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Резюме Най-кратко продължилата френска република до ден днешен 

е Втората. При нея за първи път се появява фигурата на президента – 
държавния глава на страната. Започнала с Революцията от 1848 г., тя 
изтласква на преден план противоречивата личност на племенника на 
император Наполеон Бонапарт – Луи Наполеон. Появил се сякаш от нищото, 
спечелил категорично първите избори, провеждащи се на базата на 
даденото всеобщо избирателно право, за кратко време той показва 
амбицията си да се превърне в основния политически фактор на страната. 
Конституцията обаче дава големи права и на парламента. Ето защо 
сблъсъкът между двете институции е неминуем. Възползвайки се умело от 
грешките и разединението сред опонентите му, „Сфинксът”, както става 
известен принцът-президент, само три години след избора си извършва 
държавен преврат и установява Втората Империя. 
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Abstract.The French Republic which lasted for the shortest time to this 
day is the Second. French Republic This period gave birth to the figure of the 
President - the president of the country. It began with the Revolution of 1848 
and pushed forward the controversial personality of Emperor Napoleon 
Bonaparte’s nephew – Louis Napoleon. He came out of nowhere to win the first 
election held on the basis of universal suffrage. For a short time he 
demonstrated ambition to become the main political factor in the country. 
However, the Constitution also provided greater rights for the Parliament. 
Therefore, the clash between the two institutions was inevitable. Benefiting from 
mistakes and skillfully creating disunity among his opponents the "Sphinx", as 
the Prince-President was known, only three years after the election conducted a 
coup d’etat against the Parliament and established the Second Empire. 
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Сега действащата Конституция на Петата република във 

Франция е шестнайсетата поред конституция на страната. Всяка нова 

република има своя собствена Конституция. Видно е, че мнозинството 

от конституциите до този момент са монархически, въпреки че за 

периода от създаването на първата – „Декларация за правата на 

човека и гражданина” през 1789 до днес – 2012 г., републиканското 

устройство е продължило около 160 години. 

Първата република, обявена на 22 септември 1792 г. от 

Конвента и продължила до обявяването на Империята през май 1804 

г. от Наполеон Бонапарт, няма президентска институция. За държавен 

глава се приемат 24-те членове на Изпълнителния съвет. Те се 

избират от законодателната власт от предварително направени 

списъци с предложения, изготвени от 83-те департаментни 

парламента – всеки департамент има право на 1 предложен член. 

След падането на Наполеон Бонапарт и решенията на Виенския 

конгрес Франция в продължение на над 30 години ще бъде 

управлявана като конституционна монархия от ограничен кръг 

„нотабили”. Избирателната система е крайно недемократична и 

лишава от права огромната част от французите. През 1818 г. от 30 

млн. население имат право да гласуват само 90 000 души, през 1830 г. 

– 170 000, през 1848 г. – 240 000 от 35 млн. Това прави 

приблизително 5 избиратели на 1000 души∗. Изискването да си 

гласоподавател е да плащаш преки данъци над 200 франка годишно и 

да си над 25 години (до 1830 г. изискването е 300 фр. и 30 години). 

За да бъдеш избираем, трябва да плащаш най-малко 500 фр. и да си 

над 30 години (до 1830 – съответно 1000 фр. и 40 години). 

Революционната вълна в Европа през 1848 г. – „Пролетта на 

народите”, не подминава и Франция. Две години по-рано започва 

икономическа криза, която намалява наполовина индустриалното 

производство. Лошите климатични условия – суровата зима през 1845-

                                                 
∗ За сравнение – след реформата от 1832 г. в Англия избирателите са 800 000, което 
прави 32 избиратели на 1000 души. 
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1846 г. и наводненията засягат производството на зърнени храни, 

което, придружено с болест по картофите, заплашва страната с глад. 

Повишените цени на внесените от чужбина храни източват паричните 

ресурси на населението. Започва фалит на редица отрасли – текстила, 

миннодобивната промишленост, металургията. Кризата се пренася и 

във финансовата сфера и заплашва банките с фалит. Недоволството 

бързо обхваща всички слоеве на обществото. Сред работниците все 

повече подкрепа печелят социалистическите идеи. Дори традиционно 

консервативното селячество започва да иска политически промени. 

Няколкото политически скандала, свързани с корумпирани министри, 

допълнително накърняват репутацията на управляващите. 

Крал Луи-Филип (роден 1773 г.) загубва политическата си 

гъвкавост, остарявайки, и започва да провежда все по-авторитарна 

политика. Държавният глава и кабинетът му, начело с 

университетския преподавател Франсоа Гизо, отказват всякакви 

отстъпки пред все по-засилващата се опозиция, не оценявайки колко 

дълбока е кризата. На искането да се дадат по-широки изборни права 

и да се премахне исканият данъчен ценз отговорът на министър-

председателя е: „Станете богат чрез работа или чрез спестовност и ще 

станете избирател”1. Забраната от страна на правителството за 

провеждането на един политически „банкет” (това е формата, която 

използва опозицията за провеждане на своите събрания) довежда 

през февруари 1848 г. до избухването на бунт, падането на Луи-

Филип, създаване на временно правителство и обявяването на 

Републиката (на 24 февруари с указ на правителството, а на 4 май с.г. 

и от новоизбраното Национално събрание с формулировката: 

„Националното събрание обявява от името на френския народ и пред 

лицето на целия свят, че обявената на 24 февруари Република е и ще 

бъде формата на управление на Франция”2). 

                                                 
1 Carpentier, Jean et Lebrun Francois. Histoire de France, Seuil 2000, p. 272. 
2 Morabito Marcel et Bourmaud Daniel. Histoire constitutionnelle et politique de la France 
(1789-1958), Moncrestien, 1992, p. 221. 
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Новата Република още в началото се сблъсква с много нови и 

наследени проблеми. Наред с редица демократични промени като 

премахването на робството в колониите, даването на широки 

политически права, премахването на физическите наказания и 

смъртната присъда по политически причини правителството, 

изправено пред социални, политически и финансови проблеми, 

предприема и някои непопулярни мерки. Липсата на финансови 

ресурси и „червената” заплаха от страна на близо 100 000 души, 

концентрирани в създадените с цел да дават работа на безработните и 

безимотните „национални работилници”, принуждава кабинета да ги 

затвори. На вече привлечените в тях е предложено или да се върнат 

по родните си места, или да влязат в армията. Отговорът е спонтанно 

надигане на засегнатите. Юнската революция в Париж е смазана с 

цената на над 5000 убити. Мерките, предприети от правителството, са 

крути – 2000 са арестувани, 4000 са депортирани в Алжир без съд и 

присъда. Революцията разделя дълбоко френското общество – от 

едната страна са буржоазията и селяните, уплашени от „червената 

опасност”, а от другата – работниците, чиито надежди за социална 

република са удавени в кръв. 

Националното събрание, чиято основна задача е изготвянето на 

нова Конституция, смята, че голяма част от проблемите могат да се 

решат чрез даването на широки права на избирателите и стриктно 

разделяне на властите. Самият законодателен орган се избира за 

първи път чрез даване на широки избирателни права на 9 млн. 

избиратели, от които около 8 млн. се възползват от това си право, 

което представлява около 84% избирателна активност. От 900 

депутати 50 са легитимисти (привърженици на династията на 

Бурбоните), 200 орлеанисти, 450 умерени републиканци 

(представители на буржоазната класа и бивши монархисти) и само 250 

крайни републиканци със социалистически идеи3. Със започването на 

работата на събранието и обсъжданията се формира ново политическо 

                                                 
3 Ellul Jacques. Histoire des institutions, T. 5, Le XIX s., PUF, 1993, p. 312. 
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разположение – около 200 крайни монархисти образуват десницата, 

вляво остават около стотина радикалдемократи, групирани около 

Ледрю-Ролен, които издигат програма за социална република, и 

крайна левица – социалисти около Прудон и Луи Блан, които изискват 

крайни мерки като преразпределение на имотите и записване в 

Конституцията на гарантирано право на труд от страна на държавата. 

Но и сред тези няколко десетки представители на социалистическите 

идеи няма единомислие по въпроса как да се направят исканите 

реформи – дали чрез участието на държавата (Луи Блан), или като се 

отхвърля всяка държавна намеса и се разчита на силата на все още 

слабия пролетариат.  Между тези две крайни течения – на десницата и 

левицата, се намират около 500 умерени републиканци, сред които се 

откроява Ламартин4. Резултатът от дейността на това събрание е 

изработването на умерена републиканска конституция, в която обаче 

разпределението и балансът между властите не са направени много 

успешно, което ще доведе и до нейното скоропостижно заменяне. 

Конституцията, приета на 4 ноември 1848 г., е разделена на 12 

глави: Народен суверенитет, Права на гражданите, Съдебна, 

изпълнителна и законодателна власт, Разделението между властите, 

Държавен съвет, Местни власти, Въоръжени сили, Общи положения, 

Промяна на конституцията, Преходни правила. 

Според конституционните юристи тази Конституция е твърде 

разнородна, резултат от борбите и компромисите, направени от 

различните течения. Наред с напреднали и демократични 

парламентарни постановки в нея се откриват следи от набиращото 

сила неокатолическо движение, първични социалистически идеи 

(прокламираното редом със „свободата и равенството” „братство” 

обединява и двете течения), отгласи от конституции от периода 

непосредствено след Френската революция. Разделението на властите 

е прокламирано, но не съществува баланс между двете институции, 

избирани пряко от всички гласоподаватели – президента и 

                                                 
4 Antonetti Guy. Histoire contemporaine politique et sociale, PUF, 1986, p. 264. 
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законодателната власт, което ще доведе и до институционната криза, 

сложила край на Втората република. За първи път в тази Конституция 

се появява президентската институция. Президентът е държавен 

глава, избиран пряко от гласоподавателите. Изискванията към 

кандидат-президентите са посочени в чл. 44 – да са френски граждани 

по рождение, да не са губили това гражданство и да са на възраст над 

30 години. Мандатът по американски модел е четири години, като 

няма право да има два последователни мандата. Продължителността 

на мандата е различна от тази на законодателния орган (3 години), за 

да не се получи вакуум на властта. Гласоподаватели са всички мъже, 

като, за да бъде валиден изборът, е необходимо да гласуват поне 2 

млн. души. На законодателната власт принадлежи правото да провери 

редовността на изборите и ако никой кандидат не е получил 

мнозинството от подадените гласове, не са гласували 2 млн. души или 

избраният президент не отговаря на някои от горепосочените 

изисквания, 750-те членове на Националното събрание имат право 

сами да изберат държавен глава. За целта се провеждат тайни избори 

и за избран се смята този сред 5-те кандидати, получили най-добри 

резултати на националните избори, който събере абсолютното 

мнозинство на гласовете на депутатите. 

Правата на президента са да назначава министри и чрез тях да 

предлага проектозакони на Националното събрание, да обнародва 

приетите закони и да следи за тяхното изпълнение. Главнокомандващ 

на армията е, но няма право лично да я ръководи. Няма право да 

разпуска Националното събрание, да отлага заседание на 

законодателния орган, да суспендира Конституцията или действието 

на някой закон. Това е и единствената френска републиканска 

Конституция, в която се дава и определение за „държавна измяна” – 

„Всяка мярка, чрез която президентът на републиката разпуска 

Националното събрание, отлага негово заседание или поставя 

препятствие пред дейността му, е престъпление „държавна измяна”. 

Неговите актове трябва да бъдат приподписани от министър. В 
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Министерския съвет се обсъждат и назначават от президента най-

важните държавни чиновници. Задължен е от чл. 63 на Конституцията 

„да живее, там където е Националното събрание, и не може да 

напусне континенталната територия на Републиката, без да му се 

разреши от закона”. Дори заплатата му е определена в размер на 600 

хил. франка. Интересно е, че Конституцията предвижда и 

институцията вицепрезидент. Един месец след избора на президент 

Националното събрание трябва да го избере от 3-ма кандидати, 

предложени от президента на републиката. 

Правата и задълженията на президента са определени от Токвил, 

който в своя реч, произнесена пред Учредителното събрание на 5 

октомври 1848 г., заявява за президентската институция: „тя е 

безсилна в законодателната сфера и тясно зависима в 

изпълнителната.”5 За сметка на това пък Жирарден във вестник 

„Преса” го определя като „временен крал” и завършва с: „а какво ще 

стане с това кралство – тепърва ще видим”6. С подобно разпределение 

на властите много голямо значение придобива фактът, кой е държавен 

глава и как той работи с другия орган, избиран пряко от 

гласоподавателите – Националното събрание. В конкретния случай 

избраният френски президент се оказва личност с вяра в своята 

предопределена мисия да поведе Франция и с презрение към 

политическата демокрация. Идеята му, че „свойствено на 

демокрацията е да се въплъщава в една личност” (естествено тази 

личност е самият той) не може да не влезе в конфликт с желанието на 

парламента да играе водеща роля в управлението на страната. 

Конфликтът в крайна сметка ще завърши по същия начин, както 

завършва и първата френска република – с държавен преврат и 

обявяването на Империя. Исторически парадокс е, че и в двата случая 

главни действащи лица са представители на династията Бонапарт – 

                                                 
5 Morabito… p. 234 
6 Цит. по Ponteil Felix. Les institutions de la`France de 1814 a 1870, PUF, 1966, p.276 
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през 1804 г. Наполеон, а през 1851 г. неговият племенник – Луи-

Наполеон. 

Личността, която прави бляскаво влизане в политиката, 

спечелвайки 74 % от гласувалите на изборите на 10 декември 1848 г., 

е всъщност един непознат, но с прочута фамилия – Наполеон. 

Гласувалите за него 5 317 344 души се надяват и вярват в определени 

ценности, които самият президент по-късно ще дефинира като: „Името 

Наполеон само по себе си е една програма. Във вътрешен план то 

означава авторитет, религия, благоденствие на народа, а във външен 

– национално достойнство. Това е политиката, която започвала с 

избирането ми, искам да триумфира с подкрепата на Националното 

събрание и народа”7. Но последната част от тази фраза много скоро се 

оказва невъзможна за изпълнение поради неизбежността на 

конфликта между двата оформили се центъра на власт – президент и 

парламент, и двата черпейки своята сила от пряката демокрация и 

народния вот. А друг парадокс е, че това широко избирателно право 

ще доведе (най-вече благодарение на гласовете на селячеството) до 

установяването в крайна сметка на един недемократичен режим. Един 

от най-популярните журналисти негови съвременници – Прево-

Парадол, директно обвинява Луи Наполеон Бонапарт, че е създал 

режим, опиращ се на „нова аристокрация – „селянизацията”, и 

критикува яростно масата негови избиратели и поддръжници – „целия 

този слой на селски идиотизъм и провинциална скотщина”8. Впрочем 

републиканците бързо ще разберат, че всеобщото избирателно право 

е дори опасно, ако не бъде придружено с образоването на 

гласоподавателите, защото неуките маси винаги и навсякъде имат 

свойството да последват сляпо поредния водач, изпратен от 

                                                 
7 Цит. по Guedalla Philip. The second Empire: Bonapartism, The Prince, The President, 
The Emperor, LIBR, University of California, 1923, p. 13 
8 Price Roger. The French Second Empire. An anathomy of political power. In Revue 
d’histoire du XIX-e siècle.25/2002. 
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„провидението”. Въведеното от тях по-късно всеобщо задължително 

образование е тяхната контрамярка срещу политическата демагогия9. 

През май 1849 г. се провеждат парламентарни избори, които 

променят политическата конфигурация на парламента. Изплашен от 

юнските събития, френският избирател масово подкрепя партиите, в 

които той вижда гаранция срещу „червената опасност”. От 750 

депутати около 450–500 са представители на десните сили, групирани 

около т.нар. партия на реда, 70 са умерени републиканци и 180–200 

„червени Монтаняри (наречени така по името на крайната група в 

Революционния Конвент)” начело с Ледрю Ролен, които успяват все 

пак да вземат около 35 % от гласовете. Изводът от изборите е, че 

Франция е на двете крайности, а умереният център е загубил 

подкрепа. 

На 13 юни с.г., след протестна демонстрация срещу 

интервенцията на френската армия срещу републиканците в Рим, 

Ледрю Ролен е заплашен от арест и избягва в Англия. Левицата в 

парламента е допълнително ударена с ареста на 34 депутати. 

Законодателният орган предприема редица реакционни мерки, които 

са напълно противоположни по дух на идеите от началото на 1848 г. 

Всичко това става под благосклонния поглед на президента, който 

няма нищо против дискредитацията на тази институция. Самият 

президент в обръщението си от 31 октомври 1849 г. до председателя 

на Националното събрание заявява: „За да затвърдим Републиката, 

която е заплашвана от всички страни от анархия, за да гарантираме 

реда по-ефикасно, отколкото той е гарантиран до този момент, за да 

поддържаме името на Франция в чужбина на необходимата висота, са 

необходими мъже, които, обхванати от патриотичен порив, разбират 

необходимостта от единна, ясно формулирана строга политика”10. Това 

е моментът, когато президентът за пръв път публично заявява 

претенцията си да ръководи тази „единна политика” на страната, 

                                                 
9 Antonetti... p. 260. 
10 Morabito... p. 242. 



 10 

естествено за сметка на другия властови център – парламента. От този 

момент отношенията между двете институции ще се конфронтират, 

докато се стигне до премахването на Конституцията от 1848 г., която 

създава условията за подобен дуализъм. 

Депутатите от Националното събрание, стреснати от новите 

прояви на „червената анархия”, започват да предприемат мерки, с 

които да ограничат дейността на някои закони, които според тях 

допринасят за създаване на обстановка на несигурност. Само една 

седмица след демонстрациите – на 19 юни 1849 г., е приет доста 

рестриктивен закон относно свободата на събирания. Правителството 

получава право да забрани за срок от една година политическите 

събирания и „политическите клубове”. То веднага се възползва от това 

си право и с продължаването на действията на този закон и през 

следващите години де факто свободата на събранията се премахва до 

края на Втората република. Другият сериозен удар върху 

гражданските свободи е Законът за пресата от 16 юли 1850 г., който 

възстановява даването на парична гаранция от издателя и плащането 

на специална такса, за да се разреши издаването на всеки вестник. По 

този начин правителството получава правото на контрол и цензура 

върху печатните издания, което довежда до намаляването за три 

години с три четвърти на обема на вестниците.11 

Но все още всеобщото избирателно право тревожи депутатите с 

възможността крайната левица да се възползва и да вкара свои 

депутати при едни бъдещи избори. Доказателство за тази опасност са 

проведените частични избора на 10 март и 28 април 1850 г., които се 

печелят от леви републиканци. За целта на 31 май 1850 г. се приема 

нов избирателен закон, който силно ограничава избирателното право 

и лишава от глас около една трета от гласоподавателите – 

потенциални избиратели на левите сили. Право да участват в изборите 

вече имат само тези мъже, които са постоянно живеещи в съответната 

община от три години. По този начин се отстраняват всички сезонни и 

                                                 
11 Antonetti, p.268. 
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временно заети работници. Голяма част от тях са се върнали по 

родните си места след закриването на т.нар. Национални 

работилници, създадени през 1848 г. с цел да дадат работа на част от 

безработните, но финансовата криза и превръщането им в център на 

антиправителствени действия принуждават Министерския съвет да ги 

разтури. 

С поредицата от законодателни стъпки и гонения спрямо 

ръководители на социалистите парламентът и правителството успяват 

да отстранят непосредствената опасност от нови социални вълнения, 

предизвикани от републиканската левица. Сега, след като вече нямат 

един общ враг, държавният глава и Националното събрание могат да 

премерят сили. Президентът все повече започва да играе, от една 

страна, върху картата на популизма, като първата му стъпка е да 

поиска премахването на избирателния закон и връщането на 

всеобщото избирателно право, което веднага му донася подкрепата на 

тези близо 3 млн. избиратели, които новият закон е лишил от глас. 

Предложението му е отхвърлено с незначително мнозинство – 355 

„против”, 348 „за”. Следващата стъпка е да използва появилите се 

разногласия сред монархистите, разделени в своя избор за 

потенциален монарх след смъртта на Луи-Филип през август 1850 г. 

Президентът изпраща искане до Националната събрание да бъде 

променена Конституцията в частта относно мандата на държавния 

глава и да се разреши неговото преизбиране. Това искане е 

подкрепено с подписите на 1 123 625 граждани12. В Националното 

събрание е създадена специална 15-членна комисия, която да 

разгледа това предложение. Председателят на комисията – Токвил, 

обръща внимание на несъвършенствата на Конституцията, които 

създават постоянна възможност за конфликт между двете институции 

– „равни по произход, неравни по права”, и посочва възможността от 

незаконно преизбиране на президента на предстоящите през 1852 г. 

избори за държавен глава. По време на гласуването в пленарна зала 

                                                 
12 Morabito, Bourmaud…p. 242. 
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на 19 юли 1851 г. предложението на президента, макар че получава 

подкрепата на 446 депутати, не събира исканите три четвърти от 

гласовете на депутатите и Националното събрание отказва да приеме 

поправката. Това слага край на опитите за мирно постигане на 

компромис. 

Луи Наполеон Бонапарт знае, че може да разчита на подкрепата 

на армията и на голяма част от провинцията. В нощта на 2 декември 

1851 г. стените на Париж са покрити с плакати „Възвание към 

народа”, където Бонапарт обявява, че трябва да се вземат спешни 

мерки за „защита на Републиката”. С четири президенски указа се 

извършва държавен преврат. Обявява се разпускането на парламента, 

възстановяването на всеобщото избирателно право, прехвърлянето на 

законадателната власт върху президента. Обещана е нова 

Конституция на базата на тази от периода на Консулата (1802 г.) с пет 

основни пункта: Назначаването на „отговорен държавен ръководител 

за срок от 10 години”. Народът е призован да постави „министри, 

зависими само и единствено от изпълнителната власт (т.е. от 

президента), което е голямо отстъпление от принципите на 

парламентарната демокрация. На Държавния съвет подобно от 

времето на чичо му се възлагат задачите „да подготвя и обсъжда пред 

законодателната власт законите”, като този орган ще бъде съставен от 

„най-изтъкнатите мъже на страната”. Последните две институции са 

тези на законодателната власт. Тъй като сегашният парламент се е 

превърнал в „огнище на заговори”, подготвящ гражданска война, 

новият трябва да бъде различен. Долната камара трябва да е 

законодателно тяло, „което обсъжда и гласува законите, избрано чрез 

всеобщо гласуване, но без изборът да е с пропорционални листи, 

които го фалшифицират”. Втората камара, която да е представителна 

за страната, трябва да преценява и да бъде пазителка на основния 

закон и на публичните права”13. Гласоподателите са приканени да 

подкрепят промените на референдум. Интересен факт, който не е 

                                                 
13 Morabito… p.245. 
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случаен, е, че 2 декември е датата, на която Наполеон Бонапарт е 

коронясан за император през 1804 г. и датата, на която е спечелена 

битката при Аустерлиц през 1805 г. 

Държавният преврат предизвиква плаха съпротива най-вече в 

Париж, където армията бързо се справя на 3-ти и 4-ти с. м. с 

издигнатите барикади. Последвалите репресии смазват 

републиканския опозиционен елит – 10 000 души са депортирани в 

Алжир, 5000 са под домашен надзор, 3000 са изселени от Париж, 1500 

заминават в емиграция. На 21 и 22 декември 1852 г. с плебисцит с 

голямо мнозинство от 7 млн. „за” и около 650 000 „против” 

избирателите дават извънредни правомощия на Наполеон да промени 

Конституцията. Това е краят на Втората Република във Франция. 
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