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Wprowadzenie

Problematyka specyfi ki bikameralizmu często stanowi przedmiot zainteresowania bada-
czy systemów politycznych1. Wielość modeli i rozwiązań, dotyczących w szczególności 
zasady reprezentacji w izbach drugich, ich roli i miejsca w systemie politycznym, skłania 
do poszukiwania prawidłowości oraz pytań o celowość istnienia drugiej izby. Pytania 
takie nie są stawiane w odniesieniu do izby pierwszej, stanowiącej z założenia reprezen-
tację całego narodu. Potrzeba istnienia drugiej izby nie wydaje się już tak oczywista, al-
bowiem wydaje się zbędnym anachronizmem, w razie gdy powiela reprezentację, z jaką 
mamy do czynienia w izbie pierwszej, zaś jeśli jej nie powiela, istnieje potrzeba wy-
kazania przesłanek przemawiających za taką konstrukcją parlamentu, w której są dwie 
odmienne reprezentacje.

Należy też zwrócić uwagę, że w literaturze przedmiotu coraz rzadziej izby parlamen-
tarne opisuje się jako niższą i wyższą, coraz częściej zaś w sposób zamierzony używa 
się określeń izba pierwsza i druga2. Celowe stosowanie takiego nazewnictwa wydaje 
się zasadne wobec faktu, że określenie drugich izb wyższymi straciło swoją historyczną 
rację bytu — obecnie izby te nie reprezentują wyższych stanów, co uzasadniałoby ich 
nazwę, ani też nie posiadają z reguły szerszych kompetencji od izb określanych mianem 
niższych.

1 Zob. Second chambers, red. N. Baldwin, D. Shell, London 2001; Senates: bicameralism in the contempo-
rary world, red. S. Patterson, A. Mughan, Columbus 1999; G. Tsebelis, J. Money, Bicameralism, Cambridge 
1997.

2 Por. P. Norton, Adding value? Th e role of second chamber, „Asia Pacifi c Law Review” 15, 2007, nr 1, 
s. 3−4; L. Massicotte, Legislative unicameralism: a global survey and a few case studies, „Th e Journal of Legi-
slative Studies” 7, 2001, nr 1, s. 151−152.
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Istniejące przekonanie, że druga izba parlamentu powinna reprezentować inne in-
teresy, by racjonalna była potrzeba jej istnienia, wywołuje wciąż dyskusje wśród zwo-
lenników parlamentu jednoizbowego i dwuizbowego3. Wątpliwości w szczególnym 
stopniu budzi potrzeba funkcjonowania dwóch izb parlamentarnych w państwach uni-
tarnych4. Zdecydowanie bardziej wyraziste argumenty przemawiają za bikameralnym 
parlamentem w przypadku państw federalnych, w których wydaje się on rozwiązaniem 
naturalnym. Wielu badaczy życia politycznego i prawa konstytucyjnego wymienia wręcz 
dwuizbowość parlamentu jako cechę wyróżniającą taki typ organizmu państwowego5. 
Izba pierwsza parlamentu federacji stanowi reprezentację narodu jako całości, zaś wyż-
sza — części składowych państwa związkowego6. Argumentuje się przy tym na rzecz 
bikameralizmu w państwie federalnym, wskazując, że jednoizbowy parlament mógłby 
prowadzić do majoryzacji zamieszkałych przez mniejsze liczby mieszkańców krajów fe-
deralnych i uczyniłby parlament jedynie rzecznikiem interesów większości. Tym samym 
druga izba umożliwia dualizm reprezentacji na szczeblu centralnym i lepsze uwzględ-
nianie interesów części składowych państwa, a więc stanów, landów, kantonów, prowin-
cji czy regionów7.

Wśród wielu modeli izby drugiej, wyróżnionych według kryterium podmiotu repre-
zentacji interesów, potrzeba jej istnienia w państwach federalnych jest więc niekwestio-
nowana8. Nie oznacza to jednak, że wśród państw federalnych w Europie Zachodniej 
istnieje jednolity wzorzec reprezentacji interesów krajów związkowych w drugiej izbie 
parlamentu federalnego9. Przedmiotem niniejszego opracowania są opis i porównanie 
sposobu konstruowania reprezentacji oraz siły oddziaływania izb drugich parlamentów 
Austrii, Belgii, Niemiec i Szwajcarii, a więc wszystkich państw federalnych Europy Za-
chodniej. Do badania wybrano państwa położone na jednym kontynencie i należące do 
tego samego kręgu kulturowego. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych różnic 
w kreowaniu reprezentacji w izbach drugich parlamentów federacji oraz i ich konse-
kwencji, a także określenie siły oddziaływania danej izby.

3 Por. M. Curtone, N. McCarthy, Does bicameralism matter?, [w:] Th e Oxford handbook of political eco-
nomy, red. B.R. Weingast, D.A. Wittman, Oxford-New York 2006, s. 193−194; B. Banaszak, Porównawcze 
prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007, s. 369−370 i przywołana tam 
literatura.

4 R. Klepka, Zasadność funkcjonowania parlamentu dwuizbowego w demokratycznym państwie unitar-
nym — przypadek Polski, [w:] Dylematy współczesnej demokracji, red. S. Wróbel, Toruń 2011, s. 429−445.

5 Por. M. Burgess, Comparative federalism: theory and practice, New York 2006, s. 204; W. Swenden, 
Federalism and second chambers: regional representation in parliamentary federations. Th e Australian senate 
and German Bundesrat compared, Brussel 2004, s. 25; Bicameralism…, s. 33.

6 M. Russel, Second chambers overseas, „Th e Political Quarterly” 70, 2003, nr 4, s. 411.
7 A. Gamper, A „global theory of federalism”: the nature and challenges of a federal state, „German Law 

Journal” 6, 2005, nr 10, s. 1314−1315.
8 Por. R. Glajcar, Struktura wewnętrzna parlamentu — unikameralizm czy bikameralizm?, [w:] Parla-

ment w państwach Grupy Wyszechradzkiej, red. M. Barański, R. Glajcar, S. Kubas, Katowice 2012, s. 33; 
J. Szymanek, Modele przedstawicielstwa w izbie drugiej parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 2013, s. 13.

9 M. Russel, What are second chambers for?, „Parliamentary Aff airs” 54, 2001, nr 3, s. 444−445.
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Sposób kreowania składu drugich izb parlamentu

Założenie mówiące, że drugie izby parlamentu reprezentują części składowe federacji 
w powiązaniu z powszechnie przyjmowanym poglądem o równości wszystkich podmio-
tów wchodzących w skład państwa federalnego, każe stawiać pytanie o równość repre-
zentacji każdego z krajów związkowych w drugiej izbie. Modelowe rozwiązanie przyjęte 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakładało, że każdy stan — niezależnie 
od wielkości mierzonej czy to liczbą ludności, czy powierzchnią — jest reprezentowany 
w Senacie dokładnie przez taką samą liczbę przedstawicieli10. W przypadku zachod-
nioeuropejskich federacji jedynie Szwajcaria przyjęła analogiczne rozwiązanie. Każdy 
kraj związkowy, bez względu na jego wielkość, jest w identyczny sposób reprezentowany 
w Radzie Kantonów11. W federacji tej mamy więc do czynienia z dosłownym sposo-
bem rozumienia dwóch zasad równości leżących u podstaw Konfederacji Szwajcarskiej: 
prawnej równości obywateli oraz prawnej równości kantonów, która przemawia za tym, 
aby każdy kanton miał dwóch, zaś półkanton jednego reprezentanta w wyższej izbie par-
lamentu12. 

W przypadku nierównej reprezentacji części składowych federacji w drugiej izbie parla-
mentu federalnego najczęściej przyjmuje się rozwiązanie proporcjonalne, czy raczej quasi-
-proporcjonalne, uzależniające liczbę deputowanych reprezentujących kraj związkowy od 
liczby jego ludności. Rozwiązanie takie przyjęto w Austrii i w Niemczech. Roman Herzog, 
uzasadniając istotę takiego rozwiązania w przypadku Niemiec, pisze, że nowoczesne pań-
stwo federalne powinno się charakteryzować pewnymi elementami państwa unitarnego13. 
Można jednak podnieść pytanie, czy tak wykreowana reprezentacja krajów związkowych 
nie oznacza jednak powielenia oblicza politycznego izby pierwszej14.

Stosunkowo najbardziej złożony pozostaje problem reprezentacji części składowych 
federacji w Senacie Belgii. Przepisy konstytucyjne nie tłumaczą tu, na jakich zasadach 
i według jakiego kryterium określona liczba senatorów reprezentuje daną część federa-
cji. Skomplikowany podział państwa na wspólnoty: fl amandzką, francuską i niemiecko-
języczną oraz na regiony: fl amandzki, waloński i Brukselę oraz fakt, że w wyższej izbie 
parlamentu część deputowanych wybieranych jest bezpośrednio, a część pośrednio, 
utrudniają precyzyjne wskazanie, jaka część Belgii reprezentowana jest przez danego 

10 Por. S. Patterson, A. Mughan, Senate and the theory of bicameralism, [w:] Senates…, s. 11; F.E. Lee, 
Bicameral representation, [w:] Th e Oxford Handbook of the American Congress, red. E. Schickler, F.E. Lee, New 
York 2011, s. 280−281.

11 U. Marti, Zwei Kammern — ein Parlament. Ursprung und Funktion des schweizerischen Zweikammer-
systems, Frauenfeld 1990, s. 64−67.

12 W. Linder, A. Vatter, Institutions and outcomes of Swiss federalism: the role of the cantons in Swiss 
politics, „West European Politics” 24, 2001, nr 2, s. 99−100.

13 R. Herzog, Stellung des Bundesrates im demokratischen Bundesstaat, [w:] Handbuch des Staatsrechts. 
Band III: Demokratie — Bundesorgane, red. J. Isensee, P. Kirchhof, Heidelberg 2005, s. 943−944.

14 Por. A. Gamper, Republic of Austria, [w:] Legislative, executive, and judicial governance in federal 
countries, red. J. Kincaid, Ch. Saunders, K. Le Roy, London 2006, s. 77−78; P. Czarny, Bundesrat między 
niemiecką tradycją a europejską przyszłością, Warszawa 2000, s. 23.
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senatora15. Andrzej Głowacki sugeruje, że najistotniejszy podział tej federacji na Fla-
mandów i Walonów odpowiada zasadniczo podziałowi 70 senatorów na 41 reprezentu-
jących Wspólnotę Flamandzką i Region Flamandzki oraz 29 reprezentujących Wspól-
notę Francuską i Region Waloński16. Poza nimi w Senacie zasiada jeszcze jeden senator 
reprezentujący Wspólnotę Niemieckojęzyczną. Jak już jednak wskazano, mimo że jasne 
wydaje się, że zarysowany skład Senatu wynika z liczebnej przewagi Flamandów nad 
Walonami, próżno szukać w konstytucji czy innych przepisach wprost zarysowanej za-
sady, która tłumaczyłaby zależność pomiędzy liczbą deputowanych reprezentujących 
określoną część federacji a liczbą jej mieszkańców.

Odmiennym problemem, poza równością reprezentacji każdego kraju związkowe-
go w izbie drugiej parlamentu związkowego, pozostaje metoda kreacji składu tej izby. 
Również w tym zakresie zachodnioeuropejskie państwa federalne przedstawiają szeroką 
paletę rozwiązań. Jedynie w Szwajcarii wybór składu izby drugiej jest w całości doko-
nywany w drodze bezpośrednich wyborów. Mimo że przepisy konstytucji powierzają 
tryb wyboru deputowanych do Rady Kantonów samym kantonom, w żadnym z nich 
nie przewidziano formy pośredniego rozstrzygania o składzie reprezentacji w drugiej 
izbie17. 

W Belgii mamy do czynienia z mieszanym wyborem składu izby wyższej. Spośród 
71 senatorów 40 wybieranych jest w drodze powszechnych i bezpośrednich wyborów, 
przy czym 25 senatorów wybiera odpowiednio niderlandzkie, zaś 15 francuskie kole-
gium wyborcze. Pozostałych 31 senatorów jest desygnowanych odpowiednio: dziesię-
ciu przez Radę Wspólnoty Flamandzkiej, dziesięciu przez Radę Wspólnoty Francusko-
języcznej, jeden przez Radę Wspólnoty Niemieckojęzycznej, sześciu przez senatorów 
wybranych przez wyborców niderlandzkich oraz Radę Wspólnoty Flamandzkiej oraz 
czterech przez senatorów wybranych przez wyborców francuskojęzycznych oraz Radę 
Wspólnoty Francuskiej. Tę złożoną strukturę należy uzupełnić o dzieci króla, które po 
ukończeniu 18 lat ex offi  cio stają się członkami Senatu, przy czym w razie ich braku w Se-
nacie zasiadają książęta belgijscy tej gałęzi rodziny królewskiej, która jest uprawniona do 
dziedziczenia tronu. W sposobie kreacji drugiej izby belgijskiego parlamentu można się 
więc dopatrzeć kombinacji wyborów bezpośrednich, pośrednich oraz kooptacji18.

W przypadku Austrii i Niemiec skład drugiej izby parlamentu jest wyłaniany w spo-
sób pośredni. W Austrii wyboru reprezentantów krajów związkowych dokonują człon-
kowie krajowych legislatyw, zaś w Niemczech rządy krajów związkowych. W praktyce 
niemieckie landy są reprezentowane w Bundesracie na ogół przez szefów rządów krajo-
wych oraz wybranych ministrów19.

Różnorodność w zakresie sposobu kreowania składu wyższych izb parlamentu za-
chodnioeuropejskich federacji pozwala formułować wnioski o rozmaitych celach, ja-

15 W. Swenden, M.T. Jans, ‘Will it stay or will it go’ Federalism and the sustainability of Belgium, „West 
European Politics” 29, 2006, nr 5, s. 881.

16 A. Głowacki, System polityczny Belgii, Szczecin 1995, s. 38.
17 W. Linder, I. Steff en, Swiss Confederation, [w:] Legislative…, s. 297.
18 ‘Will it stay or…, s. 881.
19 W.J. Patzelt, Th e very federal house: the german Bundesrat, [w:] Senates…, s. 68.
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kie stawia się przed izbą federalną. Równa reprezentacja części składowych federacji 
w Szwajcarii, najdobitniej manifestująca równość krajów związkowych, budzi wątpli-
wości wobec faktu, że kantony o mniejszej liczbie mieszkańców są w Radzie Kantonów 
nadreprezentowane20. Analogiczne zastrzeżenia można uczynić pod adresem nierównej 
reprezentacji każdej z części składowych w pozostałych federacjach. Rozwiązanie to, na 
co zwracano już uwagę, stygmatyzuje części składowe federacji o mniejszej populacji, 
dając im słabszy głos w izbie drugiej parlamentu. Podobne dylematy budzi alternatywa 
pomiędzy bezpośrednimi i pośrednimi wyborami składu izby wyższej. Pierwsze z roz-
wiązań pozwala członkom Rady Kantonów na silną legitymizację, wynikającą z faktu, 
że wyłonieni zostali bezpośrednio przez mieszkańców kantonów. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że wybór pierwszej i drugiej izby w analogiczny sposób naraża je na podobny 
skład reprezentacji politycznej. Podobne zarzuty podnoszone są także pod adresem spo-
sobu wyłaniania składu Rady Federalnej w Austrii, która tak jak izba pierwsza stanowi 
raczej reprezentację całego społeczeństwa niż partykularnych interesów krajów związ-
kowych21.

Charakter mandatu w drugich izbach parlamentu

Sposób pojmowania zasady reprezentacji w znacznej mierze może być uzależniony od 
charakteru mandatu przedstawicielskiego. Zagadnienie to wydaje się istotne w każ-
dej sytuacji, gdy mowa o bikameralizmie, istnienie odmiennych rozwiązań w obydwu 
izbach przekonuje bowiem o zasadniczej potrzebie istnienia drugiej izby. W tej sytuacji 
zróżnicowanie charakteru mandatu w każdej z izb pozwala na wyłonienie odmiennego 
charakteru przedstawicielstwa. Problem ten rysuje się jako szczególnie znamienny w sy-
tuacji drugich izb parlamentarnych w państwie federalnym. Wynika on z prostego zało-
żenia, że deputowani w izbie federalnej reprezentują wolę kraju związkowego, z ramienia 
którego przyszło im sprawować mandat. Taka konstrukcja przemawia za zasadnością 
wprowadzenia mandatu imperatywnego. Założenie owo wydaje się jeszcze słuszniejsze, 
jeśli uznać, że wola czy doraźny interes części składowej federacji ma jednolity charakter, 
a więc reprezentanci tego samego kraju związkowego nie mogą głosować różnie.

Należy jednak brać pod uwagę fakt, że mandat wolny traktuje się jako naturalne roz-
wiązanie w demokratycznym parlamencie, nie rozstrzygając przy tej okazji zasadniczej 
odmienności podmiotu reprezentowanego w pierwszej i drugiej izbie parlamentu fede-
ralnego. Ową naturalnością należy zapewne tłumaczyć przyjęcie takiej właśnie koncep-
cji mandatu w Radzie Federalnej Austrii, Senacie Belgii i Radzie Kantonów Szwajcarii. 

20 Głosy takie podnoszono wielokrotnie w czasie prac nad nową konstytucją Szwajcarii, ostatecznie 
postanowiono jednak nie rezygnować z zasady równej reprezentacji kantonów w drugiej izbie parlamentu 
federalnego, zob. A. Bä chtiger, J. Steiner, Switzerland: territorial cleavage management as paragon and pa-
radox, [w:] Federalism and Territorial Cleavages, red. U.M. Amoretti, N. Bermeo, Baltimore 2004, s. 33−34.

21 Por. J. Erk, Explaining federalism: state, society and congruence in Austria, Belgium, Canada, Germany 
and Switzerland, New York 2008, s. 20; P. Sarnecki: Rada Federalna Republiki Austrii, [w:] Izby drugie parla-
mentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996, s. 70.
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Takie rozwiązanie budzi szczególną wątpliwość w przypadku pierwszej ze wskazanych 
izb federalnych. Jako jedyna nie jest ona w całości jak Rada Kantonów, ani w części jak 
Senat Belgii, wyłaniana w drodze wyborów powszechnych, a więc imperatywny cha-
rakter mandatu obowiązujący w austriackiej izbie drugiej nadawałby jej dodatkowego 
waloru, różnicując ją od Rady Narodowej i nadając jej realnie federalnego charakteru22.

Spośród drugich izb zachodnioeuropejskich federacji jedynie w przypadku niemiec-
kiego Bundesratu przyjęto koncepcję mandatu związanego. Reprezentanci rządów kra-
jów związkowych zobligowani są do jednolitego oddawania wszystkich głosów w ramach 
danej reprezentacji krajowej23. Realizacji takiej formuły mandatu sprzyja fakt słabej per-
sonalizacji mandatu członka izby. Istotą głosowania w zasadzie pozostaje to, w jaki spo-
sób zostaną oddane głosy danego landu, a więc czy jego reprezentanci opowiedzą się za, 
przeciw, czy też wstrzymają się od głosu. To relacja pomiędzy tak zakreślonymi grupami 
głosów poszczególnych krajów związkowych determinuje kształt przyjętego przez Bun-
desrat rozstrzygnięcia. Prawo rządów krajowych do powoływania i odwoływania, bez 
wskazywania jakichkolwiek przesłanek, członków Bundesratu, sugeruje zatem ich pełną 
zależność od organu kreacyjnego. Całości zarysowanych rozwiązań dopełnia sankcja za 
niezgodne oddanie wszystkich głosów przez reprezentantów danego landu, która polega 
na ich nieważności. Swoistość rozwiązań związanych zarówno z charakterem mandatu, 
sposobem kreowania składu, a także wyznaczoną przez Ustawę Zasadniczą rolą Bunde-
sratu dotyczącą współdziałania w sprawach Unii Europejskiej, według niektórych ba-
daczy poddaje w wątpliwość możliwość zaklasyfi kowania niemieckiego Bundesratu do 
grona typowych izb parlamentarnych24.

Wybór pomiędzy mandatem wolnym a imperatywnym w przypadku drugich izb 
parlamentów państw federalnych ma znaczny wpływ na obowiązujący w nich charakter 
reprezentacji. Przyjęcie pierwszego ze wskazanych rozwiązań można uznać za działanie 
nadmiernie upodabniające kształt reprezentacji do tej, która istnieje już w izbie pierw-
szej. W przypadku austriackiej Rady Federalnej i szwajcarskiej Rady Kantonów podnieść 
można argument, że deputowani w większym stopniu reprezentują ogół mieszkańców 
federacji i ich stanowiska niż punkt widzenia krajów związkowych, z których się wywo-
dzą, zaś różnice poglądów kształtują się na podstawie przynależności do określonych 
partii politycznych25. W mniejszym stopniu zarysowany problem można odnieść do 
belgijskiego Senatu, w którym deputowani są podzieleni według kryterium językowego, 
co czyni ich z założenia reprezentantami interesów określonej grupy językowej26.

22 Por. Ibidem, s. 72−73; A. Gamper, op. cit., s. 75−76.
23 G.K. Robert, German politics today, Manchester 2000, s. 139.
24 Por. M.G. Schmidt, Das politische System Deutschlands: Institutionen, Willensbildung und Politikfel-

der, Monachium 2007, s. 202; S. Oeter, Federal republic of Germany, [w:] Legislative…, s. 143−144.
25 Por. A. Gamper, op. cit., s. 75−76; N. Schmitt, Swiss Confederation, [w:] Constitutional origins, struc-

ture, and change in federal countries, red. J. Kincaid, A. Tarr, Montreal–Kingston 2005, s. 360; A. Bä chtiger, 
J. Steiner, op. cit., s. 33; W. Linder, I. Steff en, op. cit., s. 297.

26 L. De Winter, M. Swyngedouw, P. Dumont, Party system(s) and electoral behaviour in Belgium: from 
stability to balkanization, „West European Politics” 29, 2009, nr 5, s. 938−939.
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Istnienie dogmatycznego przekonania, że jedynie wolny mandat czyni deputowane-
go w pełni niezależnym, wydaje się w ograniczonym stopniu korespondować z celem ist-
nienia drugiej izby w państwie federalnym. Wobec faktu, że służy ona reprezentowaniu 
interesów części składowych federacji, związanie deputowanych instrukcjami przez kraj 
związkowy, stanowiłoby o realnym podkreśleniu relacji między reprezentantem a re-
prezentowanym. W pełni racjonalny postulat, by izby drugie stanowiły reprezentację 
dodatkowych, innych interesów od tych, które reprezentowane są w izbie pierwszej, po-
zwala formułować argumenty, by nie traktować mandatu wolnego w izbach drugich jako 
rozwiązania bezalternatywnego i zawsze optymalnego27.

Siła oddziaływania drugich izb parlamentu

Znaczenie reprezentacji części składowych w parlamencie federalnym nie sprowadza się 
jedynie do samego sposobu kreowania składu czy charakteru mandatu w izbie drugiej, 
choć czynniki te należy uznać za niezwykle istotne dla samej zasady reprezentacji. Wy-
daje się jednak, że to siła oddziaływania samej izby drugiej stanowi jeden z kluczowych 
czynników determinujących stopień federalizmu, którego z kolei nie można mierzyć je-
dynie zakresem wytyczonych przez konstytucję kompetencji izby drugiej, ale także prak-
tyką polityczną, a więc choćby częstotliwością korzystania ze swoich uprawnień przez tę 
izbę. Nawet bowiem, gdy posiada ona silną legitymizację do reprezentowania interesów 
części składowych federacji, a deputowani związani są instrukcjami ze strony rządów 
czy parlamentów krajów związkowych, wątłe kompetencje izby drugiej, jej marginalna 
rola w systemie politycznym, mogą de facto oznaczać ograniczone możliwości bądź też 
potrzeby części składowych federacji do wpływania na kształt decyzji politycznych po-
dejmowanych przez parlament federalny.

Najczęściej przywoływanym miernikiem pozycji politycznej drugiej izby jest okre-
ślenie jej wpływu na działania całego parlamentu poprzez wskazanie, czy mamy do czy-
nienia z bikameralizmem symetrycznym, czy też asymetrycznym28. Oceniając relacje 
pomiędzy izbami parlamentów zachodnioeuropejskich federacji, łatwo sformułować 
konstatację, że jedynie w przypadku Szwajcarii występuje względnie symetryczny bika-
meralizm, co w zakresie funkcji legislacyjnych sprowadza się do przyjęcia założenia, że 
do uchwalenia ustawy konieczne jest zgodne stanowisko obydwu izb. W parlamentach 
Austrii, Belgii i Niemiec bądź to istnieje materia ustawowa zastrzeżona tylko dla pierw-
szej izby, bądź też sprzeciw drugiej izby może zostać przez izbę pierwszą odrzucony, 
przy czym w Belgii istnieje wąska grupa problemów, w odniesieniu do których Senat 
ma głos decydujący. Zakres wpływu drugiej izby na proces ustawodawczy wyraża się 
także w istnieniu procedury mediacji pomiędzy izbami w razie, gdy proponowane roz-
wiązania przez każdą z nich różnią się między sobą29. Choć możliwości i zakres działań 

27 J. Szymanek, Reprezentacja i mandat parlamentarny, Warszawa 2013, s. 321−322.
28 G. Tsebelis, B.E. Rasch, Patterns of bicameralism, [w:] Parliament and majority rule in Western Europe, 

red. H. Döring, Mannheim 1995, s. 372−373.
29 Ch. Saunders, Comparing federations, [w:] Legislative…, s. 359.
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w tym zakresie drugich izb parlamentów jest zróżnicowany, rozwiązania takie występują 
w Belgii, Niemczech i Szwajcarii. Mówiąc o sile oddziaływania drugich izb parlamentów 
w zachodnioeuropejskich federacjach, nie należy także zapominać, że ich wpływ nie 
ogranicza się jedynie do procesu legislacyjnego. Tytułem egzemplifi kacji warto wskazać 
choćby udział szwajcarskiej Rady Kantonów w procesie wyłaniania rządu. 

Siła oddziaływania drugich izb parlamentów, uznawana niejednokrotnie za miernik 
siły samego federalizmu, pozostaje uzależniona także od genezy państwa oraz tego, czy 
istnieją w nim znaczące podziały socjopolityczne, które wywołują, bądź mogą wywoły-
wać silne konfl ikty pomiędzy interesami części składowych federacji30. Biorąc pod uwa-
gę wskazane czynniki, należy zwrócić uwagę na fakt, że funkcjonalna druga izba par-
lamentu to niekoniecznie izba posiadająca bardzo szerokie kompetencje i silny wpływ 
na kształt decyzji podejmowanych przez parlament. Warto tu w szczególnym stopniu 
przywołać przykład Austrii, w której Rada Federalna posiada ograniczone uprawnie-
nia, należy jednak podkreślić również niski poziom rozbieżności interesów pomiędzy 
częściami składowymi tej federacji. Wobec takiego stanu rzeczy nie dziwi fakt, że izba 
wyższa parlamentu Austrii, reprezentując kraje związkowe, swoim sposobem działania 
przypomina w większym stopniu izbę refl eksji niż klasyczną izbę federalną.

Podsumowanie

Mimo istnienia w zachodnioeuropejskich federacjach bikameralnego parlamentu, 
w którym izba druga ma stanowić naturalną reprezentację interesów części składowych 
państwa, rozwiązania przyjęte przez każdą federację w zakresie budowy reprezentacji są 
odmienne. Dotyczą one zarówno idei równej reprezentacji krajów związkowych w dru-
giej izbie, sposobu kreowania jej składu czy przyjętej koncepcji mandatu. Jakkolwiek 
można różnorodnie oceniać szczegółowe rozwiązania, szersze spojrzenie na zasadę re-
prezentacji pozwala na wskazanie, że jej kształt zależy od ogólnego celu, jaki postawiono 
w każdej z zachodnioeuropejskich federacji przed parlamentem. Zakładając, że celem 
systemu politycznego jest utrzymanie stanu dynamicznej równowagi, rola parlamentu 
będzie uzależniona od  tego, czy istnieje konieczność działania na jej rzecz. Jeśli taka 
potrzeba występuje, jak w przypadku Belgii i Szwajcarii, wówczas parlament ma domi-
nującą funkcję stabilizacyjną, części składowe federacji reprezentowane są w izbie dru-
giej w sposób równy lub względnie równy, a deputowanych do izby drugiej wybiera się 
w całości lub w znacznej części w wyborach bezpośrednich. W sytuacji, gdy nie istnieje 
stała konieczność dążenia do systemowej równowagi, dominujący charakter ma funkcja 
równoważąca parlamentu. Wtedy też, jak w przypadku Austrii lub Niemiec, landy nie są 
reprezentowane w równy sposób w izbie drugiej, zaś jej składu nie wyłania się w drodze 
bezpośrednich wyborów31.

30 J. Kincaid, Comparative observations, [w:] Constitutional origins…, s. 414.
31 Zob. szerzej: R. Klepka, Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec 

i Szwajcarii. Analiza porównawcza, Warszawa 2013, s. 275−276.
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Konstrukcja określonego modelu reprezentacji w drugiej izbie parlamentu pozo-
staje zatem uzależniona od celów i zadań, jakie przed nią postawiono. W przypadku 
państw federalnych nie ulega zaś wątpliwości, że rola i siła oddziaływania izby drugiej 
stanowi pochodną genezy i przyczyn przyjęcia federalnej struktury terytorialnej pań-
stwa. Potrzeba istnienia silnej i niezależnej reprezentacji części składowych federacji 
pojawia się w państwach, w których występuje duże zróżnicowanie kulturowe, etnicz-
ne, społeczne czy ekonomiczne pomiędzy mieszkańcami. Brak takich różnic lub ich 
niewielka doniosłość polityczna sprzyjają istnieniu reprezentacji symbolicznej, której 
skład polityczny jest podobny do reprezentacji narodowej ukształtowanej w pierwszej 
izbie parlamentu.
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The principle of representation and the power of the second
chambers of parliaments in Western European federal states

Keywords: the principle of representation, second chamber of parliament, bicameralism, West European fed-
eral states

Summary

Th e principle of representation is one of the most interesting problem in the second chambers of parlia-
ments. Th e particular meaning of this problem we can fi nd in federal states. Th e papers presents a descrip-
tion and comparison of the method of composition of the representation in the second chambers of parlia-
ments in Austria, Belgium, Germany and Switzerland. Th e article as a diff erent problem presents a question 
of the power of the second chambers of parliaments in discussed federations. 
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