GENEZA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTYTUCJI. PARTIE POLITYCZNE
WŁOCH. SYSTEM WYBORCZY I STRUKTURA WŁADZY
INFORMACJE OGÓLNE Włochy to państwo położone w południowej Europie, nad morzem
Śródziemnym oraz morzami: Liguryjskim, Tyrreńskim, Jońskim i Adriatyckim. Stolicą jest: Rzym,
językiem urzędowym włoski, a religią państwową jest w 100 procentach katolicyzm. Włochy pod
względem administracyjnym podzielone są na: 20 regionów autonomicznych, obejmujących 94
prowincje, do Włoch należy niewielka enklawa Campione w Szwajcarii, a na ich terenie znajdują
się dwa państwa, które też stanowią enklawy: San Marino – które jest republiką i Watykan, który
jest monarchią teokratyczną. Powierzchnia terytorialna Włoch to: 301,3 tyś. km2 należą do nich
wyspy na morzu Śródziemnym: Sycylia i Sardynia. Włochy to ok. 58 mln mieszkańców, członek
Unii Europejskiej i NATO, to także kraj wysoko rozwinięty, który posiada najbardziej rozbudowany
sektor państwowy wśród krajów wysoko rozwiniętych i członków UE. Państwo jest właścicielem
lub głównym akcjonariuszem 2/3 banków i wielkich zakładów przemysłowych, łącznie ok. 25%
inwestycji kapitałowych w przemyśle należy do państwa. To kraj kontrastów gospodarczych i
społecznych, utrzymuje się podział kraju na: uprzemysłowioną część północną z dużą koncentracją

kapitału i usług. Słabo rozwinięty środek, oraz rolnicze i słabo zaludnione południe, zwane
Mezzogiorno, gdzie znaczna część gospodarki kontrolowana jest przez rozbudowane struktury o
charakterze mafijnym (wyspy i południowa część Płw. Apenińskiego). GENEZA I OGÓLNA
CHARAKTERYSTYKA KONSTYTUCJI Włochy stały się republiką w r. 1946. Niewątpliwe
wpływ na to wywarły wydarzenia historyczne związane z okresem rządów faszystowskich pod
przywództwem Benito Mussoliniego, a także wydarzenia z okresu II Wojny Światowej. Po zamachu
stanu
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… specjalności 19 %), i jak twierdzi jeden z włoskich politologów, zmniejszyła się liczba
zawodowych posłów. Powstanie nowych partii pobudziło w pewnych kręgach inicjatywę do
wzmocnienia władzy prezydenckiej, o czym mówił w grudniu 2002 r. obecny premier S. Berlusconi
(Gazeta Wyborcza, 9 grudnia 2002), a jego sojusznik Umberto Bossi, forsuje w parlamencie
radykalny projekt federalizacji państwa. Jak widać scena…
… się za pluralizmem politycznym, za zachowaniem zasad ustrojowych demokracji, a także nie
sprzeciwiali się włoskiemu zaangażowaniu w struktury NATO i EWG
Włoska Partia Socjalistyczna (Partito Socialista Italiano) powstała w 1892 roku. Na przestrzeni swej
historii ulegała licznym przemianom, w tym rozłamem w wyniku którego powstała partia
komunistyczna w 1921r. Partia ta nie była nigdy spójna i miała różne odcienie…
…, a podział 83 mandatów odbywa się nie na poziomie ogólnokrajowym, ale na poziomie
regionalnym. Ordynacja wyborcza przewiduje, że 155 mandatów w Izbie Reprezentantów
wyłanianych jest w wyborach proporcjonalnych, w których obok dwóch dużych bloków
wyborczych (Koalicja Drzewa Oliwnego i Obóz Wolności) poszczególne partie wystawiają własne
listy wyborcze, co pozwala w systemie mieszanym, z którym mamy doczynienia w tym przypadku,
przetrwać na scenie politycznej Włoch małym partiom, powodując to, że nie jest możliwe
stworzenie bez nich większości parlamentarnej. Sytuację tą próbowano zmienić w 1999 roku , ale
na skutek małej frekwencji, referendum nie było wiążące i wynik nie przyniósł spodziewanego

rezultatu. Wybór Prezydenta Republiki, następuje w wyniku połączenia obu izb parlamentu w
Zgromadzenie…
…. Po ujawnieniu szeregu afer korupcyjnych w szeregach partii (Chrześcijańska Demokracja) i
przeprowadzeniu przez mediolańskiego prokuratora Di Pietro akcji „Mani Pulite” czyli Czyste
Ręce”, dochodzi do rozbicia starego układu sił politycznych w skutek czego wymienia się skład
parlamentu, rozpadają się partie „kanapowe” i „systemowe”, tworzą się grupy polityków
zmierzających z prawej strony sceny politycznej…
… w Konstytucji, ordynacji wyborczej i być może wzmocnienia roli prezydenta. Kryzysy związane
z finansowaniem partii politycznych, a także oskarżenia o korupcję, dotykają coraz częściej kraje w
których te same partie utrzymywały się przy władzy kilkanaście lat przykładem tego są Włochy i
Niemcy. Republika Włoska jest przykładem systemu parlamentarno-gabinetowego. Z klasycznym
systemem wielopartyjnym, czego widać…

I Republika we Włoszech- główne etapy w rozwoju wewnętrznym, sytuacja polityczna, upadek
Ustrój Włoch-opracowanie
System partyjny we Włoszech
Wykład - Republika Włoch - charakterystyka
System polityczny Włoch
Wykład - Nowa konstytucja i jej części
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