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Wprowadzenie
³ównym aspektem stosunków politycznych jest w³adza. Problemy takiego zorganizowania i sprawowania w³adzy w pañstwie, by dzia³a³a
ona efektywnie, praktycznie od zawsze wzbudza³y zainteresowanie prawników, politologów i polityków. Pierwsz¹ koncepcjê zorganizowania aparatu
pañstwowego wyra¿a³a zasada jednoœci (jednolitoœci) w³adzy pañstwowej, zak³adaj¹ca koncentracjê w³adzy (prawodawczej, wykonawczej, rozstrzygania sporów prawnych) zazwyczaj w rêkach jednostki (monarchy),
a czasami mniej lub bardziej licznej grupy osób. Istot¹ przeciwstawnej
koncepcji struktury aparatu pañstwowego – koncepcji w³adzy podzielonej
autorstwa Monteskiusza – jest podzia³ w³adzy w pañstwie pomiêdzy kilka
organów pañstwowych. Ten francuski myœliciel ¿yj¹cy w XVIII wieku
d¹¿¹c do zapewnienia wolnoœci jednostki, wyszed³ z za³o¿enia, i¿ w³adza
w pañstwie winna byæ podzielona na trzy kategorie: w³adzê ustawodawcz¹ (legislatywê), wykonawcz¹ (egzekutywê) i s¹downicz¹ (judykatywê). Wedle jego koncepcji istnieje potrzeba takiego zorganizowania
i funkcjonowania tych w³adz, by ¿adna z nich nie dominowa³a nad innymi (równowaga i hamowanie w³adz). Monteskiuszowski trójpodzia³
w³adzy jest dziœ jedn¹ z fundamentalnych zasad, do których odwo³uj¹ siê
wspó³czesne demokracje.
Celem rozwa¿añ niniejszego tekstu jest analiza specyfiki funkcjonowania instytucji w³adzy wykonawczej w Konfederacji Szwajcarskiej oraz
odpowiedŸ na pytania o kierunki zmian zachodz¹cych w sk³adzie Rady
Federalnej oraz kierunki ewolucji regu³ dotycz¹cych wyboru cz³onków
szwajcarskiego rz¹du. Motywacj¹ do podjêcia badañ w tym zakresie jest
fakt, i¿ Szwajcaria jest przyk³adem pañstwa, gdzie przyjêto specyficzne
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rozwi¹zania dotycz¹ce wyboru i dzia³ania egzekutywy, co wp³ynê³o na
obowi¹zywanie opinii, ¿e Konfederacja jest jedn¹ z najstabilniejszych demokracji na œwiecie. Ostatnie lata dowodz¹ jednak, i¿ praktyka polityczna
przek³ada siê w istotny sposób na ewolucjê rozwi¹zañ szwajcarskich, bowiem rozk³ad si³ w parlamencie przyczyni³ siê do odejœcia od tzw. magicznej formu³y (niem. Zauberformel), która by³a gwarantem tzw. wielkiej
(i jednoczeœnie stabilnej) koalicji rz¹dowej i do pojawienia siê inicjatyw
maj¹cych na celu zmianê regu³ wyboru egzekutywy w tym pañstwie.
Struktura tekstu wspiera siê na nastêpuj¹cych czêœciach: po pierwsze, na
teoretycznym zarysowaniu modeli funkcjonowania w³adzy wykonawczej; po drugie, na przedstawieniu p³aszczyzny ustrojowej obowi¹zuj¹cych
w Szwajcarii rozwi¹zañ; po trzecie, na analizie kierunków ewolucji funkcjonowania szwajcarskiej egzekutywy, ze szczególnym uwzglêdnieni
sk³adu rz¹du oraz zasad wyboru jego cz³onków. Przedmiot rozwa¿añ oraz
przyjêta struktura badañ wymusi³y niejako zastosowanie analizy systemowej oraz analizy instytucjonalno-prawnej jako dwu najistotniejszych
(choæ nie jedynych) w tym kontekœcie metod badawczych. Niezwykle pomocne szczególnie przy analizie sk³adu Rady Federalnej w kontekœcie
czynnika p³ci, okaza³y siê ponadto metody statystyczne i komparatystyczne, pozwalaj¹ce dostrzec ró¿nice i ich skalê w sk³adzie szwajcarskiego
rz¹du.

W³adza wykonawcza – kontekst teoretyczny
Mechanizm w³adzy pañstwowej w demokracji zak³ada wyeliminowanie monokratyzmu, czyli preponderancji jakiegoœ jednego oœrodka politycznego. St¹d powszechnie przestrzega siê zasady podzia³u w³adzy na
ustawodawcz¹, wykonawcz¹ oraz s¹downicz¹. Wspó³czeœnie funkcjonuj¹ce systemy rz¹dów oparte na sformu³owanej przez Monteskiusza idei
podzia³u w³adzy s¹ bardzo zró¿nicowane. Jak s³usznie zauwa¿a A. Gwi¿d¿,
„nie istnieje ¿aden œciœle wypracowany i szczegó³owo zdefiniowany model trójpodzia³u w³adzy, który mia³by powszechne i pe³ne poparcie doktryny [...]. W prawie konstytucyjnym ró¿nych krajów systemy ustrojowe
oparte na zasadzie trójpodzia³u wystêpuj¹ w ró¿nych wariantach” (Gwi¿d¿,
1993, s. 13).
W³adza wykonawcza – nazywana inaczej egzekutyw¹ – polega na wykonywaniu zadañ pañstwowych maj¹cych na celu realizacjê dobra ogó³u
spo³eczeñstwa. Do zadañ egzekutywy nale¿y bezpoœrednie zarz¹dzanie
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sprawami pañstwa. W³adza wykonawcza wprowadza prawa i obowi¹zki
obywateli w ¿ycie, jeœli zgodne s¹ one z konstytucj¹ (Patyra, 2010, s. 11).
Warto jednoczeœnie przypomnieæ, i¿ nie mo¿e byæ ona rozumiana wy³¹cznie jako proste „wykonywaniem” prawa, czyli stosowanie ustaw i wydawanie aktów prawnych na podstawie upowa¿nieñ ustawowych.
W praktyce chodzi m.in. o podejmowanie wszelkich dzia³añ, których celem jest zapewnienie rozwoju pañstwa, wzmacnianie autorytetu w³adzy
pañstwowej, gwarantowanie wolnoœci i praw obywatelskich, sterowanie
procesami gospodarczymi, rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych, jak
i urzeczywistnianie porz¹dku prawnego. Pawe³ Sarnecki zauwa¿a, i¿
funkcja wykonawcza polega m.in. na realizacji: funkcji rz¹dzenia (prowadzenie polityki i kierowania sprawami pañstwowymi), funkcji zarz¹dzania (ustalanie celów i kierunków realizacji tych ustaw dla podleg³ych
organów administracyjnych), funkcji administrowania (sensu stricto
– stosowanie ustaw poprzez podejmowanie konkretnych decyzji) (Wojciszko, 2011, s. 48).
W jêzyku potocznym w³adza wykonawcza kojarzy siê jako podrzêdna
wzglêdem tych w³adz, które odgrywaj¹ najwa¿niejsz¹ rolê w procesie stanowienia prawa – czyli w³adzy ustawodawczej oraz s¹downiczej. Tymczasem, jak wskazuje Jean Blondel, w³adza wykonawcza stanowi g³ówny
przedmiot rywalizacji w polityce, a jej struktury tworz¹ fundament systemu politycznego (Blondel, 2006, s. 246).
W wiêkszoœci pañstw demokratycznych dla kierowania realizacj¹
podstawowych funkcji pañstwa w ramach okreœlonych przez ustawy i koordynowania dzia³alnoœci organów wchodz¹cych w sk³ad w³adzy wykonawczej utworzono specjalny organ, okreœlany zwykle mianem rz¹du1.
Jego rola ustrojowa i zadania, a tym samym jego kszta³t i pozycja osoby
stoj¹cej na jego czele, zale¿¹ od przyjêtej w danym pañstwie koncepcji
w³adzy wykonawczej. Rola, zadania, a tym samym kszta³t rz¹du pañstwowego oraz pozycja ustrojowa osoby stoj¹cej na jego czele, zale¿ne s¹ od
przyjêtej w danym kraju koncepcji w³adzy wykonawczej.
Analiza ró¿nych rozwi¹zañ i cech egzekutywy we wspó³czesnych pañstwach daje podstawê do dokonania generalizacji i wyodrêbnienia kilku
modeli w³adzy wykonawczej. Bogus³aw Banaszak wskazuj¹c, ¿e w pañstwach demokratycznych przyjête wspó³czeœnie rozwi¹zania instytucjonalne powtarzaj¹ siê, wyró¿nia nastêpuj¹ce modele w³adzy wykonawczej:

1

Termin „rz¹d” rozumiany jest tu w jak najszerszym ujêciu.
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1) monokratyczny, 2) dualistyczny, 3) departamentalny oraz 4) dyrektorialny (Banaszak, 2011, s, 134; Banaszak, 2004, s. 537). W modelu monokratycznym2 w³adza wykonawcza skoncentrowana jest zwykle w rêku
jednego, jednoosobowego organu – prezydenta, monarchy – w zwi¹zku
z tym w ramach egzekutywy nie wystêpuj¹ ¿adne podzia³y wewnêtrzne.
Drugi model zak³ada, ¿e w³adza wykonawcza sk³ada siê z dwóch organów: g³owy pañstwa oraz organu kolegialnego – rz¹du. Oprócz tego,
Banaszak wyodrêbnia wspó³czeœnie wystêpuj¹cy trzeci model – departamentalny – charakteryzuj¹cy komitetowy system rz¹dów (system rz¹dów
zgromadzenia). W czwartym modelu – dyrektorialnym – w³adza wykonawcza sk³ada siê z kadencyjnego kolegialnego dyrektoriatu. Model dyrektorialny wspó³czeœnie nie wystêpuje.
W³aœnie to trzecie rozwi¹zanie charakterystyczne jest dla Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie przyjêto zasadê, ¿e w³adza wykonawcza le¿y
w rêkach siedmioosobowej Rady Federalnej. W porównaniu z innymi
pañstwami zwi¹zkowymi w Europie przyjêty przez Szwajcarów model
egzekutywy nale¿y do rozwi¹zañ wyj¹tkowych.

Specyfika rozwi¹zañ szwajcarskich
Szwajcaria jako pañstwo federalne charakteryzuje siê doœæ charakterystycznymi rozwi¹zaniami instytucjonalnymi. Dla pe³nego zobrazowania
instytucji pañstwowych niezbêdne jest przypomnienie, i¿ funkcjonuj¹ one
w specyficznych warunkach geograficznych i politycznych, w obrêbie
oddzia³ywania kszta³towanej przez stulecia tradycji sprawowania bezpoœrednich form w³adzy. Przez wieki Szwajcaria wypracowa³a sobie niepowtarzaln¹ i nieistniej¹c¹ nigdzie indziej pañstwowoœæ (Musia³-Karg, 2012,
s. 97). Federacja powstawa³a inaczej ni¿ wiêkszoœæ pañstw w Europie – od
do³u do góry. Od samorz¹dnych górskich gmin, poprzez kantony, do
zwi¹zku kantonów, które ³¹cz¹c siê stopniowo ze sob¹, utworzy³y pañstwo. Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ Szwajcaria to pañstwo ró¿norodne nie
tylko pod wzglêdem geograficznym, ale i narodowo-spo³ecznym. Po
pierwsze, jest pañstwem sk³adaj¹cym siê z trzech diametralnie odmiennych regionów geograficznych. Pierwszy z nich to Alpy. Kolejnym jest
2
Wystêpuj¹cy w pañstwach o prezydenckim systemie rz¹dów (USA), w pañstwach Ameryki £aciñskiej, niektórych krajach nale¿¹cych kiedyœ do bloku komunistycznego, a tak¿e w niektórych pañstwach afrykañskich.
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Wy¿yna Szwajcarska (Plateau Suisse), na której znajduj¹ siê prawie
wszystkie (poza Genew¹ i Bazyle¹) najwiêksze miasta: Berno, Zurych,
Lozanna, Lucerna i Winterthur. Obszar ten jest gêsto zaludniony, a mieszka tam wiêkszoœæ ludnoœci Szwajcarii. Ostatnim regionem geograficznym jest pasmo górskie Jury, rozci¹gaj¹ce siê wzd³u¿ granicy z Francj¹,
od kantonu o tej samej nazwie na pó³nocnym wschodzie po kantony
Neuchâtel i Vaud na po³udniowym zachodzie. Po drugie, Szwajcaria podzielona jest na 26 ró¿nych kantonów (w praktyce 23 kantony, z których
3 zosta³y podzielone na 2 pó³kantony), które z kolei dziel¹ siê na ³¹cznie
2396 gmin politycznych3. Trzecim elementem ró¿nicuj¹cym Szwajcariê
jest jêzyk. W tym pañstwie mówi siê w czterech jêzykach. Oko³o 64%
spo³eczeñstwa pos³uguje siê jêzykiem niemieckim, ponad 20% w³ada jêzykiem francuskim, ponad 7% – w³oskim, a nieca³e 1% mówi w jêzyku
retoromañskim. Ponadto, ró¿norodnoœæ pod wzglêdem religijnym ma
tak¿e znacz¹cy wp³yw na spo³eczeñstwo Szwajcarii. Te wszystkie ró¿nice w du¿ym stopniu determinuj¹ funkcjonowanie demokracji i instytucji pañstwowych w tym niewielkim pañstwie federalnym (Musia³-Karg,
2012, s. 97–113).
W Szwajcarii funkcje rz¹du pe³ni Rada Federalna. Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r. wskazuje na
pozycjê ustrojow¹ Rady Federalnej w art. 174, okreœlaj¹c j¹ jako „najwy¿sz¹ w³adzê rz¹dz¹c¹ i wykonawcz¹” (Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej, art. 174). Rada Federalna w swoim orêdziu stwierdzi³a,
i¿ jej pierwszorzêdnym zadaniem winno byæ podejmowanie decyzji wszêdzie tam, gdzie wymaga tego sytuacja oraz kreatywne dzia³anie nakierunkowane na przysz³oœæ (Czeszejko-Sochacki, 2000, s. 34). Mimo zasady
podzia³u w³adzy, szwajcarska konstytucja obfituje w okreœlenia sugeruj¹ce na pewnego rodzaju preponderancjê parlamentu – Zgromadzenia
Federalnego – wobec rz¹du. Pawe³ Sarnecki pisze, i¿ mamy w Szwajcarii
do czynienia z podzia³em w³adzy, ale nie jest to równoznaczne z równowag¹ tych¿e w³adz. Nale¿y zwróciæ w tym miejscu uwagê na dwa przepisy ustawy zasadniczej: art. 148 – „Zgromadzenie Federalne [...] sprawuje
3
W Szwajcarii wystêpuje kilka rodzajów gmin, w tym klasyczne gminy polityczne (ogólne), ale tak¿e miêdzy innymi gminy koœcielne, obywatelskie, szkolne,
wyborcze, ubogich; por. R. Schaffhauser, Gmina w Szwajcarii ze szczególnym uwzglêdnieniem prawa Kantonu St. Gallen, Wroc³aw–Kolonia 1998; Samorz¹d terytorialny
i administracja w wybranych krajach. Gmina w pañstwach Europy Zachodniej, red.
J. Je¿ewski, Wroc³aw 1999.
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najwy¿sz¹ w³adzê w Federacji” oraz art. 171 umo¿liwiaj¹cy parlamentowi zlecanie zadañ rz¹dowi. Mimo tego, ¿e rz¹d mo¿e byæ w pewien sposób kontrolowany czy pobudzany przez parlament, to nie ponosi przed
nim odpowiedzialnoœci politycznej sensu stricto.
W sk³ad szwajcarskiej Rady Federalnej wchodzi siedmiu radców federalnych wybieranych przez Zgromadzenie Federalne bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Wybór Rady Federalnej dokonywany jest na wspólnym
posiedzeniu obu izb parlamentu. Wyborów dokonuje siê oddzielnie na
ka¿de stanowisko rz¹dowe. Zg³aszanie kandydatów polega na wpisaniu
nazwiska kandydata na karcie do g³osowania. Aby dokonaæ wyboru potrzebne jest uzyskanie ponad po³owy oddanych g³osów przez deputowanych (Sarnecki, 2003, s. 259). Jeszcze do niedawna, bo do 2008 r. wybór
dokonywany by³ w oparciu o zasadê tzw. magicznej formu³y, okreœlaj¹cej
regu³y reprezentacji partii politycznych, przedstawicieli kantonów oraz
wyznañ w Radzie Federalnej w Szwajcarii. Formu³a nakazywa³a, by
w sk³adzie rz¹du zawsze by³y reprezentowane cztery najwiêksze partie
polityczne, niezale¿nie od szczegó³owych wyników wyborów powszechnych (trzy partie z najwiêkszym poparciem mia³y po dwóch przedstawicieli, czwarte pod wzglêdem poparcia ugrupowanie – jednego). St¹d
w Radzie w latach 1959–2003 zasiada³o po dwóch przedstawicieli: Radykalno-Demokratycznej Partii Wolnoœci (FDP), Partii Socjaldemokratycznej Szwajcarii (SPS), Chrzeœcijañsko-Demokratycznej Partii Ludowej
(CVP) i jeden przedstawiciel Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP). W 2003
roku CVP straci³a jedno miejsce w rz¹dzie na rzecz SVP. Nadmieniæ nale¿y, i¿ przy tworzeniu rz¹dów szwajcarskich trzymano siê zasady, by przynajmniej dwóch cz³onków Rady reprezentowa³o kantony francuskoi w³oskojêzyczne. Przez d³ugi okres swych przedstawicieli mia³y trzy najwiêksze kantony: Zurych, Berno i Vaud, zaœ ¿aden kanton nie móg³ mieæ
w Radzie wiêcej ni¿ jednego przedstawiciela. Oprócz tego, radcy federalni musieli odzwierciedlaæ odmiennoœæ kantonów, jêzyków i religii. Zwracano tak¿e uwagê, zw³aszcza po 1971 r., kiedy to kobiety uzyska³y prawo
wyborcze, na partycypacjê w rz¹dzie kobiet.
Zasady tworzenia Rady Federalnej sprecyzowane zosta³y w art. 175
konstytucji i art. 130–134 ustawy federalnej z 13 grudnia 2010 r. o Zgromadzeniu Federalnym (Klöti, Knoepfel, Kriesi, Linder, Papadopoulos,
Sciarini, 2006, s. 154 i n.): dokonuje go Zgromadzenie Federalne, tj. 200
cz³onków Rady Narodowej oraz 46 cz³onków Rady Kantonów; nad kandydatami g³osuje siê indywidualnie, w kolejnoœci od najd³u¿ej sprawuj¹cego funkcjê cz³onka Rady Federalnej, a g³osowanie jest tajne. Zgodnie
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z art. 175 ust. 3 konstytucji, wybranym mo¿e zostaæ ka¿da osoba posiadaj¹ca bierne prawo wyborcze do Rady Narodu. W dalszej czêœci artyku³u
wskazano, by przy wyborze do Rady Federalnej kierowaæ siê reprezentacj¹ wszystkich regionów i jêzyków. Zgodnie natomiast z art. 61 ustawy
o organizacji rz¹du i administracji (RVOG) na cz³onka Rady Federalnej
nie mo¿e zostaæ wybrana osoba bêd¹ca z inn¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim,
partnerskim lub konkubinacie, krewny w linii prostej lub do czwartego
stopnia w linii bocznej. Widoczna zatem jest troska ustawodawcy o to, by
radcy byli ca³kowicie od siebie niezale¿ni.
Obecnie nie stosuje siê ju¿ przepisu o koniecznoœci wy³aniania radców
z ró¿nych kantonów, co przysparzaæ mog³o wielu problemów natury praktycznej. W przypadku Rady Federalnej sprawuj¹cej w³adzê od 2011 r.
dwie osoby pochodz¹ z Kantonu Berno. Dodatkowo stosowane s¹ niepisane ograniczenia i zasady, które musz¹ zostaæ spe³nione przy wyborze
cz³onków Rady Federalnej, dziêki czemu instytucja ta staje siê jedynym
w swoim rodzaju rz¹dem bez opozycji, symbolem ci¹g³oœci, stabilizacji
i konsensusu.
Przyjêta w Szwajcarii formu³a kreowania rz¹du powodowa³a, ¿e temu
procesowi zwykle nie towarzyszy³a taka rywalizacja polityczna, jak¹ spotyka siê w innych pañstwach demokratycznych. Do 2003 r. nawet kilkuprocentowe zmiany wyników wyborczych czterech partii reprezentowanych
w Radzie Federalnej nie skutkowa³y zmianami w rz¹dzie. Mo¿na zatem
stwierdziæ, ¿e pomimo diametralnych ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi
partiami politycznymi, Szwajcarzy nie ¿yj¹ w systemie alternatywnych
rz¹dów opartych na zasadzie wymiennoœci sterów w³adzy. System polityczny w tym pañstwie ukszta³towa³ inn¹ metodê – ustanawiaj¹c system
rz¹dów kolegialnych, którego istot¹ jest zasada reprezentacji wszystkich
si³ politycznych na wszystkich szczeblach podzia³u administracyjnego
pañstwa: na poziomie federalnym, kantonalnym oraz w gminach. W 2007 r.
w wywiadzie udzielnym tygodnikowi „Polityka” ówczesna prezydent
Szwajcarii Micheline Calmy-Rey skonstatowa³a, ¿e „w systemie alternatywnym przegrani s¹ wykluczeni, nawet odrzuceni do opozycji, równie¿
gdy przedstawiaj¹ wa¿n¹ si³ê polityczn¹. U nas [w Szwajcarii – M. M.-K.,
K.D.] ka¿da wa¿na si³a polityczna po prostu jest w rz¹dzie i musi tam
wspó³pracowaæ z innymi. Szukanie dominacji nie s³u¿y porozumieniu”
(Jak w zegarku, 2007).
Nadmieniæ warto, i¿ ponowne wybory dotychczasowych cz³onków
rz¹du przesz³y do powszechnej praktyki – jeœli dotychczasowi ministrowie pragn¹ kandydowaæ, zwykle s¹ wybierani po raz kolejny. Dodatkowo,
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w przywo³ywanej ustawie federalnej o Zgromadzeniu Federalnym znajduje siê zapis, ¿e „dotychczasowi cz³onkowie Rady Federalnej podlegaj¹
reelekcji w kolejnoœci okreœlonej w oparciu o d³ugoœæ okresu, w którym
piastuj¹ swoje stanowisko”. Mo¿liwoœæ zmiany sk³adu Rady pojawia siê
w rezultacie rezygnacji radcy federalnego, jego œmierci lub innych przyczyn. Cz³onkowie Rady urzêduj¹ œrednio oko³o 10 lat, a co istotniejsze
– rz¹du nie mo¿na odwo³aæ podczas 4-letniej kadencji. Szwajcaria nie zna
instytucji wotum nieufnoœci.
Konstytucja w art. 177 okreœla dwie fundamentalne zasady organizacyjne funkcjonowania Rady Federalnej. Pierwsz¹ z nich jest zasada kolegialnoœci, która oznacza, i¿ ka¿dy akt rz¹dowy musi byæ przyjêty na
wspólnych posiedzeniach radców federalnych, po przeg³osowaniu go i po
uprzedniej dyskusji. Poprzednia konstytucja mówi³a o obowi¹zkowej dla
wa¿noœci decyzji Rady obecnoœci 4 z 7 cz³onków rz¹du. Drug¹ charakterystyczn¹ zasad¹ funkcjonowania Rady Federalnej jest zasada departamentalnoœci, konstytuuj¹ca utrwalony w systemie szwajcarskim podzia³
prac egzekutywy wed³ug okreœlonych departamentów, którymi kieruj¹
odpowiedni radcy federalni. Poszczególni radcy wystêpuj¹ zatem w dwojakiej roli: po pierwsze, w roli pe³noprawnego cz³onka organu kolegialnego – Rady Federalnej, dysponuj¹c przy tym jednakowym wp³ywem na
rozstrzygniêcia i decyzje zapadaj¹ce w Radzie; po drugie, jako osoby kieruj¹ce poszczególnymi dzia³ami, dziedzinami administracji federalnej
(Krumm, 2013, s. 221). Zgromadzenie Federalne nie przyporz¹dkowuje
szefów poszczególnym departamentom – wybiera jedynie cz³onków Rady. Przydzia³ departamentów siedmiu cz³onkom rz¹du odbywa siê in
corpore – ka¿dorazowo po wyborach. Wskazany przez kolegium Rady
cz³onek rz¹du obejmuje przydzielony mu departament. Departamenty
charakteryzuj¹ siê du¿¹ autonomi¹. Obszar ich dzia³ania ³¹cznie daje rzeczowy zakres dzia³ania Rady Federalnej, który stanowi jednoczeœnie zakres dzia³alnoœci ca³ej Federacji (Sarnecki, 2003, s. 372).
Jednym z najbardziej charakterystycznych rozwi¹zañ szwajcarskich
jest brak wyodrêbnionego stanowiska g³owy pañstwa. W przeciwieñstwie
do innych krajów demokratycznych, gdzie funkcjê tê sprawuje prezydent
pañstwa lub monarcha, tytu³ Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej nosi
przewodnicz¹cy Rady Federalnej, czyli szef rz¹du. Fakt nazywania jego
funkcji Prezydentem Federalnym Szwajcarii, nie czyni go jednak g³ow¹
pañstwa w takim znaczeniu jak w innych demokracjach. Jest to po prostu
cz³onek Rady, którego g³ównym zadaniem jest przewodniczenie jej obradom (w tym ujêciu mo¿liwe jest porównanie do funkcji premiera). Prezy-
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dent, podobnie jak pozostali cz³onkowie Rady Federalnej, nie ponosi
odpowiedzialnoœci politycznej. Nie istnieje równie¿ instytucja kontrasygnaty. W Szwajcarii nie obowi¹zuje tak¿e zasada odpowiedzialnoœci prezydenta za delikt konstytucyjny (Grabowska, Grabowski, 2007, s. 269).
Poniewa¿ konstytucja przekazuje wiele typowych dla g³owy pañstwa
kompetencji parlamentowi (prawo ³aski), rz¹dowi (ratyfikacjê umów miêdzynarodowych), przewodnicz¹cym izb parlamentarnych (podpisywanie
ustaw), w³adzom kantonalnym (sprawy dotycz¹ce obywatelstwa), prezydent w Szwajcarii pe³ni funkcje czysto protokolarne (Sarnecki, 2003,
s. 310).
Obok przewodniczenia obradom rz¹du, podpisywania uchwa³ Rady
i przedstawiania jej oœwiadczeñ w parlamencie, obowi¹zkiem Prezydenta
Federalnego jest pe³nienie funkcji g³owy pañstwa. Zgodnie z art. 176
ust. 2 konstytucji, a tak¿e art. 134 ustawy federalnej z 13 grudnia 2010 r.
o Zgromadzeniu Federalnym, Prezydent wybierany jest z grona Rady
przez Zgromadzenie Federalne na okres jednego roku. Na rok wybierany jest równie¿ wiceprezydent. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e jest to funkcja
czysto symboliczna i nie przypisuje siê jej istotnego znaczenia. Po roku
dochodzi w Radzie Federalnej do rotacji. Zwyczajowo przyjê³o siê, ¿e
wiceprezydent zastêpuje prezydenta po up³ywie jego kadencji. Ustêpuj¹cy prezydent nie mo¿e zostaæ wskazany na kandydata w kolejnym
roku.
Osoba piastuj¹ca stanowisko prezydenta nie ma ¿adnych kompetencji
wynikaj¹cych z posiadanego tytu³u. Prezydent jest jedynie uwa¿any za
Primus inter pares (Grabowska, Grabowski, 2007, s. 267) i to krótko
– przez jeden rok. Jak zaznaczono wczeœniej, przewodniczy obradom
Rady i sprawuje funkcje reprezentacyjne (np. uczestniczy w wa¿nych
uroczystoœciach, przyjmuje listy uwierzytelniaj¹ce od przedstawicieli dyplomatycznych pañstw obcych). Jako prezydent nie przestaje kierowaæ
swoim resortem. Prezydent jednak posiada jedno „mocniejsze” uprawnienie – mo¿liwoœæ wydawania zarz¹dzeñ w sprawach pilnych, czyli takich,
którymi powinna zaj¹æ siê Rada, jednak nie mo¿na czekaæ na jej posiedzenie. Takie zarz¹dzenie Prezydenta Rady Federalnej musi zostaæ zatwierdzone przez Radê na jej najbli¿szym posiedzeniu. W 2013 r. stanowisko
Prezydenta Federalnego pe³ni Ueli Maurer ze Szwajcarskiej Partii Ludowej. 1 stycznia 2009 r. zosta³ wybrany do Rady Federalnej i kieruje departamentem obrony, ochrony cywilnej i sportu. Jego zastêpc¹ jest Didier
Burkhalter z Radykalno-Demokratycznej Partii Szwajcarii – jest odpowiedzialny za sprawy zagraniczne.
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Kierunki ewolucji rozwi¹zañ szwajcarskich
Obecnoœæ kobiet w Radzie Federalnej stanowi jeden z pierwszych
obszarów ewolucji w kontekœcie funkcjonowania w³adzy wykonawczej
w Szwajcarii. Mimo i¿ kobiety w Szwajcarii na szczeblu federalnym uzyska³y prawa wyborcze w 1971 r., znamiennym jest fakt, i¿ do 1984 r.
w sk³ad rz¹du wchodzili wy³¹cznie mê¿czyŸni. Coraz czêœciej jednak
zwracano uwagê na potrzebê partycypacji pañ tak¿e i w tym gremium.
Pierwsz¹ kobiet¹ w rz¹dzie by³a Elisabeth Kopp (FDP), która stanê³a
na czele departamentu sprawiedliwoœci i policji. 1 stycznia 1989 r. objê³a
funkcjê wiceprzewodnicz¹cej Rady Zwi¹zkowej i zgodnie z tradycj¹ polityczn¹ Szwajcarii mia³a szanse zostaæ pierwsz¹ kobiet¹-prezydentem
w kolejnym roku. W zwi¹zku z (jak siê okaza³o bezpodstawnymi) zarzutami o ³amanie tajemnicy pañstwowej, Kopp 12 stycznia 1989 r. poda³a siê
do dymisji (Elisabeth Kopp…).
Cztery lata póŸniej, 10 marca 1993 r. do Rady Federalnej wybrana zosta³a socjaldemokratka – Ruth Dreifuss, która w latach 1994–2002 kierowa³a sprawami wewnêtrzni, w 1998 r. pe³ni³a funkcje wiceprezydenta
Rady, a w 1999 r. zosta³a pierwsz¹ kobiet¹ prezydentem.
Niew¹tpliwie, znamiennym okaza³ siê rok 2010, w którym po wyborze
Simonetty Sommaruga, po raz pierwszy w siedmioosobowej Radzie Federalnej kobiety stanowi³y wiêkszoœæ (prócz wspomnianej S. Sommaruga, w sk³adzie rady by³y równie¿ Micheline Calmy-Rey, Doris Leuthard
oraz Eveline Widmer-Schlumpf). Szczegó³owe dane dotycz¹ce sk³adu
Rady Zwi¹zkowej poszczególnych kadencji zawarto w tabeli 1.
Tabela 1
Kobiety w Radzie Federalnej (1984–2013)
Liczba
kobiet
2
0

Liczba
mê¿czyzn
3
7

Udzia³ kobiet
(%)
4
0,0

Przynale¿noœæ
partyjna kobiet
5
–

1984–1989

1

7

14,3

FDP

1989–1993

0

7

0,0

–

1993–1999

1

6

14,3

SPS

1999–2003

2

5

28,6

CVP, SPS

2004–2006

1

6

14,3

SPS

2006–2007

2

5

28,6

CVP, SPS

2008–2010

3

4

42,9

CVP, SPS, BDP

1
do 1984
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2010–2011
2012–2013

2
4
3

3
3
4

4
57,1
42,9
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5
CVP, SPS (2), BDP
CVP, SPS, BDP

ród³o: Bundesamt für Statistik, opracowanie w³asne.

W latach 1999–2003 do Rady Federalnej do³¹czy³a Ruth Metzler-Arnold (CVP), która sta³a na czele Federalnego Departamentu Sprawiedliwoœci i Policji. Po ust¹pieniu R. Dreiffus do rz¹du wybrano Micheline
Calmy-Rey (SPS), która do koñca roku 2011 by³a odpowiedzialna za sprawy zagraniczne Szwajcarii. Calmy-Rey dwukrotnie pe³ni³a urz¹d prezydenta – w roku 2007 i 2011. Kolejna kobieta – Doris Leuthard (CVP)
zosta³a wybrana w roku 2006: kierowa³a departamentem spraw ekonomicznych (2006–2010), a od 2010 r. jest odpowiedzialna za transport,
³¹cznoœæ i energetykê. W roku 2008 do Rady Zwi¹zkowej do³¹czy³a Eveline Widmer-Schlumpf (wczeœniej SVP, obecnie BDP), która w latach
2008–2010 zajmowa³a siê kwestiami sprawiedliwoœci i policji, a nastêpnie objê³a funkcje radcy federalnego odpowiedzialnego za finanse pañstwa. E. Widmer-Schlumpf w roku 2012 by³a prezydentem Konfederacji
Szwajcarskiej. Ostatni¹ kobiet¹, która zosta³a wybrana do rz¹du jest Simonetta Sommaruga (SPS), kieruj¹ca od 2010 r. departamentem sprawiedliwoœci i policji.
W ca³ej historii Rady Federalnej na 115 rad federalnych w jej sk³adzie zasiada³o tylko 7 kobiet. Po tym jak Szwajcaria przyzna³a kobietom
prawa wyborcze dopiero w 1971 r., a niektóre kantony (np. oba Appenzell) zwleka³y z podjêciem podobnej decyzji na szczeblu kantonalnym,
przewaga pañ w rz¹dzie federalnym w 2010 r. mia³a niew¹tpliwie charakter symboliczny.
Drugi wymiar zmian zwi¹zanych ze szwajcarsk¹ egzekutyw¹ dotyczy
zmiany sk³adu partyjnego „ustanowionego” za pomoc¹ magicznej formu³y.
Struktura partyjna Rady Federalnej nie uleg³a zmianie przez 44 lata: od
1959 r. a¿ do roku 2003. W 2003 w wyniku zwyciêstwa wyborczego najmniejszej do tego czasu partii – SVP dosz³o do modyfikacji formu³y magicznej. Odt¹d SVP mia³a swoich dwóch przedstawicieli w Radzie (zamiast
jednego), a partia chadecka (CVP) straci³a jedno miejsce, pozostaj¹c z jednym swoim reprezentantem w rz¹dzie. To d³ugie trwanie helweckiej koalicji rz¹dowej przyczyni³o siê do opinii, ¿e szwajcarska Rada Federalna jest
jednym z najstabilniejszych rz¹dów œwiata (Bankowicz, 2006, s. 101).
Przez d³ugi okres (1959–2003) magiczna formu³a funkcjonowa³a bez
zarzutu i by³a niezmienna (Linder, 2005, s. 227). W 2003 r. po dwukrot-
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nym wygraniu wyborów przez SVP (w 1999 roku i w 2003 roku) partia ta
uros³a do najwiêkszej si³y w Radzie Narodowej. Jednoczeœnie CVP uzyska³a najs³abszy wynik (14,4%) (Linder, 2009, s. 571). Wygrana SVP
i uzyskanie przez ni¹ wyniku 27% spowodowa³o, ¿e w trakcie wspólnego
posiedzenia obu izb parlamentu, które oby³o siê 10 grudnia 2003 r., partia
za¿¹da³a miejsca w rz¹dzie dla swojego lidera, Christopha Blochera,
gro¿¹c przy tym, ¿e w przeciwnym razie przejdzie do opozycji. Argumentowano, ¿e partia ma prawo do posiadania drugiego cz³onka w rz¹dzie.
Lider partii kandydowa³ wówczas na miejsce Ruth Metzler-Arnold w Departamencie Sprawiedliwoœci i Policji, z któr¹ wygra³ w III turze g³osowañ.
Wydarzenie to by³o znamienne przede wszystkim z powodu z³amania dotychczasowej tradycji wyboru urzêduj¹cego radcy, o ile ten wyra¿a tak¹
chêæ. Od tego czasu podzia³ miejsc w rz¹dzie wygl¹da³ nastêpuj¹co: SVP
– 2, SPS – 2, FDP – 2, CVP – 1. Liczba partii wchodz¹cych w sk³ad rz¹du
jednak siê nie zmieni³a. Przywo³any podzia³ przetrwa³ jednak jedynie
cztery lata.
12 grudnia 2007 r. magiczna formu³a zmieniona zosta³a w sposób bardziej radykalny. W wyniku kolejnych wyborów parlamentarnych zwyciêstwo odnios³a Szwajcarska Partia Ludowa. Zyska³y jednoczeœnie Partia
Socjaldemokratyczna i Zieloni. Problemem okaza³a siê tym razem pozycja Ch. Blochera, który od czterech lat by³ cz³onkiem rz¹du. Uformowa³a
siê wówczas koalicja parlamentarna, która optowa³a za wybraniem na
jego miejsce mniej kontrowersyjnego polityka. W wyborach do Rady Federalnej nie przed³u¿ono kadencji Blochera, wybieraj¹c w drugim g³osowaniu na jego miejsce E. Widmer-Schlumpf. Og³oszono wówczas, ¿e
od 1 stycznia 2008 r. SVP przechodzi do opozycji. Przed Blocherem
nieprzed³u¿enie posady ministra zdarzy³o siê tylko trzy razy, z czego
dwukrotnie w XIX wieku, a nastêpnie w 2003 r. (Surdel, 2007). Widmer-Schlumpf mimo braku poparcia ze strony SVP, zaakceptowa³a wybór, podobnie zreszt¹ jak reelektowany Samuel Schmid (równie¿ z SVP).
Zdecydowano zatem o ich wykluczeniu z frakcji. Po raz kolejny zatem
z³amano przyjête za³o¿enia konkordancji, mówi¹ce miêdzy innymi o przed³u¿aniu mandatu cz³onka rz¹du, jeœli ten ubiega siê o to. Sytuacja jeszcze
bardziej skomplikowa³a siê w kwietniu 2008 r., kiedy SVP za¿¹da³a od
E. Widmer-Schlumpf rezygnacji z funkcji radcy oraz zrzeczenia siê przez
ni¹ mandatu cz³onka partii. Zagro¿ono, ¿e w innym przypadku konieczne
bêdzie jej wykluczenie ze struktur kantonalnych, a jeœli tak siê nie stanie,
to sama struktura poniesie konsekwencjê niepodjêcia decyzji w sprawie
Widmem-Schlumpf. W zwi¹zku z brakiem stosownej decyzji, usuniêto
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z SVP ca³¹ jej gryzoñsk¹ czêœæ, z której utworzono najpierw Szwajcarsk¹
Partiê Obywatelsk¹, a po po³¹czeniu z sekcj¹ z Berna (gdzie mia³a miejsce
podoba sytuacja z S. Schmidtem), Demokratyczn¹ Partiê Obywatelsk¹
(BDP). W zwi¹zku z powy¿szym przez krótki okres BDP posiada³a
2 cz³onków w Radzie, SPS i FDP równie¿ po dwóch, a CVP – jednego. Samuel Schmid zrezygnowa³ z funkcji cz³onka rz¹du wraz z koñcem 2008
roku. 10 grudnia 2008 r. wiêkszoœci¹ zaledwie jednego g³osu, stosunkiem
122 do 121 g³osów, nowym cz³onkiem Szwajcarskiej Rady Zwi¹zkowej
oraz ministrem obrony wybrany zosta³ Ueli Maurer z SVP, który wystawiony zosta³ jako kandydat tej partii wraz z Ch. Blocherem (Swiss People’s Party…). Od 2009 r. podzia³ miejsc w Radzie federalnej jest
nastêpuj¹cy: SVP – 1, SPS – 2, FDP – 2, CVP – 1, BDP – 1.
W 2010 r. w zwi¹zku z rezygnacj¹ dwóch cz³onków Rady – Moritz
Leuenbergera (SPS) i Hansa-Rudolfa Merza (FDP) – na miejsce tego
pierwszego wybrana zosta³a Simonetta Sommaruga (równie¿ z SPS), zaœ
w ramach przedstawicielstwa FDP – Johann Schneidera-Ammanna.
Wybory do parlamentu z 2011 r. nie przynios³y radykalnych zmian
w podziale partyjnym rz¹du. Niepewna by³a obecnoœæ BDP, która pozyska³a czêœæ wyborców SVP. Mimo straty czêœci g³osów (na rzecz BDP)
partia ludowa pozosta³a najsilniejszym ugrupowaniem. BDP uzyska³o
jedynie 5,4% g³osów, co umo¿liwi³o uzyskanie dziewiêciu mandatów
w parlamencie. Mimo chêci przywrócenia przez SVP kszta³tu magicznej
formu³y sprzed dziesiêciu lat i wystawienia przeciw E. Widmer-Schlumpf
dwóch kontrkandydatów (Jean-François Rime i Bruno Zuppiger), to w³aœnie
j¹ wybrano ponownie, co by³o symbolicznym powrotem do z³amanej dwukrotnie w ostatnim okresie (2003, 2007) zasady przed³u¿ania wyboru dotychczasowych radców. W zwi¹zku z przejœciem Micheline Calmy-Rey
(SPS) na emeryturê, w wyniku wyboru uzupe³niaj¹cego z ramienia socjaldemokratów wybrany zosta³ Alain Berset4.

Proponowane sposoby wyboru Rady Federalnej
Zasada wyboru egzekutywy oparta na magicznej formule gwarantuje
d¹¿enie do osi¹gania kompromisowych rozwi¹zañ w szwajcarskiej polity4
W 2013 r. w sk³ad Rady Federalnej wchodzili: Johann Schneider-Ammann
(FDP), Didier Burkhalter (FDP), Simonetta Sommaruga (SPS), Alain Berset (SPS),
Eveline Widmer-Schlumpf (BDP), Ueli Maurer (SVP), Doris Leuthard (CVP).

84

Magdalena Musia³-Karg, Krzysztof Duda

SP 4 ’13

ce. Konsensus ten jest bowiem istotnym elementem politycznego krajobrazu pañstwa okreœlanego jako swoista mozaika jêzyków, tradycji, kultur
i wspólnot lokalnych. Jak zauwa¿a Wolf Linder, w tak zró¿nicowanym
kraju ka¿dy odmienny sposób powo³ywania rz¹du móg³by zawodziæ. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ podzia³ miejsc w ramach magicznej formu³y jest
nieformalny i mo¿e zostaæ w ka¿dej chwili ca³kowicie zast¹piony przez
klasyczny system wy³aniania rz¹dów. Pe³ni jednak wa¿n¹ rolê do dziœ
i mimo swej zmiany w 2003 roku nadal jest w stanie spe³niaæ swoje zadanie (Linder, 2009, s. 573).
Odnotowaæ nale¿y, i¿ pierwsza inicjatywa w zakresie zmian sposobu
wyboru cz³onków Rady Federalnej pochodzi z 1899 r., kiedy to œrodowiska zwi¹zane z Parti¹ Socjaldemokratyczn¹ i Parti¹ Katolicko-Konserwatywn¹, a tak¿e zwi¹zki zawodowe wysz³y z inicjatyw¹ bezpoœredniego
wyboru Rady i zwiêkszenia jej liczby do 9. W wyniku referendum z 4 listopada 1900 r. inicjatywa zosta³a odrzucona przez 65% g³osuj¹cych przy
frekwencji na poziomie 58,8%. Za przyjêciem zag³osowa³o wówczas 7 2/2
kantonu. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ wówczas konstytucj¹, do przyjêcia
zmian potrzebne by³o uzyskanie tzw. podwójnej wiêkszoœci: wiêkszoœci
g³osuj¹cych oraz wiêkszoœci g³osów „kantonalnych”.
Tabela 2
Wyniki referendów w zakresie bezpoœrednich i powszechnych wyborów Rady Federalnej

Za

4.11.1900

25.01.1942

9.06.2013 r.

35,0%

32,4%

23,7%

Przeciw

65,0%

67,6%

76,3%

Frekwencja

58,81%

61,97%

39,52%

Kantony „za”
Kantony „przeciw”

7 2 /2

0

0

12 4/2

19 6/2

20 6/2

ród³o: Bundesamt für Statistik, opracowanie w³asne.

W 1939 r. ponownie pojawi³ siê pomys³ powszechnych wyborów
Rady. W kolejnej inicjatywie proponowano rozszerzenie Rady Federalnej
z siedmiu do dziewiêciu cz³onków. Inicjatywa zosta³a odrzucona wiêkszoœci¹ 67,6% g³osuj¹cych.
We wrzeœniu 2008 r. socjaldemokratyczna cz³onkini Rady Federalnej
Micheline Calmy-Rey porusza³a kwestiê wyboru Rady w wyborach powszechnych. Ideê popar³ cz³onek Rady Narodu – Josef Zisyadis z Partii
Pracy, który proponowa³ wprowadzenie zmian do konstytucji z inicjatywy

SP 4 ’13 Rada Federalna i Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej...

85

parlamentu. Proponowano by, wybory do Rady Federalnej odbywa³y siê
w sposób proporcjonalny. Wniosek Zisyadisa zosta³ odrzucony przez Komisjê Polityki Pañstwowej Rady Narodu.
W 2010 r. Szwajcarska Partia Ludowa rozpoczê³a akcjê zbierania podpisów pod inicjatyw¹ ludow¹ „Wybory powszechne Rady Federalnej”. W jej
wyniku odby³o siê referendum, w którym po raz trzeci spo³eczeñstwo odrzuci³o pomys³ powszechnych wyborów cz³onków szwajcarskiego rz¹du.
W kontekœcie debaty nad pomys³em bezpoœredniego wyboru Rady
Federalnej wylicza siê szereg zalet, jak i wad p³yn¹cych z proponowanych zmian. Zwraca siê uwagê przede wszystkim na kwestiê zwiêkszenia praw obywateli, co jest zgodne z tendencj¹ przekazywania licznych
kompetencji spo³eczeñstwu poprzez demokracjê bezpoœredni¹. Wymienia siê tak¿e fakt, i¿ dziêki bezpoœredniej demokracji obywatele maj¹
wp³yw na bardzo wiele spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem pañstwa
i jego kantonów, czy gmin (w tym na poziomie federacji za pomoc¹ narzêdzi inicjatywy ludowej i referendum, a na poziomie kantonalnym
i gminnym dodatkowo jeszcze za pomoc¹ instytucji Landsgemeinde),
nie maj¹ natomiast mo¿liwoœci bezpoœredniego wyboru organu federalnej w³adzy wykonawczej. Kolejn¹ z wymienianych zalet jest mo¿liwoœæ
silniejszej legitymizacji egzekutywy, która dziêki wyborom powszechnym by³aby odpowiedzialna bezpoœrednio przed spo³eczeñstwem. Wskazuje siê tak¿e, ¿e w wyniku powszechnych wyborów dzia³alnoœæ
w Radzie by³aby bardziej przejrzysta. Nie by³yby zatem mo¿liwe „gry
taktyczne” parlamentu.
Na niektóre z wad tego rozwi¹zania zwróci³a uwagê sama Rada Federalna, w której materia³ach zaakcentowano, ¿e w konsekwencji wyborów
powszechnych cz³onków egzekutywy Rada Federalna nie sta³aby „ponad” polityk¹, a jej cz³onkowie byliby zwi¹zani nie tylko instrukcjami
partyjnymi, ale tak¿e odpowiedzialnoœci¹ przed wyborcami5. Wp³ywa³oby to w znacz¹cy sposób na poziom obiektywizmu w kontekœcie podejmowanych przez rz¹d rozwi¹zañ. Sami cz³onkowie Rady musieliby
niejako bardziej skoncentrowaæ siê nie na wypracowywaniu kompromisów w dzia³alnoœci politycznej, ale byliby bardziej sk³onni do budowania
swojego wizerunku przed wyborcami, do prowadzenia kampanii wyborczej, czy na obecnoœci w mediach. Problematyczne by³oby wówczas tak¿e
zastosowanie dotychczas obowi¹zuj¹cej zasady kolegialnoœci. Jedn¹

5

Broszura Botschaft zur Volksinitiative „Volkswahl des Bundesrates”.
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z konsekwencji powszechnych wyborów Rady by³oby zapewne os³abienie roli Zgromadzenia Federalnego. Nale¿y ponadto zwróciæ uwagê, ¿e
ju¿ teraz istnieje problem z reprezentowaniem obszarów s³abiej zaludnionych i ma³ych kantonów, w zwi¹zku z czym odpowiednia reprezentacja w Radzie powy¿szych regionów mog³aby zostaæ zagro¿ona zbyt
du¿¹ reprezentacj¹ przedstawicieli du¿ych miast i aglomeracji. Jednym
z problemów mo¿e byæ równie¿ mniejsze zaanga¿owanie radców w prace
rz¹du w czasie trwania kampanii wyborczej. Ostatnim z problemów
mo¿e byæ kwestia zapewnienia w Radzie Federalnej obecnoœci co najmniej dwóch osób pochodz¹cych z ³aciñskiego obszaru jêzykowego
Szwajcarii. W praktyce pomija to osoby pos³uguj¹ce siê jêzykiem retoromañskim, a tak¿e przeciwstawia siê wówczas sobie w postaci konkurencji Romandiê z kantonem Tessin, który tak¿e straci³by z powodu ma³ej
liczby mieszkañców.
W kontekœcie ewoluowania szwajcarskich rozwi¹zañ ustrojowych,
zwraca siê tak¿e uwagê na mo¿liwoœæ powstania w Szwajcarii systemu
opartego o model konkurencyjny oparty na tworzeniu mniejszych koalicji
(Krumm, 2013, s. 3). Spowodowa³oby to jednak prawdopodobnie odejœcie od demokracji konsocjonalnej funkcjonuj¹cej w federacji. Nowe
mo¿liwoœci koalicyjne zyska³yby w tym przypadku przede wszystkim
œrednie i mniejsze partie, które zwykle ze wzglêdu na du¿¹ zdolnoœæ koalicyjn¹ s¹ jêzyczkiem u wagi szczególnie po wyborach (w tym przede
wszystkim Partia Zielonych i Liberalna Partia Zielonych, niereprezentowane dot¹d w koalicji). Równie¿ Linder wskazuje, ¿e jednym z mo¿liwych
scenariuszy jest powstanie polaryzuj¹cego siê systemu konkurencyjnego
(Linder, 2005, s. 328). Wskazuje, ¿e konieczna by³a wówczas przebudowa szwajcarskiego systemu politycznego, w³¹czaj¹c w to stworzenie
mo¿liwoœci organizowania powszechnych wyborów Rady. Inn¹ mo¿liwoœci¹ jest reforma powstawania koalicji poprzez stworzenie systemu
konkurencyjnego jedynie na czas konstruowania rz¹du. Umo¿liwi³oby to
tworzenie zarówno wielkich koalicji, jak wczeœniej, ale te¿ innych – centrolewicowych i centroprawicowych (Linder, 2005, s. 330).

Wnioski
Niniejsze rozwa¿ania sk³aniaj¹ do sformu³owania kilku – wydaje siê
– istotnych wniosków zwi¹zanych z odpowiedziami na postawione wczeœniej pytania badawcze.
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1. Funkcjonowanie szwajcarskiej Rady Federalnej podlega ewolucji,
która obserwowalna jest w trzech wymiarach: pojawieniu siê kobiet
w helweckim rz¹dzie, zmian w strukturze i uk³adzie si³ politycznych
w egzekutywie oraz w d¹¿eniach do zmiany sposobu wyboru radców federalnych.
2. O ile ten pierwszy – nazwijmy to umownie kontekstem p³ci – nie ma
wiêkszego znaczenia, to ju¿ dwa pozosta³e zdaj¹ siê mieæ charakter kluczowy – wi¹¿¹ siê bowiem z modyfikacj¹ lub odejœciem od magicznej formu³y, która jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów
porz¹dku ustrojowego Konfederacji Szwajcarskiej.
3. Zwiêkszenie liczby partii posiadaj¹cych w rz¹dzie swoich przedstawicieli, mo¿e prze³o¿yæ siê na dwa scenariusze: po pierwsze, co ma³o
prawdopodobne, na odejœcie od formu³y tzw. wielkiej rz¹dowej koalicji
i przyjêcie rozwi¹zañ charakterystycznych dla innych pañstw demokratycznych; po drugie – na sk³onienie niejako partii rz¹dowych do jeszcze
wiêkszego wysi³ku na rzecz osi¹gania politycznych kompromisów i zapewnienia stabilnoœci szwajcarskiej egzekutywy.
4. W wyniku zmian liczby partii w szwajcarskim rz¹dzie magiczna
formu³a wydaje siê nie tyle „upaœæ”, co raczej zostaæ „zmodyfikowana”.
Warto zauwa¿yæ, i¿ istnieje szansa na powrót do pierwotnej konstrukcji
formu³y po zmianie uk³adu si³ politycznych w parlamencie. Wymaga³oby
to jednak ukszta³towania siê takiej sytuacji politycznej, gdzie trzy najwiêksze partie w parlamencie uzyska³yby w wyborach takie poparcie, które
„zdystansowa³oby” czwart¹ w kolejnoœci partiê. Jednym z rozwi¹zañ
„modyfikuj¹cych” magiczn¹ formu³ê mog³oby byæ takie, którego istot¹
by³oby dzielenie miejsc w rz¹dzie proporcjonalnie do uzyskanego w wyborach poparcia. W tym jednak przypadku formu³a 2+2+2+1 mog³aby
byæ trudna do osi¹gniêcia – szczególnie w sytuacji rozdrobnienia na
szwajcarskiej scenie politycznej. W skrajnych przypadkach – uzyskania
podobnego poparcia przez siedem partii lub bezdyskusyjnego zwyciêstwa
dwóch lub trzech partii – do rz¹du mogliby wejœæ przedstawiciele odpowiednio siedmiu lub trzech ugrupowañ. W tych zaœ sytuacjach kompromis
lub interes wszystkich grup jêzykowych, religijnych itd. by³by zapewne
trudniej osi¹galny.
5. Inicjatywy zmiany sposobu wyboru cz³onków Rady Federalnej wydaj¹ siê nie padaæ na podatny grunt, czego dowodem s¹ przegrane g³osowania powszechne w tej sprawie – szczególnie to z czerwca 2013 r.
Reasumuj¹c, zauwa¿yæ nale¿y, i¿ w Szwajcarii stworzony zosta³ specyficzny, niespotykany w innych pañstwach, system polityczny. Konstytu-

88

Magdalena Musia³-Karg, Krzysztof Duda

SP 4 ’13

cja i normy zwyczajowe umo¿liwiaj¹ ka¿dej grupie spo³ecznej posiadanie
swego przedstawicielstwa na ka¿dym szczeblu w³adzy. Reelekcja sprzyja
ci¹g³oœci i przewidywalnoœci dzia³añ egzekutywy, zaœ kooperacja miêdzy
partiami pozwala unikn¹æ czêstych zatargów i przetasowañ na scenie politycznej. Oczywistym jest fakt, i¿ im wiêksza liczba koalicjantów
w rz¹dzie, tym kompromis polityczny mo¿e byæ trudniejszy do osi¹gniêcia. Jednak osi¹gniêcie porozumienia zwiêkszaj¹ instytucje demokracji
bezpoœredniej, dziêki którym spo³eczeñstwo bierze aktywny udzia³ w prowadzonej przez pañstwo polityce.
W zwi¹zku z powracaj¹c¹ dyskusj¹ na temat konstruowania szwajcarskiej Rady Federalnej, pojawiaj¹ siê opinie o koniecznoœci przyjêcia do
konstytucji zapisów prawnych, które regulowa³yby sk³ad rz¹du. Mimo
zg³aszanych petycji, komisja Rady Narodowej uzna³a, ¿e nadanie ustawowego charakteru magicznej formu³y by³oby niezgodne z art. 175 ust. 3
konstytucji, dotycz¹cego wyboru cz³onków rz¹du spoœród wszystkich
obywateli maj¹cych bierne prawo wyborcze do Rady Narodu (Kosowska-G¹sto³, 2012, s. 94).
Warto w tym miejscu ponownie przywo³aæ s³owa Micheline Calmy-Rey wskazuj¹ce, ¿e szwajcarski system, szwajcarskie instytucje
polityczne, „oferuj¹ ludziom ró¿nych kultur i pogl¹dów pokojow¹ koegzystencjê, mo¿liwoœæ ¿ycia razem [...] To – w po³¹czeniu z demokracj¹
bezpoœredni¹ – sprawia, ¿e rz¹d musi nie tylko unikaæ skrajnoœci, ale wiêcej: ¿eby rz¹dziæ, musi stale d¹¿yæ do porozumienia ze wszystkimi, stale
braæ pod uwagê ró¿ne wra¿liwoœci” (Jak w zegarku, 2007).
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The Federal Council and the President of the Swiss Confederation.
The specific nature and evolution of solutions creating executive power
Summary
Switzerland is an example of a state that has adopted specific solutions as regards
the election and execution of executive power, which has generated the common conviction that the Swiss Confederation is among the most solid democracies in the world.
Recent years have shown, however, that political practice has brought about a significant evolution of Swiss solutions as the distribution of power in the parliament has resulted in the abolition of the ‘magical formula’ that guaranteed the great (and stable)
government coalition, and the emergence of initiatives aiming at changing the principles along which executive power is elected in Switzerland. The purpose of considerations presented in this paper is to analyze the specific character of how the executive
institutions function in the Swiss Confederation, answer the question of what directions the changes to the composition of the Federal Council are taking, as well as address the directions of evolutionary changes to the principles of electing the members
of the Swiss government.

