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I

Rozważania na temat miejsca umów międzynarodowych w brytyjskim pra-

wie konstytucyjnym należy rozpocząć od krótkiego przedstawienia zagad-

nienia źródeł prawa w Zjednoczonym Królestwie. System tych źródeł nie 

charakteryzuje się takim uporządkowaniem jak w państwach Europy konty-

nentalnej, ani tym bardziej takim rygoryzmem, jak to ma miejsce w Polsce. 

Wręcz przeciwnie, brak jest tutaj jakichkolwiek regulacji porządkujących te 

kwestie, trudno też mówić o precyzyjnie skonstruowanej hierarchii przepi-

sów. Niewątpliwie, jeśli możemy identyfi kować jakąś naczelną zasadę, która 

rządzi tym systemem (jeśli w ogóle można mówić o systemie) w Zjednoczo-

nym Królestwie, to jest nią zasada suwerenności parlamentu. To ona, choć nie 

ma już obecnie tak istotnego znaczenia dla całego brytyjskiego prawa kon-

stytucyjnego, wyznacza pozycję i rangę ustrojową ustawy jako aktu prawnego 

będącego wyrazem woli, by nawiązać do A.V. Diceya, prawnego suwerena. 

Centralne miejsce ustawy będące konsekwencją założenia, że parlament nie 

jest skrępowany żadnym prawem wyższym, uniemożliwiało wyodrębnienie 

wśród różnorakich norm tych charakteryzujących się szczególnym statusem, 

a więc mających charakter konstytucji w znaczeniu formalnym.

Tak więc ustawa (Act of Parliament) jest najważniejszym aktem norma-

tywnym w krajowym systemie źródeł prawa państwa brytyjskiego. Konse-

kwencją utrwalającej się w XVIII w. zasady suwerenności parlamentu jest 

uznanie normy kolizyjnej, pozwalającej na przyznanie pierwszeństwa prze-
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pisu ustawy nad regułą wynikającą z prawa powszechnego (common law). 

Obok ustaw, które w brytyjskim prawie parlamentarnym mogą mieć charak-

ter zarówno generalny i abstrakcyjny, jak i indywidualny i konkretny, możemy 

wyróżnić także inne akty prawa stanowionego. Część z nich wydawana jest 

na podstawie tzw. uprawnień wynikających z prerogatywy monarszej1, część 

zaś na podstawie ustaw. Akty zwane rozporządzeniami w Radzie (orders in 

council) wydane formalnie przez monarchę i Tajną Radę2 na podstawie pre-

rogatywy monarszej stanowią prawo pierwotne, przy czym często mają one 

charakter indywidualny i konkretny, a ich treść jest determinowana konwe-

nansem konstytucyjnym (np. powołanie na premiera szefa zwycięskiej partii 

w wyborach parlamentarnych). Wówczas taki rodzaj aktów wydawanych na 

podstawie prerogatywy odpowiada naszemu rozumieniu aktów urzędowych 

głowy państwa. Wykonywanie uprawnień wynikających z prerogatywy jest 

na ogół traktowane jako realizacja kompetencji monarchy (egzekutywy) wy-

nikających z common law3, które od orzeczenia z 1611 r. (case of Proclama-

tion) nie mogą zostać wykorzystane w celu zmiany istniejącego już prawa4. 

Przyjmuje się także, że w razie konfl iktu między postanowieniami ustawy 

a uregulowaniami aktu wydanego na podstawie prerogatywy pierwszeństwo 

należy przypisać ustawie5, co stanowi konsekwencje podrzędności prawa po-

wszechnego ustawom.

Istotnymi źródłami prawa w Zjednoczonym Królestwie są także akty nor-

matywne wydawane przez organy powstałe w wyniku tzw. dewolucji kom-

petencji. Obecnie wszystkie krajowe organy ustawodawcze posiadają prawo 

generowania aktów we własnym imieniu, które przez ten fakt bywają cza-

sem zaliczane do ustawodawstwa pierwotnego. Niemniej taka nomenklatura 

może być myląca, bo na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o prawach człowieka 

z 1998 r. (Human Rights Act) wszelkie akty prawne wydawane przez krajowe 

legislatywy są traktowane jako prawo wtórne/pochodne (subordinate legisla-

tion). W przypadku bowiem konfl iktu przepisów tych aktów normatywnych 

1  Przez prerogatywę należy rozumieć ogół uprawnień egzekutywy, które są pozostałością 

królewskiej władzy arbitralnej. Współcześnie kompetencje wynikające z prerogatywy przejął 

w zasadzie w całości rząd (ministrowie Korony). Na temat samodzielnych działań monarchy 

podejmowanych w pewnych okolicznościach (reserved powers) zob. T. Wieciech, Uprawnienia 

zastrzeżone Korony w ustroju westminsterskim, „Politeja” 2010, nr 13.
2  Tajna Rada (Privy Council) jest odrębnym organem, zaś gabinet jest formalnie jej cia-

łem wykonawczym.
3  O problemach związanych z kwalifi kacją prawną prerogatywy piszę w: P. Mikuli, Sądy 

a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (na tle rozwiązań brytyjskich), Księ-

garnia Akademicka, Kraków 2010, s. 25.
4  Zob. E. Ellis, Sources of Law and the Hierarchy of Norms [w:] D. Feldman, P. Birks, Eng-

lish Public Law, Oxford University Press, Oxford–New York 2004, s. 50.
5  Zob. N. Parpworth, Constitutional and Administrative Law, Butterworths, LexisNexis, 

2002, s. 45–46 i cytowane tam orzeczenie A-G v. De Keyser’s Royal Hotel Ltd. [1920] AC 508.
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z prawami i wolnościami przewidzianymi w Europejskiej Konwencji o Pra-

wach Człowieka sądy wyższej instancji są uprawnione do odmowy zastoso-

wania tych pierwszych, co nie jest możliwe w przypadku przepisów zawar-

tych w ustawach wydawanych przez parlament westminsterski (o tej kwestii 

będzie mowa niżej).

Innym rodzajem aktów prawa stanowionego są akty wydawane na pod-

stawie ustaw (statutory instruments). Niektóre ich rodzaje mają podobną 

formę do tych, których podstawą jest nie ustawa, lecz prerogatywa. Warto 

zaznaczyć, że w warunkach brytyjskich nie można mówić o ścisłym rozgra-

niczeniu rozporządzeń wykonawczych do ustawy od aktów ustawodawstwa 

delegowanego. Brak bowiem na gruncie brytyjskim takiego pojęcia jak wy-

łączna materia ustawowa. Jeśli wynika to z konkretnej ustawy, wszelkie kwe-

stie regulujące jakąś dziedzinę życia mogą zostać uregulowane przez władzę 

wykonawczą w akcie wydanym na podstawie ustawy. Co więcej, jeśli zosta-

ło to przewidziane w ustawie, rozporządzenie lub inny tego typu akt może 

zmienić wcześniejsze przepisy rangi ustawowej. Taki rodzaj aktów ustawo-

dawstwa delegowanego nosi nazwę aktów wydanych na gruncie klauzuli 

Henryka VIII. Nazwa ta nawiązuje do ustawy z 1539 r. upoważniającej króla 

do wydawania proklamacji, dzięki którym dostał on praktycznie nieograni-

czoną władzę stanowienia prawa.

Istnieje mnóstwo form ustawodawstwa delegowanego, co w zasadzie 

uniemożliwia ich wyczerpujące wyliczenie. Do aktów, które zaliczane są do 

tej kategorii, należą między innymi: a) rozporządzenia w Radzie (Orders in 

Council); b) rozporządzenia Rady (Orders of Council) – wydawane przez Taj-

ną Radę w jej własnym imieniu; c) rozporządzenia (orders) oraz regulacje 

(regulations) wydawane głównie przez ministrów6; d) postanowienia regu-

laminowe (rules) – tworzące procedury postępowania dla danego organu, 

wydawane przez ministrów lub sędziów (w przypadku regulaminów sądów); 

e) dyrektywy (directions) wydawane przez ministrów, określające sposób 

wykonywania kompetencji przez dany organ; f) rozporządzenia władz lokal-

nych (by-laws).

II

Powyższe uwagi stanowiły krótki wstęp do rozważań na temat znaczenia 

umowy międzynarodowej w prawie brytyjskim. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, 

6  Choć nie tylko, bo np. ustawa może upoważnić do wydania rozporządzenia inny organ, 

np. Lorda Naczelnego Sędziego, czyli szefa sądownictwa angielskiego.
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że istnieje różnica, jeśli chodzi o wzajemne relacje prawa międzynarodowego 

i prawa wewnętrznego w zależności od pochodzenia normy międzynarodo-

wej. Gdy chodzi o normy zwyczajowe w common law w XVIII i w począt-

kach XIX w., kształtowała się tendencja do stosowania metody inkorporacji. 

W. Blackstone w swoich Komentarzach o Prawach Anglii pisał, że prawo naro-

dów „jest tutaj przyjmowane w swojej całej rozciągłości przez prawo powszech-

ne i jest uznawane jako część prawa kraju”7. Takie podejście można zauważyć 

też w kilku znanych orzeczeniach8. Przyjmowano, że reguła zwyczajowa prawa 

międzynarodowego może znaleźć zastosowanie podobnie jak reguła common 

law. Jednocześnie nie mogła być ona sprzeczna z obowiązującym ustawodaw-

stwem9. W literaturze zwraca się uwagę, że w orzeczeniach z końca XIX w. oraz 

w początkach XX w. nastąpiło odejście od powyższych ustaleń. Jak wskazuje 

I. Brownlie, linia orzecznicza opowiada się co prawda dalej za tezą, że zwycza-

jowe prawo międzynarodowe stanowi część prawa wewnętrznego, ale tylko 

pod warunkiem, że zostało zaakceptowane przez ustawę, decyzję sądową lub 

inaczej utrwalone poprzez stosowanie danej normy10. Takie stanowisko zosta-

ło zaprezentowane między innymi w sprawie Regina v. Keyn w 1876 r. W XX 

w. znów odrodziła się tendencja inkorporacyjna w zakresie skuteczności mię-

dzynarodowego prawa zwyczajowego. W szczególności w literaturze zwraca 

się w tym kontekście uwagę na poglądy Lorda Denninga wyrażone w sprawie 

Trendex Trading Corp v. Central Bank of Nigeria11. W nowszych orzeczeniach 

jednak sądy prezentują bardziej zdystansowane stanowisko12. W szczególno-

ści zwyczajowe prawo międzynarodowe nie może prowadzić do stypizowania 

w prawie wewnętrznym nowego czynu przestępnego13.

III

Inaczej rzecz się przedstawia z umowami międzynarodowymi. Związanie się 

umową międzynarodową poprzez przewidywaną w tej umowie ratyfi kację 

tradycyjnie zaliczane było do uprawnień Korony wynikających z prerogaty-

7  W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Book IV, Chapter V.
8  Zob. Buvot v. Barbuit (1737, Cas Temp Talbot, 281) oraz Triquet v. Bath (1764, 3 Burr 

1478).
9  Zob. I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, Oxford 

1998, s. 43 i cytowane tam orzecznictwo. 
10  I. Brownlie, op.cit., s. 43.
11  [1977] 2 WLR 356.
12  Zob. S.C. Neff , United Kingdom [w:] D. Shelton (ed.), International Law and Domestic. 

Incorporation, Transformation and Persuasion, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 627.
13  Zob. R. v. Jones [2007] 1 AC 136.



313

wy monarchy, podobnie zresztą jak samo zawieranie umowy wraz z jej pod-

pisaniem. Akt ratyfi kacji nie oznacza jednakże automatycznego stosowania 

przepisów umowy w porządkach prawnych Zjednoczonego Królestwa. Sens 

ratyfi kacji został sprowadzony do skutków w sferze prawa międzynarodowe-

go publicznego. W celu implementacji postanowień umowy do wewnętrz-

nego prawa konieczne jest uchwalenie stosownej ustawy. To ona decyduje 

o zakresie skuteczności umowy wewnątrz państwa brytyjskiego. Oznacza to, 

że obowiązuje tu zasada transformacji14. Wyłomem od tej zasady jest bez-

pośrednia skuteczność traktatów dotyczących prowadzenia wojny oraz cesji 

terytorium15. Nadto, co wynika już nie z orzecznictwa brytyjskiego, ale unij-

nego, bezpośredni skutek powinny w państwie członkowskim wywoływać 

umowy międzynarodowe zawarte przez instytucje Unii Europejskiej z pań-

stwami trzecimi16.

Pomimo ograniczonego znaczenia aktu ratyfi kacji w 1924 r. przyjęto, że 

parlament powinien zostać uprzedzony o decyzji władzy wykonawczej w tym 

zakresie. W ten sposób ukształtował się konwenans zwany Ponsonby Rule, 

zobowiązujący do przedłożenia tekstu umowy międzynarodowej parlamen-

towi na 21 dni, zanim rząd dokona ratyfi kacji17. Tę samą zasadę stosowano 

do umów międzynarodowych, które nie przewidywały ratyfi kacji. W ramach 

zapowiadanej przez rząd Browna ograniczeń uprawnień wynikających z pre-

rogatywy monarszej na mocy ustawy o reformie konstytucyjnej z 2010 r. 

(Constitutional Reform and Governance Act) parlament został formalnie

(tj. na podstawie ustawy) włączony w proces ratyfi kacji. Przepis art. 20 ust. 

1 w związku z art. 23 wspomnianej ustawy przewiduje, że właściwy minister 

Korony przedkłada umowę międzynarodową parlamentowi. Jeżeli w ciągu 

przewidzianego w ustawie okresu (co do zasady 21 dni) izby podejmą uchwa-

łę, że umowa nie powinna być ratyfi kowana (czy też zatwierdzona w inny 

sposób), umowa może być ratyfi kowana tylko na zasadzie wyjątku. Może to 

nastąpić, gdy: po pierwsze właściwy minister złoży w parlamencie oświad-

czenie, że w jego opinii stanowisko parlamentu nie powinno zostać uwzględ-

nione, po drugie, o ile Izba Gmin nie podtrzyma swojej poprzedniej opinii. 

Należy też zauważyć, że pozycja ustrojowa drugiej izby jest w procedurze ra-

tyfi kacyjnej słabsza, analogicznie do tej z procesu legislacyjnego. Gdy Izba 

14  A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, Warszawa 

2008, s. 69.
15  Zob. I. Brownlie, op.cit., s. 47.
16  Zob. International Law and Domestic Legal Systems. Incorporation, Transformation, and 

Persuasion, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 622 i cytowane tam orzecznictwo.
17  Nazwa wywodzi się od nazwiska Arthura Ponsonby, podsekretarza stanu do spraw 

zagranicznych, który 1 kwietnia 1924 r. stwierdził, że zamiarem Korony jest przedkładanie 

parlamentowi wszelkich traktatów międzynarodowych przed ratyfi kacją.
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Lordów poweźmie decyzję, że umowa nie może być ratyfi kowana, natomiast 

Izba Gmin będzie miała zdanie odmienne, umowa będzie mogła zostać raty-

fi kowana po złożeniu przez ministra stosownego oświadczenia.

IV

Powracając do problematyki ustawy transformacyjnej, trzeba podkreślić, że 

w praktyce ustrojowej może ona przybrać kilka form18. Postanowienia umo-

wy mogą zostać dołączone do ustawy w postaci załącznika, mogą być też 

transformowane do samego tekstu ustawy lub też mogą upoważnić władzę 

wykonawczą do wydania ustawodawstwa delegowanego, implementującego 

postanowienia danej umowy międzynarodowej. Z kolei taka metoda trans-

formacji może przybrać dwojaką postać19. Ustawa może upoważniać Koronę 

do wydania rozporządzenia inkorporującego umowę do prawa wewnętrz-

nego, wówczas tekst traktatu jest dołączany do aktu normatywnego. Innym 

możliwym sposobem jest implementacja poprzez rozporządzenie pewnych 

zobowiązań wynikających z umowy, wtedy przepisy międzynarodowe są 

umieszczane w samym tekście rozporządzenia. W tym pierwszym wypadku 

rozporządzenia nie wymagają zazwyczaj zatwierdzenia ze strony parlamentu, 

ale mogą być przez niego unieważnione20. Gdy chodzi o drugą metodę, to 

takie rozporządzenia są na etapie projektu zatwierdzane przez izby. Istnieje 

także czwarta możliwość transformacji. Ustawa parlamentu może bowiem 

przewidywać, że określone rodzajowo przyszłe umowy będą częścią prawa 

krajowego bez konieczności każdorazowej decyzji parlamentu w przypadku 

ich zawarcia. Z kolei bywa też czasem tak, że ustawa transformacyjna w żad-

nym miejscu nie stanowi, o jaką umowę międzynarodową chodzi, dopiero 

po treści przepisów włączonych do jej tekstu można się zorientować, jaki był 

cel ustawodawcy21.

Ustawa transformacyjna jest taką samą ustawą jak inne i nie ma szcze-

gólnej mocy prawnej. Oznacza to, że inna ustawa uchwalona później może 

zmienić jej postanowienia. Jeśli chodzi o stosowanie prawa, nie obowiązuje 

w żadnym wypadku norma kolizyjna, która nakazywałaby w razie konfl ik-

tu ustawodawstwa transformacyjnego z innym ustawodawstwem przyznać 

18  A. Aust, Handbook of International Law, Cambridge University Press, Cambridge 2005, 

s. 82. Zob. też A.W. Bradley, K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Pearson 

Longman 2007, s. 332 oraz I. Brownlie, op.cit., 47–48.
19  A. Aust, op.cit., s. 82.
20  Ibidem.
21  Zob. S.C. Neff , op.cit., s. 622.
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priorytet przepisom realizującym zobowiązania międzynarodowe. Takie po-

dejście jest konsekwencją związanej z zasadą suwerenności parlamentu za-

sady domniemanej derogacji. Skoro bieżący parlament nie może wiązać na-

stępnych parlamentów, przyjmuje się, że nową ustawę należy interpretować 

jako zmierzającą do zmiany ustawy wcześniejszej, nawet jeśli nie wynika to 

wprost z treści tej nowej ustawy. W ostatnich latach stosunek do omawianej 

zasady się zmienił. W uzasadnieniu do wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie 

Th oburn v. Sunderland City Council22 Lord John Laws stwierdził, że zasada 

implied repeal nie dotyczy w ogóle tzw. ustaw konstytucyjnych. Do tej kate-

gorii zaliczono ustawy regulujące stosunki prawne pomiędzy obywatelami 

a państwem i rozszerzające lub ograniczające fundamentalne prawa kon-

stytucyjne. W katalogu mogą się więc znaleźć także ustawy implementujące 

prawo międzynarodowe, w tym przede wszystkim ustawa o Wspólnotach 

Europejskich z 1972 r. (European Communities Act) oraz wspominana już 

ustawa o prawach człowieka z 1998 r. Quasi-specjalny status tych ustaw kon-

stytucyjnych polegać ma na tym, że aby doprowadzić do zmiany zawartych 

w nich przepisów, parlament musi uczynić to w sposób wyraźny, zmian tych 

nie powinno się zatem domniemywać.

V

Niezależnie od powyższych uwag, należy pamiętać o szczególnej pozycji 

norm Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. 

W pierwszym wypadku na mocy ustawy transformacyjnej z 2008 r. o pra-

wach człowieka sądy winny, gdy to tylko możliwe, interpretować i wykony-

wać ustawodawstwo w zgodzie z przepisami konwencji. Sądy wyższe ponadto 

uzyskały prawo wydawania tzw. deklaracji niezgodności, w przypadku gdy 

metoda wykładni w zgodzie z konwencją nie będzie możliwa. Taka deklaracja 

otwiera drogę do modyfi kacji prawa przez władzę ustawodawczą i wykonaw-

czą. Wspomniana deklaracja nie prowadzi jednak w konkretnym sporze są-

dowym, w którym została wydana, do decyzji o niezastosowaniu niezgodnej 

z konwencją normy. Gdy chodzi natomiast o stosowanie prawa Unii Euro-

pejskiej, zgodnie z ustawą o Wspólnotach Europejskich z 1972 r. sądy mu-

szą stosować tu wykładnię zgodną ze standardami przyjmowanymi w pra-

wie europejskim, zatem w tym względzie wiąże je orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Żaden przepis wspomnianej ustawy nie 

przewidywał jednak pierwszeństwa przepisów Unii Europejskiej w razie ko-

22  [2002] 3 WLR 247.
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lizji z przepisami ustaw. Taka zasada została jednak wyprowadzona w orzecz-

nictwie sądowym. Precedensem w tym względzie była znana sprawa R. v. 

Secretary of State for Transport, ex parte Factortame23 z 1991 r., w której Lord 

Bridge przyjął, że należy odmówić zastosowania przepisu krajowego, jeśli stoi 

ono w sprzeczności z prawem wspólnotowym. 

Tak jak wspominałem, ratyfi kacja bez uchwalenia stosownej ustawy wy-

wołuje w zasadzie jedynie zobowiązanie państwa w sferze prawa międzynaro-

dowego publicznego. Niemniej, jak wiadomo, z samej konwencji wiedeńskiej 

o prawie traktatów z 1969 r. wynika, że strona umowy nie może powoływać 

się na postanowienia swojego prawa wewnętrznego w celu uzasadnienia nie-

wykonania umowy, a więc regułą o fundamentalnym charakterze jest tu za-

sada pacta sunt servanda24. Zresztą taka sama zasada w stosunku do Wielkiej 

Brytanii została ustalona w wyroku arbitrażowym w sprawie statku „Alaba-

ma” już w 1872 r.25 Od lat 70. ubiegłego wieku sądy brytyjskie w pewnym 

stopniu biorą pod uwagę treść umów międzynarodowych, w szczególności 

tych z zakresu praw człowieka. Takie podejście jest konsekwencją przyję-

cia tezy, że ustawodawstwo brytyjskie nie podąża co do zasady w kierunku 

podważania zobowiązań międzynarodowych Zjednoczonego Królestwa26. 

To domniemanie jednak może podlegać obaleniu w konkretnych sprawach 

sądowych27. Należy także dodać, że sądy brytyjskie sięgają czasem do tekstu 

umowy w sytuacji, gdy ustawa implementująca jest niejednoznaczna28. Taki 

postulat, wynika między innymi z wypowiedzi Lorda Diplocka w sprawie Sa-

lomon29. Lord Diplock wskazał tutaj na dwie przesłanki wykorzystywania sa-

mego tekstu umowy w celach interpretacyjnych30. Po pierwsze, sformułowa-

nia ustawowe są niejasne, ale jednocześnie otwarte na przypisanie im więcej 

niż jednego znaczenia, po drugie, że jest przekonujący i niezależny dowód, 

że uregulowanie zmierzało do wypełnienia zobowiązań powstałych na grun-

cie konkretnej umowy międzynarodowej. Jednakże w kilku orzeczeniach 

z przełomu lat 70. i 80. sądy poszły dalej i opowiadały się za odwoływaniem 

się do tekstu umowy również wtedy, gdy tekst ustawy nie był dwuznaczny31. 

W sprawie Sidhu v. British Airways32 z kolei uznano, że gdy jako formę imple-

23  [1991] 1 AC 603.
24  Zob. A. Łazowski, A. Zawidzka, op.cit., s. 38.
25  Zob. W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 

Warszawa 1996, s. 126.
26  Zob. S.C. Neff , op.cit., s. 625.
27  Zob. ibidem i cytowane tam orzecznictwo.
28  Zob. A. Aust, op.cit., s. 83.
29  [1967] 2 QB, s. 143, 144.
30  Piszę o tym za: I. Brownlie, op.cit., s. 48.
31  Ibidem.
32  [1997] 1 All ER 193.
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mentacji przyjęto załączenie całości lub części traktatu do ustawy, sądy winny 

interpretować inkorporowane przepisy zgodnie z regułami obecnymi w pra-

wie międzynarodowym33. Odrębną kwestią jest odwoływanie się przez sądy 

do standardów wyinterpretowywanych z umów międzynarodowych w celu 

rozstrzygania pewnych problemów wynikłych z common law34. Dotyczyło to 

takich spraw jak przestępstwo zniesławienia, legalność podsłuchu telefonicz-

nego czy wolność zrzeszania35.

Przykładem ograniczonego stosowania nieimplementowanej umowy 

międzynarodowej jest casus Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zanim 

doszło do wejścia w życie ustawy o prawach człowieka z 1998 r. W tym miej-

scu należy przypomnieć, że Zjednoczone Królestwo podpisało konwencję 

w 1950 r., w rok później ją ratyfi kowało. W opisywanym kontekście istotnym 

precedensem było orzeczenie w sprawie R v. Miah z 1973 r. Sąd rozpatrywał 

tu kwestię ewentualnego działania wstecz przepisów zawartych w ustawie 

o imigracji z 1971 r. Sąd powołał się w nim na art. 7 konwencji ustanawiający 

zasadę lex retro non agit. Również w kilku kolejnych orzeczeniach z lat 70. 

uznawano konieczność odwoływania się do zobowiązań wynikających z kon-

wencji. W tym kontekście w polskiej literaturze A. Bisztyga, analizując prob-

lem stosowalności konwencji przed jej implementacją ustawową, podkreśla 

znaczenie między innymi wypowiedzi Lorda Denninga w sprawie R. v. Chief 

Imigration Offi  cer36 z 1976 r., w której zajął stanowisko, że w przypadku ja-

kichkolwiek niejasności czy też niepewności w ustawodawstwie krajowym 

konwencję można potraktować jako środek interpretacyjny o charakterze 

pomocniczym37. 

Z kolei w sprawie Ahmad v. Inner London Education Authority38 Lord 

Scarman stwierdził, że nie do utrzymania jest teza, że sądy nie mogą zwra-

cać uwagi na umowne zobowiązania międzynarodowe Zjednoczonego Kró-

lestwa dopóty, dopóki parlament ich nie zatwierdzi w formie ustawy. Z jego 

słów wynika, że sądy powinny interpretować język ustaw i stosować zasady 

33  Zob. A. Aust, op.cit., s. 83.
34  Zob. I. Brownlie, op.cit., s. 49.
35  Ibidem i cytowane tam orzecznictwo.
36  A. Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek praw-

ny Zjednoczonego Królestwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfante-

go, Katowice 2008, s. 122.
37  A. Bisztyga zwraca także uwagę na stanowiska Lorda Denninga wyrażone w sprawie 

R v. Home Secretary ex parte Bhajan Singh (1976 QB 198), że ustawa imigracyjna powinna 

być interpretowana w zgodzie z konwencją, oraz Lorda Scarmana wyrażone w sprawie Secre-

tary of State for Home Aff airs, ex parte Phansopkar (1975 3 WLR 28), w której stwierdził, że 

uwzględnianie postanowień konwencji jest obowiązkiem organów administracji i sądów. Zob. 

A. Bisztyga, Oddziaływanie..., op.cit., s. 122–123.
38  [1978] QB 36.


