунистичке партије је порасла у периоду непосредно након краја рата. Након 
ослобођења Француске 1944, КПФ је ушла у владу Шарла де Гола. До 1945. године, број 
чланова партије био је око 500.000. На изборима одржаним 21. октобра 1945. године. 
 
Упркос својој сталној јачини и утицају, Комунистичка партија Француске остала је 
изолована због промовисања антикомунизма од стране владајућих структура. Ова парија 
је 1947. године била је једна од осам европских комунистичких партија које су основале 
Информбиро. 
 
Након хапшења неколико радника у челичани у Марсеју, новембра 1947. године, КПФ је 
искористила утицај у синдикату Радничка конфедерација да организују масовни штрајк. 
У штрајк је ушло преко 3 милиона радника. Овим штрајком КПФ је доживела врхунац 
свог утицаја, након чега је трајно прешла у опозицију. 
 
Године 1972, Валдека Рошеа на месту секретара КПФ наследио је Жорж Марше. Партија 
је ускоро ушла у савез са Социјалистичком партијом Франсоа Митерана. Социјалисти су 
након избора 1978. постали најјача партија на француској левици, позиција коју је КПФ 
непрекидно држала од 1936. године. 
 
На Двадесетом конгресу КПФ, одржаном 1976, партија је напустила марксизам-
лењинизам и убрзо усвојила еврокомунизам. Упркос томе. 
 
Распад Совјетског Савеза 1991. потресао је Комунистичку партију Француске, али се она 
ипак није распала. Године 1994, Марше је отишао у пензију, а нови секретар постао је 
Робер Ју. Ју је реорганизовао партију и осавременио њен програм. 
 
Године 2005, КПФ се успротивила нацрту за тзв. Устав Европе. На изборима 2007, 
партија је освојила 15 посланичких места у парламенту. 
 
Лидери партије: 

⋅ Генерални секретар Комунистичке партије Француске: 
- Лудовик Оскар Фросар (4. јануар 1921 — 1. јануар 1923) 
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- Луј Селије и Албер Трен (21. јануар 1923 — 23. јануар 1924) 
- Луј Селије (23. јануар 1924 — 1. јул 1924) 
- Пјер Семард (8. јул 1924 — 8. април 1929) 
- Колективни секретаријат (8. април 1929 — 18. јул 1930) 
- Морис Торез (18. јул 1930 — 17. мај 1964) 
- Валдек Роше (17. мај 1964 — 17. децембар 1972; од јуна 1969. са Жорж Маршеом) 
- Жорж Марше (17. децембар 1972 — 29. јануар 1994) 
- Робер Ју (29. јануар 1994 — 28. октобар 2001) 
⋅ Народни секретар КПФ: 
- Мари-Жорж Бифе (28. октобар 2001 — 20. јун 2010) 
- Пјер Лоран (20. јун 2010 — ) 

 

 
 
 
Национални савез 
 
Национални савез (до 1. јуна 2018. Национални фронт) је десничарска популистичка и 
националистичка политичка партија у Француској. Већина политичких коментатора 
Националног савеза поставља на позицију крајње деснице, али други извори сугеришу да 
је позиција странке у политичком спектру постала тешка за дефинисање. Због 
француског изборног система, заступање странке на јавним функцијама је ограничено. 
 
Главне одлике странке су противљење чланству Француске у Европској унији, 
Шенгенској зони и Еврозони, економски протекционизам, нулта толеранција према 
питањима реда и закона и противљење слободној имиграцији. Национални савез се 
противи ЕУ од оснивања ове наднационалне организације. 
 
Странка је основана 1972. године обједињавајући разне француске националистичке 
покрете тог времена. Жан-Мари ле Пен је био први председник странке и неспорни 
центар странке од њеног оснивања до 2011. године. Ова странка је од 1984. године 
постала главна снага француског национализма. Председнички избори 2002. године били 
су први на којима је НФ имао свог кандидата у другом кругу.  
 
НФ се залаже за: 

- Очување суверенитета Француске и њеног идентитета; 
- Очување традиционалних и породичних вредности; 
- Јака национална економија и социјална једнакост; 
- Пооштравање кривичних закона и поновно увођење смртне казне; 
- Пооштравање мера према емигрантима; 
- Антиглобалистичка борба - противљење међународним интеграцијама. 

- Број чланова (2012): 138 
000 

- Идеологија: 
еврокомунизам, марксизам 

- Политичка позиција: 
Левица 

- Европска странка: Европска 
уједињена левица- Зелени 
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На изборима за Европски парламент 2009, НФ осваја 6,3% гласова што јој даје 3 места. 
Као главно упориште НФ се сматра Марсељ и сиромашни делови Француске. 
 
Поред Ле Пена, истакнути чланови НФ су: Бруно Голниш, Карл Ланг и Рожер Олеиндре. 
НФ је веома централизована, и највећа овлашћења има председник, чији је ауторитет 
неприкосновен унутар странке. НФ има 75 хиљада чланова. НФ је чланица ЕВРОНАТ-а и 
Алијансе за Европу нација, заједно са Слободарском партијом Аустрије, Српском 
радикалном странком, Холандском партијом слободе и другим националистичким 
странкама. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социјалистичка партија 
 
Социјалистичка партија (франц. Parti Socialiste, PS) је француска политичка странка левог 
центра. Основана је 1969. као наследница француске секције Радничке интернационале. 
 
Странка је први пут дошла на власт 1981. када је њен кандидат Франсоа Митеран изабран 
за председника Француске. Странка је имала већину у Националној скупштини 
Француске у периодима 1981-1986, 1988-1993 и 2012-2017. После парламентарних избора 
у Француској 2017. године  осваја само 7,44% и 29 мандата у скупштини од 577 места. 
 
Генерални секретар Социјалистичке странке Француске је тренутно Оливер Фауре. 
 

- Председник: Марин ле Пен 
- Генерални секретар: Николас Бај 
- Оснивач: Жан-Мари ле Пен 
- Основана: 5. октобар 1972. 

Године 
- Седиште: Нантер, Сенски висови 
- Број чланова  (2017): 51.487 
- Идеологија: француски 

национализам, национални 
конзервативизам,суверенизам, 
економски национализам, 
протекционизам, десничарски 
популизам, антиимиграционизам, 
евроскептицизам 

- Политичка позиција: десница  
- Европска странка: Покрет за 

Европу нација и слободе 
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Унија за народни покрет 
 
Унија за народни покрет или УМП (франц. L'Union pour un mouvement populaire, UMP) је 
француска либерално-десничарска политичка партија. Формирана је 17. новембра 2002. 
под именом „Унија за председничку већину“ (Union pour la majorité présidentielle), са 
намером да буде подршка кандидатури Жака Ширака за његов други мандат 2002. 
Партија је чланица европске групе народних партија, као и Међународне демократске 
уније, савеза светских партија десног центра. 
 
Унија се сачињава од бивших партија „Окупљање за Републику“ (Rassemblement pour la 
République, RPR) и „Либералну демократију“ (Démocratie libérale, DL). Ова партија 
привлачи политичке елите привржене голизму, либерале и демохришћане. 
 
УМП је прва партија Француске по броју регистрованих чланова: 277.141 (стање 31. 12. 
2008). Њен председник, Никола Саркози, је између 2007. и 2012. био Председник 
Француске. 
 
Партију је у периоду 2002-2004. предводио Ален Жипе, а од 2004. Никола Саркози. 
Генерални секретар партије је био Ксавијер Бертран.  Унија за народни покрет је 30. маја 
2015. преименована у Републиканци.  
 

 
 

- Оснивач: Ален Савари, Франсоа 
Митеран 

- Први секретар: Оливер Фауре 
- Парламентарни лидер:  Валери Рабо 
- Сенатски лидер: Патрик Кане 
- Основана: 1969. Године 
- Седиште: Париз 
- Број чланова  (2016): 42.300 
- Идеологија: социјалдемократија, 

демократски социјализам, социјални 
либерализам 

- Политичка позиција: леви центар 
- Европска странка: Партија европских 

социјалиста 

- Последњи лидер: Никола 
Саркози 

- Основана: 17. новембар 2002. 
- Распуштена: 30. мај 2015 
- Наследник: Републиканци 

Француске 
- Седиште: Париз 
- Идеологија: либерални 

конзервативизам, 
либерализам, 
конзервативизам, голизам 

- Политичка позиција: Десни 
центар 

- Европска странка: Европска 
народна партија 
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Републиканци 
 
Републиканци (француски: Les Républicains) је назив за француску политичку странку 
десног центра основану 30. маја 2015. преименовањем Уније за народни покрет. Једна је 
од највећих француских политичких странака. Републиканци су чланови Европске 
народне странке и Међународне демократске уније. 
 
Главна политичка уверења Републиканаца су голизам, либерални конзервативизам и 
хришћанска демократија као конзервативни темељ странке уз који се веже и патриотизам. 
 
За првога председника странке изабран је Никола Саркози, који је ту дужност вршио од 
оснивања до 23. августа 2016. године. Председник Републиканаца је Кристиан Џејкоб.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Председник: Кристиан Џејкоб 
- Оснивач: Никола Саркози, 30. мај 

2015. 
- Седиште: Париз 
- Број чланова (2017): 234 556 
- Идеологија: конзерватизам, 

либерални конзерватизам, 
хришћанска демократија 

- Политичка позиција: Десни 
центар 

- Европска странка: Европска 
народна странка 



Политички систем Француске 
 

Факултет за дипломатију и безбедност 
29 

 

 

5. ЗАКЉУЧАК 
 
На основу обрађене литературе може се закључити да је Република Француска прешла 
дуг пут и прошла кроз велике промене како би дошла до позиције једне од водећих 
држава у Европи.  
 
Почевши од великих револуција које су биле тако неопходне у покушају да се изједначе 
слојеви друштва све до разорних светских ратова у коме је Француска претрпела велике 
губитке, није се било лако вратити на прави пут.  
 
Најважније прекретница у историји Француске државе била је револуција 1789. године 
када је заустављена тиранија једног владара и започета је борба за људска права која није 
само имала одјек у Европи већ и у читавом свету. Касније револуције биле су од велике 
реформаторске важности и свака од њих захтевала је промене које су биле од великог 
значаја за добробит Француског народа као и његовог политичког система. 
 
Промене режима из монархије у републику у току великих ратова узимале су данак на 
морал француског народа који ни у једном тренутку није посустао. Од готово немогућих 
услова за живот, какви су били услови крајем 18. века, све до данас када се Француска 
представља као једна од најлибералнијих и најслободнијих држава западне Европе 
утицајни политичари константо су радили на побољшању оваквих услова. 
 
Када говоримо о модерној ери, Шарл Де Гол оставио је огроман утицај на државу и 
Француска је после њега била једна од највећих светских економија. Чланство у НАТО-у 
и Европској Унији има дефинитивно има своје предности, како у безбедносном смислу 
тако и у друштвеном смислу. 
 
Након великог прилива миграната протеклих година Француска се суочи све чешће са 
безбедносним претњама. Поготово велики акценат ставља се у борби против тероризма. 
О томе говори податак да су само у 2014. години успели да приведу правди преко хиљаду 
чланова терористичких организација. 
 
Карактеристичан је француски полупредседнички систем који је у модерном добу 
актуелан. Овај систем подразумева председника републике и његовог првог министра 
који има контролу над парламентом. 
 
Када се све узме у обзир завидни углед Француске републике у свету није било лако 
постићи. Огромне жртве морале су бити направљене како би се могло ићи напред. Нема 
сумње да је Француска у релативно добром положају на спољнополитичком и 
унутрашњем плану али борба за одржавање оваквог положаја никада не престаје. 
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