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Wstęp

System federalny jest najlepszy i do przyniesienia szczęścia 
jednostce ludzkiej w społeczeństwie najbardziej odpowiedni. 

S. Bolivar

Grupę federacji anglosaskich, podobnie jak na przykład romańskich (do których zalicza 
się Brazylię, Argentynę i Meksyk), wyróżnia się na podstawie kryterium kulturowego. 
Rzecz jasna każda klasyfikacja państw federalnych jest w jakimś stopniu arbitralna, 
w zależności od zastosowanego kryterium można bowiem wyróżnić rozmaite grupy 
federacji. Można więc dzielić federacje w zależności od wielkości terytorium: na wiel
kie i małe, stosując kryterium geograficzne: na europejskie, amerykańskie, azjatyckie 
et cetera. Możliwe też byłoby zastosowanie kryterium historycznego lub ustrojowego, 
pozwalającego odróżniać federacje parlamentarne i prezydenckie. 

Kryterium kulturowe być może nie jest najwłaściwsze z punktu widzenia analizy 
ustrojowej, niemniej umieszczenie w jednym opracowaniu ustrojów federalnych Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Związku Australijskiego znajduje chyba dostatecznie 
mocne uzasadnienie. Są to trzy spośród czterech najdłużej istniejących federacji na 
świecie. Federalizm amerykański oddziaływał na kształt ustroju federalnego zarówno 
Kanady, jak i Australii, choć tylko w drugim wypadku dostarczał przykładu pozytyw
nego, w pierwszym natomiast służył jako wzorzec negatywny. Federalizm australijski 
jest wzorowany na ustroju amerykańskim, przy czym także rozwiązania kanadyjskie 
wywarły wpływ na jego kształt. Wzajemne wpływy nie ograniczały się przy tym do 
etapu tworzenia konstytucji federalnych, ale miały miejsce również później. Wszystkie 
omawiane państwa federalne należą nie tylko do tego samego kręgu kulturowego, ale 
i ustrojowego. Konstytucjonalizm tych państw ma swe źródła w brytyjskiej tradycji ustro
jowej, nawet jeśli w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych nie jest to tak oczywiste. 

Istnieją zresztą także anglojęzyczne publikacje, które poddają analizie problematykę 
związaną z federalizmem we wszystkich trzech państwach' lub przynajmniej dwóch

1 Jako przykład można wskazać najnowszą (w chwili kiedy pisane są te słowa, niedostępną jesz
cze w Polsce i dlatego nieuwzględnioną w bibliografii) pracę G. Baiera: G. Baier, Courts and 
Federalism: Judicial Doctrine in the United States, Australia and Canada, University of British 
Columbia Press, Vancouver 2007. 
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z nich2. Rzecz jasna są też publikacje omawiające ustroje federalne federacji anglosa
skich w innych konfiguracjach3. 

2 Na przykład R. L. Matthews (ed. ), Public Policies in Two Federal Countries: Canada and Australia, 
Australia National University Press, Canberra 1982; B. W. Hodgins, J. J. Eddy, Shelagh D. Grant, 
J. Struthers (eds. ), Federalism in Canada & Australia. Historical Perspectives 1920-88, Trent 
University Frost Centre, Peterborough 1989. 

3 I. Copland, J. Rickard (eds. ), Federalism. Comparative Perspectives from India and Australia, 
Manohar, New Delhi 1999; R. Saxena (ed. ), Mapping Canadian Federalism for India, Konark 
Publishers PVT Ltd., Delhi 2002. 

Federalizm często jest pojmowany w sposób uproszczony, sprowadza się go jedynie 
do wertykalnego podziału władzy. Tymczasem ustrój federalny to coś znacznie więcej. 
Konsekwencją przyjęcia zasady federalizmu jako jednej z zasad konstytucyjnych jest 
na przykład specyficzna procedura zmiany konstytucji, która wymaga zaangażowania 
części składowych, czy też szczególna konstrukcja parlamentu federalnego, w którym 
podmioty federacji są odrębnie reprezentowane. 

Prezentowana praca nie ma charakteru komparatystycznego. Celem monografii nie 
jest przeprowadzenie szczegółowej analizy porównawczej ustrojów federalnych trzech 
państw, lecz rozpoznanie i opis federalizmu jako formy organizacji ustroju w tych 
państwach. Podsumowanie i wnioski zostaną zaprezentowane natomiast wspólnie 
w stosunku do wszystkich omawianych federacji, jako ciekawsze w formie i bardziej 
wartościowe, a ponadto pozwalające dostrzec podobieństwa i różnice we współczesnym 
federalizmie przedstawianych krajów. 

Przedmiotem prezentowanej pracy są ustroje federalne, a nie federalne systemy 
polityczne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Jeśli federalizm rozumie się 
jako strukturę z jednej i proces z drugiej strony (por. niżej), to naszym celem jest omó
wienie właśnie owej struktury (konstrukcji ustrojowej). Badanie federalnych systemów 
politycznych wymagałoby zupełnie innego podejścia i zastosowania innej metodologii. 
Przedmiotem zainteresowania badacza systemów politycznych musiałoby być także na 
przykład funkcjonowanie partii politycznych (choćby ich rola w partycypacji podmiotów 
federacji), grup nacisku et cetera. Konstytucjonalista nie będzie wykazywał zaintere
sowania takimi kwestiami, przynajmniej nie w takim samym stopniu. 

Rzecz jasna nie jest możliwe rozdzielenie z chirurgiczną precyzją sfery ustrojowej 
(struktury) od sfery politycznej (procesu). Dlatego niekiedy będziemy się także odwo
ływać do tej drugiej, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub pomocne 
w lepszym przedstawieniu i zrozumieniu mechanizmów i regulacji ustrojowych. 

Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Rozdział I przedstawia założenia fede
ralizmu jako formy zorganizowania ustroju państwowego i jest niezbędnym wprowa
dzeniem do problematyki ustrojów federalnych trzech federacji anglosaskich. Wyznacza 
on ramy dalszych rozważań, stanowiąc konieczny do nich wstęp. Przede wszystkim 
zostają poczynione pewne ustalenia w zakresie terminologii, co jest o tyle ważne, że 
sam termin „federalizm” jest wieloznaczny i rozumiany w różny sposób. Najważniejszą 
częścią rozdziału jest podrozdział 3, w którym zostają przedstawione zasady ustroju 
federalnego, a także szczegółowo omówione elementy ustrojowe charakterystyczne dla 
federalnego systemu rządów. Poruszona zostaje też kwestia relacji pomiędzy federacją 
a częściami składowymi oraz stosunku federalizmu do demokracji. Zawarte w tej części 
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pracy rozważania zostają podsumowane w krótkich uwagach końcowych zamieszczo
nych na końcu rozdziału. 

Kolejne trzy rozdziały mają charakter monograficzny i prezentują, w kolejności 
chronologicznej, to znaczy od najwcześniej do najpóźniej powstałego, ustroje federal
ne Stanów Zjednoczonych Ameryki (rozdział II), Kanady (rozdział III) oraz Związku 
Australijskiego (rozdział IV). Każdy z tych rozdziałów jest skonstruowany, w miarę 
możliwości, według tego samego schematu, co wydaje się pożądane ze względu na przej
rzystość i systematyczność wywodu. Odstępstwa od tej zasady są nieliczne, determinują 
je odrębności występujące pomiędzy ustrojami trzech omawianych państw. Na początku 
przedstawiono genezę i proces powstania każdej z federacji, a następnie kolejno: podział 
władzy między federacją a stanami (w rozdziale III - prowincjami) (uregulowania kon
stytucyjne i orzecznictwo sądowe); autonomia ustrojowa stanów i prowincji; formy ich 
udziału w sprawowaniu władzy federalnej; procedura zmiany konstytucji federalnej; 
rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między federacją a stanami, względnie prowin
cjami; wreszcie charakter stosunków między oboma elementami struktury federalnej 
{Intergovernmental Relations) i ich powiązanie z ustrojem federalnym. 

W każdym z trzech rozdziałów monograficznych wnioski są formułowane na bie
żąco, dlatego nie są one zakończone uwagami końcowymi, w których znalazłoby się 
podsumowanie omawianych problemów. Funkcję rozbudowanego podsumowania i za
kończenia pracy pełni rozdział V. Przedstawiono w nim wzajemną recepcję rozwiązań 
ustrojowych związanych z zasadą federalizmu w omawianych państwach. Podsumo
wanie rozważań prezentowanych w rozdziałach II, III oraz IV zostało skoncentrowane 
wokół dwóch zidentyfikowanych wcześniej zasad ustroju federalnego: zasady autonomii 
oraz partycypacji. Zawarte w tekście pracy ustalenia odzwierciedlają stan prawny na 
1 listopada 2008 roku. 

Problematyka ustrojów federalnych trzech najstarszych federacji anglosaskich nie 
została jak dotąd omówiona w polskiej literaturze. Wśród wielu pozycji traktujących 
o ustroju Stanów Zjednoczonych brak monografii konstrukcji ustrojowej amerykańskiego 
federalizmu. Nie oznacza to jednak, że federalizm w ogóle nie stanowił przedmiotu 
zainteresowania polskich badaczy. Wystarczy wspomnieć nazwiska takich autorów, jak 
A. Pułło, J. Jaskiernia czy T. Langer. Zwłaszcza prace dwóch pierwszych (odpowiednio: 
Podział władzy między federacjq a stanami w Stanach Zjednoczonych Ameryki, PWN, 
Warszawa-Poznań-Toruń 1977 i Pozycja stanów w systemie federalnym USA, PWN, 
Warszawa 1979) można już zaliczyć do klasycznych. Wiele kwestii związanych z za
sadą federalizmu, a ściślej rzecz biorąc, z podziałem władzy między federację a stany, 
porusza także R. M. Małajny w pierwszym tomie monografii poświęconej pozycji ustro
jowej Kongresu {Pozycja ustrojowa Kongresu USA, t. I: Zakres władzy prawodawczej 
i fiskalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991). Jest także wiele 
artykułów, w których w różnym zakresie są omawiane kwestie wiążące się z tematyką 
prezentowanej rozprawy - można je znaleźć w bibliografii. 

O ile polskojęzyczna literatura mogła zostać wykorzystana w znacznym zakresie 
w rozdziale poświęconym ustrojowi federalnemu Stanów Zjednoczonych, o tyle nie było 
to możliwe w rozdziałach omawiających ustroje federalne Kanady i Australii. Kwestie 
ustrojowe tych państw znalazły jak dotąd przedstawienie w polskiej literaturze tylko 
w ograniczonym zakresie. Problematykę kanadyjską porusza w swych publikacjach prze
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de wszystkim M. Grzybowski, dwie pozycje dotyczące systemu ustrojowego Australii 
wyszły spod pióra S. Bożyka. Nie jest to wiele w porównaniu z licznymi opracowaniami 
poświęconymi ustrojowi amerykańskiemu. Gdy zaś chodzi o zagadnienie kanadyjskiego 
i australijskiego federalizmu, jest to w polskiej nauce prawdziwa terra incognita. Pre
zentowana praca stara się tę lukę, przynajmniej w jakiejś mierze, wypełnić. 

Trudno dostarczyć zwięzłej charakterystyki towarzyszącej pracy bibliografii. Obej
muje ona cztery kategorie pozycji. Po pierwsze, materiały źródłowe, w których najwięk
szą wagę mają konstytucje federalne; po drugie, monografie i opracowania; po trzecie, 
artykuły z czasopism naukowych i wreszcie po czwarte, publikacje elektroniczne, czyli 
artykuły publikowane na stronach internetowych. W bibliografii zamieszczono także 
wykaz przywoływanych w tekście orzeczeń sądów najwyższych i Komitetu Sądowego 
Tajnej Rady. Dla większej przejrzystości zostały one przedstawione odrębnie dla każdej 
z trzech federacji. 

Ponieważ szerokie omówienie wykorzystanych pozycji bibliograficznych nie jest 
w tym miejscu możliwe, nie jest też chyba konieczne, wystarczy, że wymienimy tylko 
kilka z nich, podstawowych dla każdego z rozdziałów. 

W przypadku rozdziału I będą to następujące prace: K. C. Wheare, Federal Govern
ment, Oxford University Press, London-New York-Toronto 1963; P. King, Federalism 
and Federation, John Hopkins University Press, Baltimore 1982; D. J. Elazar, Exploring 
Federalism, University of Alabama Press, Tuscaloosa 1987; M. Burgess, A. G. Gagnon 
(ed. ), Comparative Federalism and Federation, Harvester Wheatsheaf, New York 1993 
oraz A. L. Griffiths (ed. ), Handbook of Federal Countries 2002, McGill-Queen’s Uni
versity Press, Montreal-Kingston 2002. 

Gdy chodzi o literaturę anglojęzyczną w rozdziale II, w największym zakresie 
korzystano z takich pozycji, jak: D.T. Coenen, Constitutional Law: The Commerce 
Clause, Foundation Press, New York 2004; L. Fisher, American Constitutional Law. 
Constitutional Structures. Separated Powers and Federalism, Carolina Academic Press, 
Durham 2003; G.R. Stephens, N. Wikstrom, American Intergovernmental Relations. 
A Fragmented Federal Polity, Oxford University Press, New York-Oxford 2007 oraz 
dwóch prac J.F. Zimmermana: Contemporary American Federalism. The Growth of 
National Power, Leicester University Press, Leicester-London 1992 i Interstate Rela
tions. The Neglected Dimension of Federalism, Praeger, Westport-London 1996.

Dla rozdziału dotyczącego Kanady największe znaczenie miały następujące opra
cowania: H. Bakvis, G. Skogstad (eds.), Canadian Federalism: Performance, Effec
tiveness and Legitimacy, Oxford University Press, Don Mills 2002; Ch. Dunn (ed.), 
Provinces. Canadian Provincial Politics, Broadview Press, Peterborough 2006; S. Joyal 
(ed.), Protecting Canadian Democracy. The Senate You Never Knew, McGill-Queen’s 
University Press, Montreal-Kingston 2003; J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar (eds.), 
Canada: The State of the Federation 2002. Reconsidering the Institutions of Canadian 
Federalism, McGill-Queen’s University Press, Montreal-Kingston 2004; J.T. Saywell, 
The Lawmakers. Judicial Power and the Shaping of Canadian Federalism, University 
of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2003; D.P. Shugarman, R. Whitaker (eds.), 
Federalism and Political Community. Essays in Honour of Donald Smiley, Broadview 
Press, Peterborough 1989; G. Stevenson, Unfulfilled Union. Canadian Federalism and 
National Unity, McGill-Queen’s University Press, Montreal-Kingston 2004.
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Wreszcie z literatury podstawowej dla rozdziału IV należy wymienić zwłaszcza: 
G. Craven (ed.), Australian Federation. Towards the Second Century, Melbourne Uni
versity Press, Melbourne 1992; R. French, G. Lindell, Ch. Saunders (eds.), Reflections 
on the Australian Constitution, Federation Press, Sydney 2003; B. Galligan, A Federal 
Republic. Australia's Constitutional System of Government, Cambridge University Press, 
Melbourne 1995; B.W. Hodgins, J.J. Eddy, S.D. Grant, J. Struthers (eds.), Federalism 
in Canada and Australia. Historical Perspectives 1920-88, Trent University Frost 
Centre, Peterborough 1989; S. Ratnapala, Australian Constitutional Law. Foundations 
and Theory, Oxford University Press, Melbourne 2007; Ch. Saunders, The Australian 
Constitution, Constitutional Centenary Foundation, Carlton 1997.

Jeśli chodzi artykuły, to z polskich czasopism trzeba wskazać przede wszystkim 
„Państwo i Prawo”, natomiast z obcojęzycznych w szczególności kwartalnik „Publius: 
The Journal of Federalism”, a także „Canadian Journal of Political Science”, „Canadian 
Parliamentary Review”, „Policy Options” i „Parliamentary Affairs”.

Z publikacji internetowych należy z kolei wymienić zwłaszcza prace publikowane na 
stronie internetowej Institute of Intergovernmental Relations, działającego przy Queen’s 
University w Montrealu, oraz australijskiego Samuel Griffith Society.

it ★ ★

Prezentowana książka jest nieco zmienioną i zaktualizowaną wersją rozprawy doktorskiej 
obronionej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersy
tetu Jagiellońskiego we wrześniu 2007 roku. Miłym obowiązkiem autora jest złożenie 
podziękowań osobom, bez których jej powstanie nie byłoby możliwe. W pierwszej kolej
ności pragnę serdecznie podziękować memu promotorowi, Panu Prof. dr. hab. Andrzejowi 
Ziębie, przede wszystkim za szansę przygotowywania pod Jego kierunkiem rozprawy 
doktorskiej. Dziękuję także za inspirację niezwykle interesującą problematyką ustrojową 
państw anglosaskich, wszelką pomoc okazywaną podczas przygotowywania pracy, ale 
szczególnie za wyjątkową życzliwość. Panu Prof. Thomasowi Fleinerowi, wieloletniemu 
dyrektorowi Instytutu Federalizmu Uniwersytetu we Fryburgu, dziękuję za zaproszenie 
i stworzenie doskonałych warunków pracy. Podziękowania składam również recenzen
tom rozprawy doktorskiej: Panu Prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu oraz Panu 
Prof. dr. hab. Ryszardowi M. Małajnemu, których cenne uwagi pomogły w uniknięciu 
błędów i w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia jakości pracy. Wszystkie 
niedostatki i usterki tekstu obciążają wyłącznie Autora.





Rozdział I

Ustrojowe przesłanki federalizmu

1. Uwagi dotyczące terminologii

Federalizm to pojęcie, które w naukach politycznych pojawia się w dwóch obszarach stu
diów: z zakresu myśli politycznej oraz ustrojów państwowych i systemów politycznych. 
W pierwszym z nich federalizm jest przedstawiany jako ideologia, doktryna bądź też idea 
polityczna. Jeśli uznać, za M. Sobolewskim, że „przywiązywanie [...] nadmiernej wagi” 
do różnicowania tych nazw nie znajduje uzasadnienia4, wówczas określenie znaczenia 
pojęcia „federalizm” w obszarze myśli politycznej nie będzie stanowić zasadniczej trudno
ści. W innym wypadku byłoby wskazane rozstrzygnąć, czy federalizm należy traktować 
jako ideologię, doktrynę czy ideę, zwłaszcza że literatura przedmiotu prezentuje dalece 
niejednorodne stanowisko w tej kwestii. Według Słownika historii doktryn politycznych 
termin „federalizm” należy odnosić do „doktryn, których integralną część stanowią roz
ważania i/lub postulaty zaprowadzenia ustroju federalnego”5. W. Bokajło piszę natomiast 
o federalizmie jako „ideologicznej alternatywie wobec ideologii tradycyjnych: liberalizmu, 
demokracji i socjalizmu”6, gdy z kolei inni odmawiają federalizmowi statusu ideologii 
z tego powodu, że „nie jest on [...] w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania doty
czące ludzkiej kondycji, jej pragnień, szczęścia, sprawiedliwości i hierarchii wartości”7. 
Także dlatego, aby uniknąć tego rodzaju, niemożliwych do rozstrzygnięcia w tym miejscu 
niejasności, wypada się przychylić do stanowiska M. Sobolewskiego, przyjmując tym 

4 Zob. M. Sobolewski, Niektóre problemy teorii i metodologii historii doktryn politycznych, „Hi
storyka”, T. VI, 1976, s. 5-6.

5 M. Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych, t. 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
1999, s. 163.

6 W. Bokajło, Federalizm - rozwój idei i niektóre teorie [w:] W. Bokajło (red.), Federalizm. Teorie 
i koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 95.

7 S. Konopacki, Dylematy federalizmu europejskiego, „Studia Europejskie”, 1998, nr 4, s. 80. 
Podobnie G. Smith, Mapping the Federal Condition: Ideology, Political Practice and Social 
Justice [w:] G. Smith (ed.), Federalism. The Multiethnic Challenge, Longman, London-New 
York 1995, s. 4, który mimo wszystko traktuje jednak federalizm jako ideologię, tyle tylko, że 
niesamodzielną (free-standing) jak liberalizm czy socjalizm.
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samym, że federalizm można traktować zarówno jako doktrynę, jak i ideologię, tym 
bardziej że „tak ideologie, jak i doktryny są według wszystkich chyba definicji systema
mi poglądów na polityczną organizację społeczeństwa lub jej poszczególne aspekty”8.

8 M. Sobolewski, op.cit., s. 7
9 C.J. Friedrich, Trends of Federalism in Theory and Practice, Praeger, New York 1968, Cyt. za 

C. Auclair, Federalism: Its Principles, Flexibility and Limitations, „Federations”, 2005, vol. 5, 
no. A-l, s. 5. W polskim piśmiennictwie podobne podejście prezentowa! S. Ehrlich, który pro
ponował, aby przez federalizm rozumieć „funkcjonowanie federacji oraz procesy i tendencje, 
które zmierzają do przekształcenia unitarnej organizacji państwowej w federację albo do scalenia 
w nią dwóch lub więcej suwerennych państw” (S. Ehrlich, Refleksje o federacjach i federalizmie, 
„Państwo i Prawo”, 1985, z. 10, s. 17).

10 Na przykład wielki skądinąd autorytet w zakresie federalizmu, D.J. Elazar stwierdza, że federalizm 
to zarówno struktura, jak i proces, które dopiero połączone tworzą system federalny. D.J. Elazar, 
Exploring Federalism, University of Alabama Press, Tuscaloosa 1987, s. 68.

" G.R. Stephens, N. Wilkstrom, American Intergovernmental Relations. A Fragmented Federal 
Polity, Oxford University Press, New York-Oxford 2007, s. 46.

12 P. Czarny, Bundesrat między niemiecką tradycją a europejską przyszłością, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2000, s. 7. Podobnie federację definiuje D.J. Elazar, uznając, że jest to „państwo (polity) 
złożone z silnych części składowych i silnego rządu centralnego”. D.J. Elazar, op.cit., s. 7.

Na gruncie konstytucjonalizmu federalizm występuje w dwóch znaczeniach. Z jed
nej strony termin ten opisuje pewną strukturę ustrojową i oznacza pewien typ ustroju 
państwowego (konstytucyjnego) - ustrój federalny. W innym ujęciu federalizm definiuje 
się jako proces polityczny, jak piszę C.J. Friedrich, proces „przyjmowania wspólnych 
polityk i podejmowania wspólnych decyzji w odniesieniu do wspólnych problemów”9. 
Te dwa sposoby definiowania i rozumienia federalizmu należy wyraźnie i zdecydowanie 
rozróżnić. Oczywiście używanie jednego pojęcia w dwóch znaczeniach, w tym wypadku 
na określenie zarówno formalnej struktury konstytucyjnej, jak i procesu politycznego 
przebiegającego w jej ramach, nie jest najszczęśliwsze i może wręcz prowadzić do całko
witego zamieszania10 *. Dlatego słuszna jest sugestia dwóch amerykańskich autorów, aby 
termin „federalizm” zarezerwować dla formalnej struktury ustrojowej, zaś funkcjonowa
nie państwa federalnego, ów proces polityczny, określać, trudno przekładalnym na język 
polski, terminem Intergovernmental Relations". W polskim piśmiennictwie wartościowe 
byłoby natomiast rozdzielenie pojęć „ustrój federalny”, które byłoby w takim wypadku 
zarezerwowane dla konstrukcji konstytucyjnej, i „system federalny”, które należałoby 
odnosić do procesu politycznego, owego „funkcjonowania federacji”. Mimo iż zabieg 
taki uznajemy za jak najbardziej pożądany, równocześnie nie możemy nie zauważyć, 
iż współcześnie próba jego zastosowania byłaby jednak chyba przysłowiową walką 
z wiatrakami. Dlatego trzeba raczej się pogodzić z niedogodnościami powodowanymi 
przez panujący w literaturze przedmiotu zamęt w zakresie terminologii. Dlatego też na 
potrzeby dalszych rozważań przyjmujemy podwójne znaczenie terminu „federalizm”, 
który należy rozumieć w zależności od kontekstu, w jakim jest używany. Będziemy także 
posługiwać się zamiennie pojęciami ustroju i systemu federalnego, choć to pierwsze, 
jako bardziej w naszym przekonaniu prawidłowe, będzie używane znacznie częściej.

Jeśli federalizm będzie zatem oznaczać przede wszystkim pewien typ ustroju 
państwowego, to federację należy rozumieć jako formę państwa, opartą na normach 
prawno-konstytucyjnych, którego części składowe mają charakter państw lub zbliżony 
do państw12. Federacje, określane także mianem państw złożonych, odróżnia od państw 
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unitarnych, a także zregionalizowanych, właśnie fakt, że tworzą je wyraźnie wyod
rębnione części o charakterze państwowym lub parapaństwowym13. W związku z tym 
federacja jest również definiowana jako stowarzyszenie państw (association d'Etats), 
które zrzekły się części swej suwerenności na rzecz nowego, wspólnego dla nich orga
nizmu państwowego14.

13 „Federacja charakteryzuje się generalnie rzecz biorąc tym, że wyraża niejako podwójną pań
stwowość. Charakter państwa posiada bowiem obok samej federacji każda jej część składowa”. 
L. Janicki, Federalizm i jego aktualne aspekty, „Przegląd Zachodni”, 1992, nr 1, s. 7.

14 J. Bardach, H. Izdebski, L'Etatfederal et leprincipe federatif en histoire, „Czasopismo Prawno- 
-Historyczne”, 1980, T. XXXII, z. I, s. 321.

15 Na przykład przez M. Burgessa, Federalism and Federation: A Reappraisal [w:] M. Burgess, 
A.-G. Gagnon (eds.), Comparative Federalism and Federation, Harvester Wheatsheaf, New York 
1993.

16 P. King, Federalism and Federation, John Hopkins University Press, Baltimore 1982, s. 140.
17 Ibidem, s. 75.
18 Zob. W. Suchecki, Teoria federalizmu, PWN, Warszawa 1968, s. 76.
19 W dalszej części pracy będziemy się niekiedy posługiwać terminem „region” na określenie pod

miotów federacji. W tym kontekście termin ten nie będzie oznaczał jednostki administracyjnej 
państwa zregionalizowanego.

Ustalenie w precyzyjny sposób znaczenia pojęć podstawowych dla problematyki 
federalizmu jest tym bardziej istotne, że nie przez wszystkich jej badaczy są one rozu
miane w ten sam sposób. Omówienia wymaga zwłaszcza terminologia stosowana przez 
P. Kinga, a za nim także przez niektórych innych autorów15. Otóż według P. Kinga 
pojęciem prawno-konstytucyjnym jest wyłącznie „federacja” (federation), oznaczając 
rodzaj systemu konstytucyjnego16. Natomiast o federalizmie (federalism) można mó
wić jedynie jako o „jednej lub kilku filozofiach politycznych lub ideologiach”17. Istotą 
takiego stanowiska jest wyeliminowanie pojęcia „federalizm” z płaszczyzny rozważań 
ustrojowych, a zatem zanegowanie go jako terminu konstytucyjnego. W takim ujęciu 
wymiar instytucjonalny przysługiwałby wyłącznie pojęciu federacji.

Oczywiście wszystkie terminy mają w jakimś stopniu charakter konwencjonalny, 
wydaje się jednak, że nie ma wystarczających podstaw, aby pojęcia „federalizm” i „fede
racja” rozumieć w sposób zaproponowany przez P. Kinga. Tym bardziej że powszechna 
praktyka w tym względzie, także w polskiej literaturze, jest inna. Dlatego całkowicie 
uprawnione jest przyjęcie, że federalizm jest zarówno ideologią, czy też doktryną, jak 
i formą ustroju państwa18, podczas gdy federacja jest pewną formą państwa.

2. Państwo federalne

Państwa federalne charakteryzuje i równocześnie wyróżnia spośród wszystkich innych 
współistnienie struktur ustrojowych (orders of government) w dwóch sferach: ogólno- 
państwowej i regionalnej19 (subpaństwowej). Federacje tworzą bowiem wyraźnie wy
odrębnione części (przyjmujące nazwy stanów, prowincji, republik, kantonów, krajów 
et cetera), o charakterze zbliżonym do państw i to właśnie stanowi podstawową różnicę 
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między państwem złożonym a unitarnym. Z drugiej strony federacje różnią się także 
od luźniejszego związku państw, jakim jest konfederacja. W ty m zakresie jako podsta
wowe jawią się następujące odmienności. Po pierwsze, w skład konfederacji wchodzą 
niepodległe państwa, sama zaś konfederacja państwem nie jest. Jej istnienie jest oparte 
nie na konstytucji, ale na umowie międzynarodowej. Konfederacja nie może w związku 
z tym posiadać żadnych uprawnień poza tymi, które zostały jej wyraźnie przekazane, 
w tej umowie, przez państwa członkowskie. Podejmowane przez konfederację decyzje 
nie są wiążące bezpośrednio dla obywateli tych państw, są one wprowadzane w życie 
wyłącznie przez państwa członkowskie, którym z reguły wobec każdego rozstrzygnię
cia konfederacji przysługuje prawo weta. Władze konfederacji tworzą przedstawiciele 
państw, w żadnym razie nie pochodzą one z wyborów bezpośrednich, konfederacja nie 
ma również niezależnych źródeł finansowania swojej działalności. Charakterystyczną 
cechą konfederacji jest również jej nietrwałość, przy czym powiązanie w ramach takiego 
związku może się stać pierwszym krokiem w stronę utworzenia państwa federalnego.

2.1. Powstawanie federacji. Trwałość układu federalnego
i prawo do secesji

Generalnie rzecz biorąc, federacje powstają jako rezultat dwóch procesów: integracji 
lub, przeciwnie, dezintegracji. Niekiedy powstanie federacji jest rezultatem obydwu tych 
procesów, jak to miało miejsce odnośnie do Indii, Kanady lub Malezji. W pierwszym 
wypadku dochodzi do zjednoczenia odrębnych wcześniej jednostek politycznych (nie
koniecznie niepodległych państw), które łącząc się, tworzą wspólne państwo federalne, 
stając się jego podmiotami. W drugim, powstanie federacji jest rezultatem dezintegracji 
jednolitego organizmu państwowego, w rezultacie której dochodzi do wykształcenia 
wyraźnie wyodrębnionych autonomicznych części, tworzących następnie strukturę 
federalną, opartą na nowych podstawach konstytucyjnych20.

20 Por. F. Kinsky, Federalizm. Model ogólnoeuropejski, WAM, Kraków 1999, s. 35; B. Baldi, Beyond 
the Federal - Unitary Dichotomy, „Working Paper 99 - 7”, Institute of Governmental Studies, 
University of California Berkeley, September 1999, s. 5, http://www.igs.berkeley.edu; R.F. Williams 
i G.A. Tarr piszą w tym kontekście o integracyjnym (integrative) i dewolucyjnym (devolutionary) 
federalizmie - zob. R.F. Williams, G.A. Tarr, Subnational Constitutional Space: A View from the 
States, Provinces, Regions, Lander, and Cantons [w:] G.A. Tarr, R.F. Williams, J. Marko (eds.), 
Federalism, Subnational Constitutions and Minority Rights, Praeger, Westport 2004, s. 3.

Zawsze jednak powstaniu federacji muszą towarzyszyć okoliczności, które sprawiają, 
że jej utworzenie jawi się jako działanie racjonalne, nakierowane na osiągnięcie wyraźnie 
zakreślonego celu lub celów. Krótko mówiąc, zawiązanie federacji musi, przynajmniej 
w założeniu, przynosić więcej korzyści jej potencjalnym członom, niż z jednej strony 
funkcjonowanie samodzielne, z drugiej zaś pozostawanie w obrębie jednolitego orga
nizmu państwowego. Jest to warunek przetrwania federacji w dłuższej perspektywie.

Pierwsze federacje powstawały poprzez zjednoczenie, stąd badanie genezy państw 
federalnych sprowadzało się do próby zidentyfikowania tych czynników, które mogłyby 
stanowić bodźce integracyjne. Przyjmując taką perspektywę, W.H. Riker sformułował 
hipotezę, wedle której początek każdej trwałej federacji wiąże się z dążeniem do eks

http://www.igs.berkeley.edu
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pansji bądź obroną przed nią, i że w związku z tym są to warunki konieczne, choć nie 
wystarczające do powstania państwa federalnego21. Na potwierdzenie swej hipotezy 
W.H. Riker wskazywał zarówno federacje, które przetrwały, jak i te, które rozwiązano, 
rozpadły się lub przekształciły w państwa unitarne. O niepowodzeniu projektów fede
ralnych zawsze decydował, jego zdaniem, właśnie brak celu militarnego22. Dlatego też 
za niemożliwą uważał federację europejską, wobec braku zagrożenia lub celu ekspansji, 
które mogłyby uzasadniać utworzenie takiej federacji.

21 W.H. Riker, Federalism. Origin, Operation, Significance, Little Brown and Co., Boston-Toronto 
1964, s. 13. Jak sam zaznacza, „kuszące było stwierdzenie, że te dwa warunki są wystarczające. 
Ponieważ jednak nie jest możliwe zebranie tak wielu danych, aby dowieść ich wystarczalności, 
zmuszony jestem przyjąć skromniejszą hipotezę o konieczności”.

22 W.H. Riker podaję cztery rodzaje celów militarnych. Po pierwsze, wzniecenie buntu lub rozpętanie 
wojny domowej. W tym wypadku części imperium, buntując się, jednocześnie łączą się, aby zwiększyć 
szansę sukcesu. Po drugie, obrona przed ewentualną agresją ze strony sąsiadów; po trzecie, „wchło
nięcie sąsiadów, aby przygotować się do agresywnej kampanii”. Wreszcie po czwarte, poszerzenie 
terytorium bez ponoszenia kosztów zbrojnej agresji. Przy tym twierdzi on, że „władcy wszystkich 
udanych federacji, to znaczy takich, które przetrwały więcej niż kilka lat, dążyli na początku do 
osiągnięcia jakiegoś militarnego celu”. Potwierdzenie tej tezy ma wspierać przywołanie przykładów 
nieudanych federacji: tych tworzonych na bazie kolonii - brytyjskich (Federacja Indii Zachodnich, 
federacja Rodezji i Niasy, Nowa Zelandia), francuskich (Mali) i holenderskich (Indonezja), jak rów
nież efemerydalnych federacji latynoamerykańskich. Źródłem niepowodzenia tych federacji miał 
być właśnie brak militarnego celu leżącego u ich genezy. W.H. Riker, Federalizm [w:] R.E. Goodin, 
P. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, KiW, Warszawa 2002, s. 654-656.

23 Por. I.D. Duchacek, Comparative Federalism: The Territorial Dimension of Politics, University 
Press of America, Lanham 1987, s. 199-201, cyt. za: R.J.K.. Chapman, Structure, Process and 
the Federal Factor: Complexity and Entanglement in Federations [w:] M. Burgess, A.-G. Gagnon 
(eds.), op.cit., s. 69.

24 A.V. Dicey, Wstęp do nauki o prawie konstytucyjnym. Druk К. Kowalewskiego, Warszawa 1908, 
s. 80.

Jeżeli przyjąć, że warunek militarny jest konieczny, ale niewystarczający, a nawet 
nie najważniejszy, dla powstania i przetrwania federacji integracyjnych, wówczas teza 
W.H. Rikera jest możliwa do podtrzymania. Zagrożenie zewnętrzne lub chęć ekspansji 
są z pewnością istotnymi czynnikami integrującymi, zwłaszcza w pierwszym okresie 
istnienia państwa, ale po ustaniu zagrożenia bądź wygaśnięciu nastrojów ekspansjoni- 
stycznych, co w nieunikniony sposób prędzej czy później musi nastąpić, jeśli federacja 
ma przetrwać, niezbędne są także inne bodźce integracyjne. Dlatego oprócz celu militar
nego geneza chyba wszystkich państw federalnych powstałych w drodze zjednoczenia 
łączy się także z przesłankami o charakterze ekonomicznym i politycznym23 24. Korzyści 
ekonomiczne zjednoczenia są dostrzegane w utworzeniu wspólnego rynku, likwidacji 
barier handlowych, ujednoliceniu polityki gospodarczej, wreszcie zwiększeniu zasobów, 
co ma wspomagać rozwój gospodarczy, przyczyniając się tym samym do podniesie
nia poziomu życia mieszkańców. Ważniejsze jednak wydają się motywy polityczne, 
bowiem bez woli zjednoczenia, niezależnie od siły obiektywnych czynników za nim 
przemawiających, nie jest ono możliwe. Jak trafnie zauważył już A.V. Dicey: „Jeśli 
chęci połączenia się brak, pewnym jest, że nie ma podstaw dla federalizmu”2,1. Ową 
chęć połączenia wzmagają niewątpliwie: bliskość geograficzna, powiązania historyczne, 
więzi kulturowe, religijne et cetera, niezbędna jest jednak także tożsamość instytucji 
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politycznych, która z reguły wynika z wcześniejszego powiązania jednoczących się 
podmiotów, czy to w formie konfederacji, czy też w ramach imperium kolonialnego.

Nie można zapominać, że obok czynników, które działają na rzecz utworzenia 
wspólnego państwa, aby przyjęło ono formę federacji, muszą istnieć także przesłan
ki, dla których całkowite zjednoczenie nie jest pożądane. Najważniejsza jest tradycja 
samodzielnego funkcjonowania, niezależnie czy w formie niepodległego państwa, czy 
w znacznym stopniu samorządnej kolonii lub terytorium zależnego. Federacje powstają 
wówczas, gdy dążenie do zjednoczenia jest równoczesne z pragnieniem zachowania 
autonomii i daleko posuniętej samodzielności integrujących się wspólnot.

Można zatem przyjąć, że jednostki polityczne grupują się w federacje, aby osiągnąć 
trzy kategorie celów: militarne, ekonomiczne i polityczne, które tworzą w ten sposób 
przesłanki konieczne i wystarczające do utworzenia i przetrwania państwa federalnego 
powstałego w drodze integracji, choć oczywiście w każdym wypadku poszczególne 
kategorie celów mogą mieć większe lub mniejsze znaczenie.

Spośród obecnie istniejących, cztery federacje (Belgia, Bośnia i Hercegowina, Etiopia, 
Nigeria) powstały wyłącznie w wyniku jakiejś formy dezintegracji. W podobny sposób 
została utworzona także federacja zachodnioniemiecka po II wojnie światowej. We 
wszystkich tych państwach geneza przyjęcia formy federalnej wiąże się z przesłankami 
o charakterze przede wszystkim politycznym, a w dalszej kolejności również ekono
micznym, wyraźny jest natomiast brak celu militarnego. Jak wskazują doświadczenia 
w tym zakresie, zastąpienie systemu unitarnego federalizmem ma służyć najczęściej 
utrzymaniu integralności terytorialnej państwa w sytuacji nasilających się tendencji 
odśrodkowych, związanych z aspiracjami skoncentrowanych terytorialnie grup etnicz
nych lub narodowościowych. Szczególne położenie Niemiec po II wojnie światowej 
sprawiało, iż od struktury federalnej oczekiwano, „iż w pierwszym rzędzie zapewni 
system hamulców i równowagi, służąc w ten sposób separacji władz oraz wzmocnieniu 
demokracji”25. Wyraźnie widać, że powstanie federacji poprzez dezintegrację jest uwa
runkowane przede wszystkim czynnikami o charakterze politycznym, co nie wyklucza 
oczywiście, że także tutaj federalizm nie łączy się z korzyściami ekonomicznymi.

25 R. Hrbek, Germany [w:] A.L. Griffiths (ed.), Handbook of Federal Countries 2002, McGill-Que
en’s University Press, Montreal-Kingston 2002, s. 149.

26 „Idea federalna opiera się na założeniu, że poprzez pakty {covenants), umowy {compacts) lub inną 
formę kontraktu {contractual arrangements) instytucje i stosunki polityczne i społeczne lepiej 
są regulowane niż w sytuacji, gdy kształtują się poprzez organiczny rozwój; innymi słowy, na 
założeniu, że ludzie zdolni są dokonywać konstytucyjnych wyborów”. D.J. Elazar, op.cit., s. 33. 
Podobnie R.J.K. Chapman, op.cit., s. 72. Zob. także A.-G. Gagnon, The Political Uses of Federal
ism [w:] M. Burgess, A.-G. Gagnon (eds.), op.cit., s. 72; I. Duchacek, op.cit., s. 192. Przekonanie, 
że federacja powstaje w wyniku zawarcia umowy wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie 

Uprawniony jest wniosek, zgodnie z którym gdy federacja rodzi się jako rezultat 
dezintegracji, cel militarny nie jest konieczny do jej powstania i przetrwania w dłuższej 
perspektywie. Wystarczające okazują się przesłanki polityczne, a w dalszej konieczności 
także ekonomiczne.

W sposobie tworzenia federacji niektórzy poszukują także cechy wyróżniającej tę 
formę państwa spośród wszystkich innych, wskazując, że państwo federalne powstaje 
w szczególny sposób w rezultacie swoistej umowy {compact) lub paktu {covenant), 
materializujących się w postaci konstytucji federalnej26. Ma na to wskazywać również 
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etymologia słów „federacja” i „federalizm”, wywodzących się z łacińskiego foedus, 
oznaczającego sojusz, pakt lub umowę. Żeby jednak uznać, że federacje powstają poprzez 
zawarcie umowy, powinny zostać spełnione co najmniej dwa warunki. Po pierwsze, 
konstytucja federalna musiałaby zostać uchwalona przez ciało, w którym reprezentowane 
były wszystkie potencjalne podmioty federacji, oraz, po drugie, ratyfikowana również 
przez wszystkie z nich, ewentualnie uzgodnioną większość. Ponieważ tych warunków 
nie spełniają wszystkie historyczne i współczesne federacje (z całą pewnością Indie, 
Malezja, Nigeria i Rosja), „kontraktowy” charakter tworzenia państw federalnych nie 
może być traktowany jako ich wartość dystynktywna wobec innych form organizacji 
państw, co nie oznacza, że niektóre federacje rzeczywiście nie powstają w drodze swoistej 
umowy. Nie oznacza to również, że konstytucja federalna nie może być traktowana jako 
rodzaj umowy już po jej przyjęciu, niezależnie od formy, w jakiej się to stało.

Przystąpienie do federacji nie musi być aktem całkowicie dobrowolnym. Można wska
zywać, że tak właśnie być powinno27, ale ponieważ dobrowolność akcesji nie jest formal
nym wymogiem utworzenia federacji, nie można jej postrzegać jako warunku uznania 
państwa za federację. Mówiąc wprost, może być tak, że określone jednostki polityczne są 
zmuszone przystąpić do układu federalnego. Zdarzało się już, że federacje były tworzone 
całkowicie odgórnie - odnosi się to zwłaszcza do federacji postkolonialnych, ale przecież 
także do powstałej po II wojnie światowej Republiki Federalnej Niemiec28. Słuszna jest 
natomiast uwaga, że układy federalne narzucane z zewnątrz lub aranżowane bez udziału 
zainteresowanych stron okazują się szczególnie kruche29. Jeśli bowiem dobrowolność 
nie jest warunkiem powstania federacji, ostatecznie jest konieczna do jej przetrwania. 
W tym kontekście znaczenia nabiera problem prawa do secesji, a więc kwestia, czy 
podmioty federacji niewyrażające woli pozostawania w niej mogą jednostronnie zerwać 
więzi federacyjne. Konstrukcja ustrojowa federalizmu czyni państwa złożone wyjątkowo 
podatnymi na presję secesjonistyczną, szczególnie, choć nie tylko, dotyczy to federacji 
powstałych w drodze integracji suwerennych organizmów państwowych30.

znalazło ono wyraz w tak zwanej teorii umowy (compact theory) sformułowanej po raz pierwszy 
w 1798 roku w rezolucjach Kentucky i Virginii (w Rezolucjach Kentucky stwierdzano, że „poprzez 
umowę (by compact) zawartą w formie Konstytucji dla Stanów Zjednoczonych i dodanych do 
niej poprawek, utworzyły one [tj. stany - przyp. T.W.] rząd federalny (general government) dla 
szczególnych celów, przekazując mu określone uprawnienia, pozostałe zaś zatrzymując dla siebie. 
Kentucky Resolutions November 16, 1798 [w:] H. Steele Commager (ed.), Documents of American 
History, Appleton - Century - Crofts, New York 1963, s. 178. Jej źródła tkwią w koncepcjach 
umowy społecznej, formułowanych przez Thomasa Hobbesa, Johna Locke’a czy Jeana Jacquesa 
Rousseau. Teoria umowy w federalizmie amerykańskim, wzorowana na myśli J. Locke’a, opie
rała się zatem na założeniu, że jeżeli prawomocny rząd powstaje w wyniku umowy pomiędzy 
jednostkami, to rząd federalny jest rezultatem umowy pomiędzy wspólnotami (w przypadku 
USA byłymi koloniami), które dysponując pełnymi uprawnieniami władczymi, przekazują mu 
ich część, pozostałe zachowując dla siebie.

27 L. Janicki, op.cit., s. 20.
28 Rzecz jasna w wypadku Republiki Federalnej Niemiec istniały wieloletnie tradycje federacyjne, 

co bez wątpienia ułatwiło utworzenie federacji. Niemniej sposób jej utworzenia miał charakter 
całkowicie „odgórny”, to znaczy odbywał się bez udziału przyszłych części składowych państwa 
federalnego, które miały udział jedynie przy przyjęciu konstytucji federalnej.

29 G. Smith, op.cit., s. 11.
30 Por. L.W. Anderson, The Institutional Basis of Secessionist Politics: Federalism and Secession 

in the United States, „Publius: The Journal of Federalism”, 2004, vol. 34, no. 2, s. 9, 18.
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Prawo do secesji {right of secession) w państwie federalnym będziemy rozumieć jako 
zagwarantowaną konstytucyjnie możliwość wystąpienia z federacji któregoś z jej czło
nów, na podstawie suwerennej decyzji (choć z zachowaniem przewidzianych w konsty
tucji federalnej procedur), zatem bez konieczności uzyskania akceptacji ze strony władz 
federalnych lub pozostałych podmiotów federacji31. Tradycyjny pogląd zdecydowanie 
odrzucał możliwość secesji podmiotów federacji, co było tym bardziej uzasadnione, 
że przez długi czas żadna z federalnych konstytucji takiego prawa nie gwarantowała32. 
Według W. Lindera system federalny jest jednoznacznie układem, mającym „w sposób 
oczywisty” zapobiegać secesji „poprzez wyposażenie jednostek terytorialnych, które 
wchodzą w jego skład, w jak największą autonomię i poprzez ograniczenie, zachowu
jącej jednak swą trwałość, władzy centralnej”. Ciekawa jest inna uwaga tego autora, 
sugerująca, że „w perspektywie historycznej federalizm okazuje się skuteczny wówczas, 
gdy dochodzi do przekształcenia mechanizmu prawnego w zobowiązanie przyjmowane 
przez obywateli, i tym samym do uchylenia kwestii secesji jako nieaktualnej”33.

31 Zob. T. Wieciech, Prawo secesji w federacjach Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady, 
„Państwo i Prawo”, 2007, z. 7, s. 95.

32 Zob. W. Suchecki, Morphology and Dynamics of Federalism, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 
1980, T. XXIII, z. 1, s. 21 i 22 oraz cytowana tam literatura; P. King, op.cit., s. 117. Co prawda prawo 
do secesji w różnej formie istniało w federacjach socjalistycznych (w ZSRR mówił o nim art. 72 
konstytucji z 1977 roku, w Czechosłowacji zostało ono sformułowane expressis verbis we wstępie do 
ustawy konstytucyjnej, w Jugosławii w zasadach podstawowych [M. Kruk, Federalizm socjalistyczny 
(Zasady konstytucyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, s. 37-38]), 
w żadnej z nich nie przewidziano jednak szczegółowej procedury wyjścia podmiotu z federacji. Także 
dlatego, choć przede wszystkim ze względu na niedemokratyczny charakter tych państw, nie można 
przywiązywać do tych gwarancji nadmiernej wagi. Ze względu na ów niedemokratyczny charakter, 
podważany jest zresztą federalny charakter ustrojów tych państw, do tej kwestii jeszcze powrócimy.

33 W. Linder, Demokracja szwajcarska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 
1996, s. 246.

34 Zgodnie z art. 47 konstytucji każdy „Naród, Narodowość i Lud” (terminy te zostały zdefinio
wane w art. 39 ust. 10) ma prawo do utworzenia własnego stanu, niemniej jednak nie zmienia 
to faktu, że podmiotem prawa do secesji nie są stany, jako człony federacji. Zresztą procedura 
wyjścia z federacji przewiduje, że referendum poprzedzające secesję organizuje rząd federalny, 
i że dochodzi ona do skutku dopiero wówczas, gdy rząd federalny przekaże swoje uprawnienia 
Narodowi, Narodowości lub Ludowi, który wypowiedział się za secesją.

35 W federacji Saint Kitts and Nevis, którą tworzą dwa podmioty, prawo do secesji posiada jedynie 
wyspa Nevis. Przeprowadzenie procedury opuszczenia federacji (reguluje ją szczegółowo art. 
113 konstytucji z 1983 roku), przewidującej między innymi organizację referendum, w którym, 
aby secesja mogła się dokonać, musi opowiedzieć się za nią większość % głosujących, należy do 
kompetencji władz wyspy. Jak dotąd wyspa Nevis jeden raz podjęła próbę secesji. W referendum 
przeprowadzonym w 1998 roku za opuszczeniem federacji opowiedziało się 61,7% głosujących, 
co nie stanowiło jednak wymaganej większości.

Współcześnie konstytucje federalne dwóch krajów: Etiopii oraz Saint Kitts and Nevis, 
gwarantują prawo do secesji, jednak w Etiopii jego podmiotem nie są stany, ale „Narody, 
Narodowości i Ludy” {Nations, Nationalities and Peoples - art. 39 ust. 1 konstytucji 
z 1994 roku)34, w związku z czym jedynym państwem federalnym, w którym obecnie 
człony, a w zasadzie jeden z nich, mają prawo do secesji, jest federacja Saint Kitts and 
Nevis35. Jej przykład uprawnia przynajmniej do sformułowania wniosku, że wyklucze
nie prawa do secesji nie może stanowić już cechy wyróżniającej państwa federalnego, 
a samo prawo do secesji nie pozostaje w zasadniczej sprzeczności z zasadami ustroju 
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federalnego. Na tę drugą kwestię zwracał uwagę K.C. Wheare, który, choć uznawał, 
że prawo do secesji nie służy systemowi federalnemu, podkreślał równocześnie, że nie 
podważa jednak jego podstawowej zasady, to znaczy nie powoduje hierarchicznego 
podporządkowania federacji jej podmiotom lub odwrotnie36.

36 K.C. Wheare, Federal Government, Oxford University Press, London-New York-Toronto 1963, s. 87.
37 Jedyny znany przypadek, kiedy któryś z członów federacji został z niej wykluczony, miał miejsce 

w 1965 roku, kiedy to władze Federacji Malajskiej zdecydowały się usunąć z niej Singapur. Mimo 
iż formalnie władze Singapuru wyraziły zgodę na wystąpienie z federacji, okoliczności towarzy
szące temu wydarzeniu nie pozostawiają wątpliwości, że Singapur nie opuści! Federacji Malaj
skiej dobrowolnie, lecz został do tego zmuszony. Zob. G.P. Means, Malaysia [w:] A.L. Griffiths, 
op.cit., s. 180-181. K.C. Wheare twierdzi, że podobnie jak prawo do secesji, prawo do usunięcia 
z federacji któregoś zjej członów nie przyczynia się do sprawnego funkcjonowania federacji, choć 
nie jest samo w sobie sprzeczne z zasadami federalizmu. Zob. K.C. Wheare, op.cit., s. 87.

Zupełnie innym zagadnieniem jest to, jak prawo do secesji wpływać może na 
funkcjonowanie systemu federalnego. Doświadczenia Saint Kitts and Nevis, federacji 
specyficznej ze względu na niewielki obszar i minimalną liczbę podmiotów, nie mogą 
być wystarczające, by na ich podstawie formułować pewne wnioski. Można jednak 
przypuszczać, że istnieją dwie możliwości. Z jednej strony zagwarantowanie podmiotom 
prawa do secesji może prowadzić do osłabienia federacji, jeśli groźba secesji byłaby 
używana jako forma nacisku lub nawet narzędzie szantażu. Wówczas łatwo można sobie 
wyobrazić postępującą destabilizację systemu federalnego. Jednak z drugiej strony, nieco 
paradoksalnie, zapewnienie prawa do secesji może być najlepszym sposobem zagwaran
towania, że do secesji nigdy nie dojdzie. Przy odpowiednio wymagającej procedurze, 
dodatkowo rozłożonej w czasie, secesja w praktyce staje się bardzo mało prawdopodobna. 
Natomiast sama jej możliwość, poprzez potencjalnie ogromną moc destrukcji, zamiast 
potęgować konflikt, może zmuszać do współpracy i sprzyjać osiąganiu porozumienia 
pomiędzy różnymi ośrodkami władzy w federacji, zmniejszając wewnętrzne napięcia 
i podziały, a tym samym wspierając działanie systemu w najważniejszym jego aspekcie, 
czyli w godzeniu interesu ogólnokrajowego z interesami regionalnymi.

2.2. Status członów federacji

Jak już wspominaliśmy, charakterystyczne dla państwa federalnego (złożonego) jest to, 
że tworzą go wyraźnie wyodrębnione, autonomiczne części. Charakter owych części 
jest nieporównywalny ze statusem jednostek administracyjnych państwa unitarnego lub 
regionów, na które są podzielone tak zwane państwa zregionalizowane. Najistotniejsze 
jest to, że istnienie każdej z części składowych państwa federalnego jest gwarantowane 
przez federalną konstytucję. W związku z tym o ile władze federalne posiadają nawet 
możliwość tworzenia nowych podmiotów federacji lub decydowania o przyjęciu no
wych członków do federacji (w wielu federacjach wymaga to jednak zgody istniejących 
członów), o tyle nie mogą decydować o ich likwidacji czy zmianie ich granic. Często 
podmioty federacji wymienione są z nazwy w konstytucji federalnej, jest tak na przykład 
w Szwajcarii, Rosji, Austrii i Meksyku. Przyjmuje się także, że władze federalne nie 
mogą doprowadzić do usunięcia z federacji któregokolwiek z jej podmiotów, choć ten 
problem nie jest uregulowany chyba w żadnej z federalnych konstytucji37.
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Definicje federacji zwykle akcentują państwowy charakter części składowych 
państwa federalnego. Czy jednak rzeczywiście można jednoznacznie stwierdzić, że 
w skład federacji wchodzą państwa? Niewątpliwie człony federacji posiadają pewne 
atrybuty państwowości. Należą do nich: terytorium, obywatelstwo odrębne od federal
nego, własna konstytucja i oparty na niej system rządów, a także symbole państwowe. 
W tym zakresie występują zresztą znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi federa
cjami, nie we wszystkich federacjach części składowe posiadają własne konstytucje, 
niejednolicie przedstawia się też kwestia odrębnego obywatelstwa. Odmienne jest także 
postrzeganie kwestii państwowego statusu części składowych w różnych państwach 
złożonych. Mimo to wydaje się, że zasadny jest pogląd odmawiający jednostkom sfe- 
derowanym statusu państw. Pomimo iż posiadają one pewne atrybuty państwowości, 
nie mają podmiotowości międzynarodowej, w związku z czym nie są państwami. 
Poza tym, gdyby uznać, że federacje są tworzone przez państwa, czym wówczas 
byłaby konfederacja, jaka byłaby różnica pomiędzy federacjami a konfederacjami? 
W interesujący sposób do tej kwestii odniósł się P. Sarnecki, prezentując stanowisko 
ostrożniejsze i bardziej wyważone. W stosunku do niemieckich krajów sformułował 
on następujący wniosek: „Natomiast czy traktować kraje jako «państwa», jest to chyba 
już rzecz czysto konwencjonalna, uzależniona od tego, jaką strukturę organizacyjną 
przyjmuje się jako państwo”38.

38 P. Sarnecki, Zwiqzek i kraje w strukturze państwowej Republiki Federalnej Niemiec, PWN, 
Warszawa-K raków 1987, s. 19.

39 B. Szlachta, O pojęciu „suwerenność" (kilka uwag historyka doktryn politycznych), „Civitas. 
Studia z Filozofii Polityki”, 2003, nr 7, s. 10. W tym kontekście W. Suchecki wprowadza podział 
na suwerenność prawną i polityczną, gdzie ta pierwsza ma oznaczać „ogół kompetencji nada
nych przez prawo, których nikt poza suwerenem prawnym nie jest władny zmienić lub uchylić”, 
natomiast druga to „faktyczna (niekiedy potwierdzona w konstytucji) możność wpływania na 
skład osobowy i kierunki działalności organów państwowych zarówno w stosunkach między
narodowych, jak i zewnętrznych”. W. Suchecki, Teoria..., op.cit., s. 50.

40 J. Czaputowicz, Suwerenność w teoriach stosunków międzynarodowych i praktyce integracji 
europejskiej, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki”, 2003, nr 7, s. 123.

2.3. Suwerenność w państwie federalnym

Kategoria suwerenności jest tyle problematyczna, ile niejednoznaczna, jako że wiąże 
się ją „z jednej strony [...] z jakimś organem lub wręcz z państwem, z drugiej natomiast 
- z jednostką albo jakąś grupą (na przykład większością, «narodem politycznym» lub 
«ludem»)”39. W czasie rozważań nad problemem suwerenności w federacji będzie nas 
interesować, co zrozumiałe, suwerenność jako atrybut władzy państwowej czy też 
państwa. Można przyjąć, że w tym kontekście oznacza ona „możliwość samodziel
nego określania przez władze państwa jego interesów, reprezentowania go na scenie 
międzynarodowej, oraz możliwość swobodnego decydowania o tym, co się dzieje na 
terytorium objętym tą władzą”40. Chodzi zatem o prawo, ale i zdolność do podejmowania 
ostatecznych, wiążących decyzji w odniesieniu do określonego obszaru stanowiącego 
terytorium państwa.
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Generalnie rzecz biorąc, problem suwerenności w państwie federalnym wiąże się 
z wpisaną w jego istotę podwójną państwowością. Suwerenność jako atrybut państwa 
przypisywano wobec tego całej federacji bądź wyłącznie jej podmiotom. Rozwinęła 
się także teoria podzielonej suwerenności41, która jest szczególnie interesująca, ale też 
i wielce kontrowersyjna ze względu na to, że odrzuca jeden z podstawowych aksjomatów 
suwerenności, mianowicie jej niepodzielność.

41 Zob. W. Suchecki, Morphology..., op.cit., s. 23-27.
42 Ibidem, s. 25.

Koncepcja wyłącznej suwerenności podmiotów federacji (tak zwana teoria konfede- 
ralistyczna) zrodziła się i była rozwijana w południowych stanach USA, opierając się na 
założeniu, że federacja amerykańska powstała w wyniku dobrowolnej umowy stanów, 
które powołały dla określonych celów rząd federalny, przekazując mu część należącej 
pierwotnie do nich władzy. Jej zwolennicy uznawali, że w konsekwencji do stanów należą 
wszystkie uprawnienia nieprzekazane wyraźnie władzom federalnym w konstytucji, 
co więcej, że stany mogą nie stosować prawa federalnego, jeśli uznają je za niezgodne 
z konstytucją (tak zwane prawo nuliifikacji), na przykład wówczas, gdy władze federalne 
rozszerzają swoje kompetencje poza granice wyznaczone w konstytucji. W ostateczności 
mogą wypowiedzieć umowę federalną, czyli dokonać secesji. Przystępując do układu 
federalnego, nie utraciły one bowiem suwerenności, ale jedynie delegowały pewne 
uprawnienia rządowi centralnemu na warunkach zapisanych w umowie, którą stała się 
konstytucja federalna.

Konfrontacja tych założeń z rzeczywistością okazała się brutalna. Przegrana przez 
Południe wojna secesyjna wykazała w praktyce, że stany nie są suwerenne, nie mogą 
bowiem w pełni swobodnie decydować o wszystkim, co dzieje się na ich terytorium. Od 
tego czasu koncepcja pełnej suwerenności podmiotów federacji należy do przeszłości. 
Na jej rzecz nie może przemawiać zagwarantowanie podmiotom federacji prawa do 
secesji, ponieważ we współczesnym federalizmie przyjmuje się, że opuszczenie federacji 
jest możliwe tylko przy zachowaniu procedury przewidzianej w konstytucji federalnej, 
która w równym stopniu wiąże zarówno federację, jak i jej człony.

Niejako w całkowitej opozycji do koncepcji wyłącznej suwerenności podmiotów fede
racji rozwinęła się teoria unitarystyczna (centralistyczna). Zajej głównych zwolenników 
i przedstawicieli uznaje się zwłaszcza prawników niemieckich: G. Jellinka i P. Labanda. 
Według tego drugiego, w federacji władza centralna zawsze stoi ponad władzą członów, 
a w konsekwencji jest władzą suwerenną. Człony federacji, ze względu na posiadane 
kompetencje legislacyjne, dysponują wprawdzie pewną autonomią, ponieważ jednak 
są podporządkowane władzy suwerennej federacji, o ich suwerenności mowy być nie 
może. Także G. Jellinek stał na stanowisku, że w państwie federalnym suwerenna jest 
tylko federacja, w żadnym zaś wypadku jej podmioty42.

Odrzucenie aksjomatu niepodzielności suwerenności doprowadziło do powstania 
koncepcji, w myśl której nie tylko federacja, ale równocześnie jej podmioty mogą 
być uznane za suwerenne. Teoria podzielonej suwerenności, oparta właśnie na takiej 
supozycji, zakłada, że władza w państwie federalnym ma charakter skoordynowany, 
to znaczy że odrębne ośrodki władzy (federalny i regionalne) funkcjonują w różnych 
obszarach, w których zachowują niezależność. Zwolennicy takiego poglądu, łącząc suwe
renność z realizacją funkcji państwa, podkreślają równocześnie podział na suwerenność 
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zewnętrzną i wewnętrzną, co „pozwala mówić o suwerenności podmiotów federacji, 
nawet wtedy gdy pozbawione zostały możności realizowania funkcji zewnętrznej, a ich 
funkcja wewnętrzna ograniczona została do wyraźnie zakreślonych dziedzin’43 44.

43 W. Suchecki, Teoria..., op.cit., s. 46-47. J. Jaskiernia piszę w kontekście Stanów Zjednoczonych 
o „suwerenności zróżnicowanej: pełnej w sferze zewnętrznej, ograniczonej - na rzecz stanów 
- w sferze wewnętrznej”. J. Jaskiernia, Pozycja stanów w systemie federalnym USA, PWN, War
szawa 1979, s. 34.

44 Już K.C. Wheare zwracał uwagę, że charakterystyczną cechą ustroju federalnego jest właśnie 
to, iż podmioty nie są podporządkowane federacji. K.C. Wheare, op.cit., s. 12. Zob. także D.J. 
Elazar, op.cit., s. 37.

45 P. King, op.cit., s. 117.
46 F. McDonald, States' Rights and the Union. Imperium in Imperio 1776-1876, University of Kansas 

Press, Lawrence 2000, s. 1.
47 P. King, op.cit., s. 115.

Wszystkie przedstawione wyżej koncepcje odnoszące się do problemu suwerenności 
w państwie federalnym nie są pozbawione słabości. Współcześnie całkowicie archaiczna 
jest już teoria konfederalistyczna. Nie sposób także zaakceptować teorii unitarystycznej, 
przede wszystkim ze względu na akcentowanie przez nią hierarchicznego podporząd
kowania części składowych federacji władzom federalnym, co obecnie wydaje się już 
poglądem niemożliwym do utrzymania4,1. To właśnie odrzucenie twierdzenia o hierar
chicznej strukturze systemu federalnego było jedną z przesłanek sformułowania teorii 
podzielonej suwerenności. Ta z kolei została poddana krytyce ze względu na uznanie 
całkowitej równości i wzajemnej niezależności federacji i podmiotów. Według P. Kinga 
przyjęcie takiego założenia musiałoby prowadzić do wniosku, że federacje są jedynie 
strukturami traktatowymi (treaty arrangements)45, poza tym teoria podzielonej su
werenności jest wewnętrznie sprzeczna, uznaje bowiem możliwość istnienia władzy 
suwerennej w granicach innej władzy suwerennej, owego imperium in imperio46.

Odrzucając teorię podzielonej suwerenności w jej tradycyjnym ujęciu, P. King za
proponował nieco inne spojrzenie na problem suwerenności w państwie federalnym, 
jako wyznacznik władzy suwerennej przyjmując nie jej niepodzielność (indivisability), 
ale nieodwołalność (finality). Tylko suwerenność identyfikowana w ten sposób może 
być podzielona (divided) między wiele podmiotów i przez nie dzielona (shared) bez 
szkody dla nieodwołalności przyjmowanych rozstrzygnięć. Suwerenna władza w każ
dym państwie musi być skoncentrowana w jednym ośrodku, w centrum, tyle tylko, że 
„w przypadku federacji «centrum» należy rozumieć jako koherentną procedurę podej
mowania decyzji, w którą, w celu podejmowania ostatecznych rozstrzygnięć, włączone 
są terytorialnie wyodrębnione jednostki’47. W takim ujęciu suwerenność nie jest cechą 
ani wyłącznie federacji, ani jej podmiotów, lecz ich wspólnym atrybutem.

To właśnie zaakcentowanie wspólnego wykonywania władzy suwerennej w państwie 
federalnym przez władze centralne i jednostki sfederowane przesądza o atrakcyjności 
takiego ujęcia problemu. O jego trafności przekonuje również analiza konstrukcji ustroju 
federalnego.



Ustrojowe przesłanki federalizmu 27

3. Ustrój federalny

Nazbyt często federalizm jest sprowadzany po prostu do podziału władzy w aspekcie 
wertykalnym, a nawet jest określany jako synonim takiego podziału. Tymczasem podział 
władzy jest tylko jednym z elementów konstrukcji ustrojowej federalizmu, wpisując się 
w szerszą zasadę autonomii podmiotów federacji. Federalizm jako forma organizacji 
ustroju państwowego opiera się bowiem na dwóch zasadach: autonomii {self-rule) oraz 
partycypacji {shared-rule)™. W ustroju federalnym jednostki tworzące federację z jed
nej strony cieszą się gwarantowaną przez konstytucję autonomią, a z drugiej strony 
razem z władzami federalnymi współrządzą całym państwem, mając zagwarantowaną 
partycypację w strukturach władzy federalnej, a przez to wpływ na federalny proces 
decyzyjny.

Autonomia podmiotów federacji przesądza o tym, że nie są one jedynie jednostka
mi administracji terytorialnej, podporządkowanymi konstytucyjnie władzy centralnej 
posiadającej uprawnienie decydowania o ich istnieniu i przyznającej im określone 
kompetencje, ale organizmami samodzielnymi i niezależnymi, z uprawnieniami legis
lacyjnymi gwarantowanymi przez federalną konstytucję, posiadającymi pewne atrybuty 
państwowości.

Z kolei zasada partycypacji, najogólniej rzecz biorąc, oznacza udział części składo
wych w sprawowaniu władzy federalnej, czy też, jak się to niekiedy określa, w kształ
towaniu woli federacji. Udział ów staje się możliwy przede wszystkim poprzez takie 
ukształtowanie systemu organów państwowych federacji, które zapewnia jej częściom 
składowym reprezentację w strukturze organów federalnych lub udział w ich kształ
towaniu, a przez to wpływ na ich funkcjonowanie czy też podejmowane przez nie 
rozstrzygnięcia. W praktyce narzędziem partycypacji stają się także, przynajmniej 
w niektórych federacjach, instytucje i mechanizmy, w ramach których dochodzi do in
terakcji pomiędzy federacją a jej częściami składowymi {Intergovernmental Relations)™, 
co umożliwia tym drugim wpływanie na władcze rozstrzygnięcia władz federalnych 
drogą inną niż poprzez system organów państwowych federacji. Części składowe mogą 
posiadać także możliwość bezpośredniego wpływania na kształtowanie woli federacji, 
na przykład w Szwajcarii możliwości oddziaływania na federalny proces decyzyjny 
stwarzają kantonom również instytucje demokracji bezpośredniej: odrębne liczenie kan
tonów w niektórych referendach (tak zwanych podwójnych), inicjatywa ustawodawcza 
kantonów oraz możliwość złożenia przez nie tak zwanego weta ustawodawczego. Istotą 
zasady partycypacji jest współrządzenie federacją przez tworzące ją części składowe. * *

■" D.J. Elazar, op.cit., s. 12; R.L. Watts, The Distribution of Powers, Responsibilities and Resources 
in Federations [w:] A.L. Griffiths (ed.), op.cit., s. 448; M. Burgess, Federalism and Federation..., 
op.cit., s. 5. Spośród polskich autorów podobny pogląd reprezentuje E. Zwierzchowski, wedle 
którego „państwo o strukturze federalnej jest zbudowane wokół zasady autonomii i partycypacji”. 
E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992, s. 63.

49 Zob. R.L. Watts, Participation of Federated Entities in Federal Policy Making, Paper presented 
at International Conference on Federalism, Brussels March 3-5, 2005, s. 1, http://www.federa- 
lism2005.be

http://www.federa-lism2005.be
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W konstrukcji ustrojowej federalizmu, zbudowanej wokół dwóch wspomnianych 
zasad, można wyróżnić pewne charakterystyczne elementy. Będą do nich należeć:
1) podział władzy między federację a jej człony;
2) autonomia ustrojowa członów;
3) udział członów w sprawowaniu władzy federalnej;
4) występowanie konstytucji federalnej w znaczeniu formalnym, której zmiana wymaga 

zaangażowania zarówno federacji, jak i części składowych;
5) określona procedura rozstrzygania sporów kompetencyjnych między federacją a jej 

podmiotami.
Wszystkie wymienione elementy są związane z jedną z dwu wskazanych zasad 

ustroju federalnego. Realizacji zasady autonomii służą 1., 2., 4. oraz 5., z kolei z zasadą 
partycypacji wiążą się 3. oraz 4.

3.1. Podział władzy

Najważniejszą konsekwencją zasady autonomii jest niewątpliwie konstytucyjny podział 
władzy (division of powers) w aspekcie wertykalnym50. W rezultacie w systemie fede
ralnym funkcje państwa są realizowane przez dwa ośrodki władzy: ogólnopaństwowy 
(federalny) i subpaństwowe (stanowe, krajowe, prowincjonalne et cetera)5', oba wcho
dzące w bezpośrednie stosunki prawne z obywatelami. Pomimo iż podział władzy 
stanowi bez wątpienia zasadniczy rys ustroju federalnego, należy uznać, że raczej 
jest elementem szerszej zasady autonomii, niż stanowi odrębną zasadę ustrojową, jak 
chcą niektórzy52. Należy również zaznaczyć, że podziału władzy w ramach federacji 
nie można utożsamiać z decentralizacją władzy państwowej, czy też traktować jako 
jej formy, bowiem podmioty federacji swoje uprawnienia uzyskują nie na podstawie 
decyzji władz centralnych, ale bezpośrednio z przepisów konstytucji, dokładnie w taki 
sam sposób jak federacja. Przepisy konstytucji wiążą oba ośrodki władzy w równym 

50 W literaturze anglojęzycznej w tym kontekście używa się powszechnie liczby mnogiej (powers 
- władze). W polskim piśmiennictwie przyjęło się raczej używać liczby pojedynczej (podział 
władzy, w domyśle - władzy państwowej) na określenie rozdziału uprawnień władczych mię
dzy federację a jej podmioty (na przykład A. Pułło, Podział władzy między federacją a stanami 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, PWN, Warszawa-Toruń-Poznań 1977), a liczby mnogiej 
(podział władz) dla wyróżniania władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Nie jest to 
jednak stanowisko powszechne. Inną terminologię przyjmuje na przykład R.M. Małajny, pisząc 
także w tym kontekście jednak nie o podziale władz, ale władzy (R.M. Małajny, Doktryna po
działu władzy „OjcówKonstytucji” USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985; 
idem, Trzy teorie podzielonej władzy, Volumen, Katowice 2003). Stosowanie takiej terminologii 
w odniesieniu do państwa federalnego będzie wymagać rozróżnienia podziału władzy w aspek
cie horyzontalnym oraz wertykalnym. Jak widać, przyjmujemy taką perspektywę, zaznaczając 
jednocześnie, że kwestia terminologii w tym zakresie stanowi przedmiot dyskusji.

51 Niektórzy zamiast o podziale (division) władzy mówią raczej ojej rozproszeniu (diffusion, disper
sal). Zob. D.J. Elazar, op.cit., s. 166; E. McWhinney, Comparative Federalism. States' Rights and 
National Power, University of Toronto Press, Toronto 1962, s. 3.

52 Por. F. Kinsky, op.cit., s. 50.
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stopniu, tak że żaden z nich nie może jednostronnie poszerzyć swych kompetencji 
kosztem drugiego53.

53 D.D. Basu, Comparative Federalism, Prentice Hall of India, New Delhi 1987, s. 12; zob. także 
D.J. Elazar, op.cit., s. 34; P. King, op.cit., s. 121; J. Kincaid, Introduction [w:] A.L. Griffiths 
(ed.), op.cit, s. 12; J.W. Westphal, Federalism in the United States: Nation Centered Power [w:] 
R. de Britto Alvarez Alfonso, P. Luiz Barros Silva (eds.), A Federaęao em Perspectiva. Ensaios 
Selecionados, Fundap, Sao Paulo 1996, s. 47. Wobec tego za nietrafny należy uznać pogląd 
M. Domagały, powtarzany przez niektórych innych polskich badaczy federalizmu, że „struktura 
federalna stanowi największe osiągnięcie w zakresie decentralizacji państwa” (zob. M. Domagała, 
Z zagadnień decentralizacji w państwie współczesnym [w:] J. Iwanek [red.], Oblicza decentralizmu. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, s. 22; J. Potulski, Idea i praktyka fede
ralizmu w Rosji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 14), tym bardziej że struktura 
federalna równie dobrze może służyć centralizacji władzy państwowej. Jest tak, kiedy federacja 
powstaje poprzez integrację. Co do zasady, federacje mogą być bardziej scentralizowane niż 
zdecentralizowane państwa unitarne.

54 D.J. Elazar, op.cit., s. 34.

Państwa federalne są z zasady niescentralizowane (noncentralized)', oznacza to, 
że władza państwowa jest w nich rozproszona pomiędzy wiele ośrodków, których 
istnienie i uprawnienia są zagwarantowane w konstytucji federalnej, zamiast być 
skoncentrowaną w jednym centrum54.

W ustroju federalnym pierwszorzędne znaczenie ma podział władzy ustawodawczej, 
pociągający za sobą z reguły odpowiedni podział funkcji wykonawczej, a w większości 
państw federalnych także sądowniczej. Podział ten przybiera postać podziału przede 
wszystkim materialnego, polega bowiem na rozdzieleniu sfer działalności legislacyjnej 
federacji i podmiotów. W niektórych federacjach, obok materialnego, występuje także 
podział funkcjonalny, który polega na tym, że w pewnych obszarach, regulowanych 
przez ustawodawstwo federalne, wykonywanie ustaw parlamentu federalnego należy 
do administracji podmiotów federacji. Podział funkcjonalny jest charakterystyczny 
zwłaszcza dla federalizmu niemieckiego, ale występuje także na przykład w Austrii, 
Szwajcarii, Pakistanie i Malezji. W warunkach podziału funkcjonalnego większość 
ustawodawstwa należy do parlamentu federalnego.

Przyjmuje się, że uprawnienia legislacyjne muszą być podzielone w taki sposób, 
aby istniały obszary (przynajmniej jeden), w których całkowita jurysdykcja należy 
do jednego z ośrodków władzy państwowej w strukturze federalnej. Formy przepro
wadzenia podziału władzy w konstytucji federalnej są zróżnicowane, można jednak 
wyróżnić cztery ogólne wzorce. Po pierwsze, konstytucja określa tylko kompetencje 
ustawodawcze parlamentu federalnego, pozostawiając domniemanie kompetencji (resi
dual powers) na rzecz części składowych. Rozwiązanie takie znajdujemy na przykład 
w konstytucjach Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Australii i Szwajcarii. W takiej 
sytuacji wszystkie lub tylko część kompetencji federalnych ma charakter kompetencji 
wyłącznych (exclusive), pozostałe zaś są kompetencjami zbieżnymi lub równoległymi 
(concurrent), to znaczy w tych obszarach jest dopuszczalna działalność legislacyjna 
zarówno parlamentu federalnego, jak i parlamentów części składowych. Po drugie, kon
stytucja może zawierać dwie listy kompetencji legislacyjnych: parlamentu federalnego 
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oraz parlamentów części składowych. W takiej sytuacji domniemanie kompetencji może 
działać albo na rzecz legislatury federalnej, albo legislatur podmiotów federacji, jednak 
we wszystkich federacjach, w których obecnie zastosowano takie rozwiązanie (Bośnia 
i Hercegowina, Etiopia, Wenezuela), obowiązuje drugi wariant. Po trzecie, w konstytucji 
federalnej mogą zostać określone kompetencje wyłączne federacji oraz kompetencje 
zbieżne. W takiej sytuacji wyłączne uprawnienia legislacyjne podmiotów federacji 
mają charakter domniemany. Takie rozwiązanie występuje między innymi w Brazylii, 
Rosji i Mikronezji. Po czwarte, konstytucja federalna zawiera trzy listy kompetencji 
legislacyjnych: listę kompetencji wyłącznych parlamentu federalnego, listę kompetencji 
wyłącznych parlamentów części składowych oraz listę kompetencji zbieżnych. W takim 
modelu domniemanie kompetencji może działać na rzecz parlamentu federalnego lub 
parlamentów podmiotów federacji. Spośród czterech federacji, w których obowiązuje 
taka forma podziału władzy, w trzech (Indie, Kanada, Republika Południowej Afryki 
- RPA) wszystkie nieokreślone w konstytucji materie podlegają regulacji federalnej, 
w Malezji - regulacji stanowej.

Konstytucje mogą bardzo precyzyjnie określać obszary jurysdykcyjnej właściwości fe
deracji i części składowych, lub też posługiwać się bardzo ogólnym językiem. Przykładem 
szczegółowej, wyczerpującej regulacji omawianego zagadnienia są konstytucje Brazylii, 
Szwajcarii, Indii i Malezji. Z reguły nowsze konstytucje znacznie bardziej precyzyjnie 
zakreślają obszary właściwości ustawodawczej każdego z ośrodków władzy w strukturze 
federalnej, natomiast konstytucje starsze są pod tym względem o wiele mniej ścisłe55.

55 Od tej reguły, jak od każdej, jest jednak wyjątek. Najbardziej lakoniczna w określeniu kom
petencji legislacyjnych jest konstytucja Federacji Komorów z 2001 roku. Zawiera ona jedynie 
listę wyłącznych uprawnień legislacyjnych parlamentu federalnego, przy czym lista ta obejmuje 
6 pozycji, a każda z nich scharakteryzowana jest jednym słowem (Religia, Narodowość, Pieniądz, 
Stosunki Zagraniczne, Obrona, Symbole Narodowe - art. 9).

56 Zob. szerzej: G. Anderson, Federalism. An Introduction, Oxford University Press, Don Mills 
2008, s. 23-26.

Pod względem materialnym kompetencje legislacyjne można podzielić na wyłączne 
i zbieżne. Jeśli jakaś materia może być regulowana zarówno normami federalnymi, jak 
i normami prawnymi podmiotów federacji, regułą jest, że w razie kolizji norm przewaga 
należy do tych pierwszych. Jednak i od tej, powszechnej niemal, reguły istnieje jeden 
wyjątek. W Kanadzie emerytury i dodatkowe świadczenia społeczne, choć należą do 
obszaru wspólnej jurysdykcji federacji i prowincji, są regulowane przede wszystkim 
przez normy prowincjonalne, które w sytuacji wystąpienia sprzeczności przeważają 
nad federalnymi.

Podobnie jak forma podziału władzy ustawodawczej w konstytucji federalnej może 
być bardzo zróżnicowana, tak i zakres uprawnień przyznanych w niej władzom fede
ralnym i częściom składowym jest różny w różnych federacjach56. Generalną zasadą 
jest, że sprawy o znaczeniu ogólnopaństwowym należą do obszaru działania federacji, 
organy federalne muszą być wyposażone w kompetencje niezbędne do utrzymania unii 
politycznej i ekonomicznej. W związku z tym jako konieczne ich uprawnienia trzeba 
wskazać kwestie wiążące się z polityką zagraniczną (zawieranie traktatów międzynaro
dowych, utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwami obcymi, członkostwo 
w organizacjach międzynarodowych), obronną (utrzymanie armii, przystępowanie do
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sojuszy, prowadzenie wojen i zawieranie pokoju) i monetarną (emisja pieniądza, ustalanie 
taryf celnych i tym podobne). To które kwestie poza wskazanymi zostaną uznane za 
sprawy o znaczeniu ogólnopaństwowym i jako takie usytuowane w obszarze jurysdykcji 
federalnej, zależy w głównej mierze od specyfiki konkretnego państwa. Wpływa na to 
wiele czynników, wypada jednak zgodzić się z poglądem wyrażonym przez R.L. Wattsa, 
że „generalnie im bardziej jednolite jest państwo i społeczeństwo, tym większa władza 
należy do federacji, natomiast im większa heterogeniczność, tym więcej kompetencji 
uzyskują podmioty federacji”57 *. Należy również zauważyć, że rzeczywisty podział 
władzy jest uwarunkowany nie tylko przepisami konstytucji, wiele zależy bowiem od 
praktyki ustrojowej, która może niekiedy w znacznym stopniu modyfikować nakreślony 
w konstytucji podział władzy. Warto również pamiętać, że jeśli podział władzy ma mieć 
nie tylko formalny, lecz także rzeczywisty charakter, istotne znaczenie ma również 
podział źródeł dochodów. Możliwość wykonywania funkcji państwowych jest bowiem 
uwarunkowana posiadanymi zasobami. Jeśli więc podział władzy ma być realny, musi 
mu towarzyszyć adekwatny podział zasobów.

57 R.L. Watts, The Distribution of..., op.cit., s. 450.
51 Pojęcie federalizmu asymetrycznego jest szersze, określa bowiem również sytuację, w której nie

jednorodne są możliwości partycypacji członów w sprawowaniu władzy federalnej (na przykład 
wówczas gdy liczba miejsc w drugiej izbie jest zróżnicowana). W literaturze występuje również 
rozróżnienie asymetrii de facto i de iure. W pierwszym przypadku chodzi o różnice pomiędzy 
częściami składowymi dotyczące obszaru, liczby ludności, potencjału gospodarczego et cetera. 
Natomiast asymetria de iure występuje wówczas, kiedy status części składowych nie jest jedna
kowy. Elementem asymetrii de /иге jest taki podział władzy, w wyniku którego nie wszystkie 
podmioty federacji dysponują tożsamymi uprawnieniami legislacyjnymi.
Zob. R.L. Watts, Asymmetrical Decentralization: Functional or Dysfunctional, Paper Presented at 
International Political Science Association, Quebec City, Quebec, Canada, August 2000, s. 22-23, 
http://www.forumfed.org

Z reguły podział kompetencji legislacyjnych jest przeprowadzony w konstytucji w spo
sób symetryczny, to znaczy zakres uprawnień każdego z podmiotów federacji jest taki 
sam. Kiedy konstytucja dokonuje zróżnicowania części składowych pod tym względem, 
wówczas mamy do czynienia z tak zwanym federalizmem asymetrycznym (asymmetrical 
federalism)^. Istnieją trzy możliwości wprowadzania asymetrii w podziale władzy59:
1) zwiększenie uprawnień władz federalnych w pewnych obszarach, w jednym lub 

kilku podmiotach federacji (tego rodzaju rozwiązanie funkcjonowało w Indiach oraz 
w federacji Rodezji i Niasy);

2) zwiększenie uprawnień jednego lub kilku podmiotów w porównaniu z pozostałymi 
(w Malezji dwa stany z wyspy Borneo: Sabah i Sarawak, dysponują większymi kom
petencjami w porównaniu z innymi stanami, podobnie jest w Indiach w odniesieniu 
do kilku małych stanów zamieszkanych przez mniejszości etniczne);

3) przy symetrycznym podziale władzy procedura zmiany konstytucji umożliwia wpro
wadzanie w tym zakresie modyfikacji odnoszących się nie do wszystkich podmiotów, 
ale tylko tych, które wyrażą na takie zmiany zgodę. Rezultatem zastosowania takiej 
procedury może być sytuacja, w której niektóre podmioty federacji będą posiadać 
większe uprawnienia od innych. Tego rodzaju regulacje, pozwalające na ograniczenie 
uprawnień legislacyjnych tylko tych prowincji, które wyrażą na to zgodę, występują 
w ustroju federalnym Kanady.

http://www.forumfed.org
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U źródeł asymetrycznego podziału władzy może leżeć konieczność uwzględnienia 
odrębnego charakteru niektórych części składowych, odmiennych pod względem etnicz
nym czy narodowościowym od pozostałych, lub też potrzeba mocniejszego związania 
pewnych członów z federacją poprzez poddanie ich silniejszym wpływom federalnym. 
Wreszcie asymetria w podziale władzy wprowadzona trzecim z wymienionych sposo
bów pozwala na pewną elastyczność owego podziału, umożliwiającą jego modyfikację, 
lecz tylko wobec tych części składowych państwa federalnego, które, zainteresowane 
dokonaniem takiej modyfikacji, wyrażą zgodę na jej wprowadzenie.

Niemal we wszystkich federacjach praktyka ustrojowa służyła rozszerzaniu zakresu 
kompetencji federalnych. Wiązało się to z jednej strony ze zwiększaniem liczby zadań, ja
kie wypełnia współczesne państwo, zwłaszcza w gospodarce i sferze socjalnej (a w związ
ku z tym powiększaniem się liczby obszarów poddawanych prawnej regulacji), z drugiej 
strony z pojawieniem się wielu kwestii, które bądź nie istniały w chwili uchwalania 
konstytucji, bądź ich regulację prawną uznawano wówczas za niepotrzebną60. Dochodziły 
do tego także oczekiwania dotyczące zapewnienia równego poziomu życia i jakości usług 
publicznych na terenie całego kraju oraz równego statusu prawnego wszystkich obywateli, 
którym zadośćuczynić mogły jedynie władze federalne. Poszerzanie obszaru działalności 
federacji ułatwiała wreszcie ich przewaga pod względem posiadanych zasobów, która 
powodowała, że tylko władze federalne były w stanie podołać realizacji pojawiających 
się zadań, z których większość wiązała się z ponoszeniem znaczących wydatków.

60 A. Preisner, Podział kompetencji ustawodawczych w państwach federalnych. Tendencje rozwo
jowe [w:] K. Działocha (red.), Problemy tworzenia prawa w państwie demokratycznym, „Acta 
Universitatis Wratislaviensis Prawo ССХХШ”, Wrocław 1993, s. 93-94.

Współczesne państwa federalne pod względem zakresu władzy, jaki, w wyniku 
zarówno uregulowań konstytucyjnych, jak i praktyki ustrojowej, przynależy federacji 
z jednej, a jej członom z drugiej strony, różnią się znacznie. W niektórych władza jest 
w dużym stopniu skupiona w centrum, podczas gdy w innych w znacznym zakresie 
rozproszona. Warto jednak pamiętać, że w konstrukcji ustrojowej federalizmu ważniejsza 
od głębokości podziału władzy jest jego forma, to znaczy fakt, że jest on zabezpieczony 
przepisami konstytucji, które gwarantują podmiotom federacji określony zakres upraw
nień nawet przy bardzo silnych politycznie tendencjach centralistycznych.

3.2. Autonomia ustrojowa członów federacji

Z podziałem władzy ściśle wiąże się także autonomia członów federacji w wymiarze 
ustrojowym. Odrębna struktura ustrojowa, będąc widocznym wyrazem i gwarancją ich 
samodzielności, jest zarazem konieczna dla realizowania przyznanych w konstytucji 
federalnej uprawnień. W związku z tym muszą ją tworzyć organy ustawodawcze i wy
konawcze, niezbędny jest też aparat administracyjny, natomiast nie we wszystkich fede
racjach podmioty posiadają możliwość ustanawiania własnego systemu sądownictwa.

W różnych federacjach autonomia ustrojowa części składowych jest w różnym za
kresie ograniczana. Z jednej strony, konstytucja federalna może jedynie formułować 
tak zwaną zasadę homogeniczności, która oznacza, że regulacje ustrojowe podmiotów 
federacji nie mogą być sprzeczne z zasadami konstytucji federalnej. Na tej podstawie 
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trybunały federalne mogą orzekać o niekonstytucyjności takich regulacji, co miało 
miejsce między innymi w Rosji i Austrii61. Przepisy konstytucji mogą także pośrednio 
wymagać utworzenia organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w podmiotach 
federacji, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych i Australii, nie formułując równo
cześnie żadnych wymogów odnośnie do ich formy.

61 Zob. R.F. Williams, G.A. Tarr, op.cit., s. 7-8. W Szwajcarii federacja udziela gwarancji federal
nych konstytucjom kantonów (co warunkuje ich wejście w życie) tylko wówczas, gdy zostanie 
potwierdzona ich zgodność z prawem federalnym.

62 Na przykład art. 95 konstytucji Austrii formułuje wymogi dotyczące zasad prawa wyborczego w wy
borach parlamentów krajowych, stwierdzając, że ich członkowie muszą być wybierani na zasadach 
równego, bezpośredniego, tajnego, osobistego i proporcjonalnego prawa wyborczego przez wszyst
kie kobiety i mężczyzn uprawnionych do głosowania na podstawie krajowej ordynacji wyborczej, 
równocześnie jednak art. 96 zabrania zawężania warunków czynnego i biernego prawa wyborczego 
w wyborach do parlamentów krajowych w porównaniu z wyborami do federalnej Rady Narodowej. 
W Indiach tylko jeden stan ma prawo uchwalać własną konstytucję; w Rosji, gdzie w ramach systemu 
federalnego funkcjonuje sześć kategorii podmiotów federacji, tylko republiki posiadają konstytucje.

64 Por. R.F. Williams, G.A. Tarr, op.cit., s. 15.

Z drugiej strony, w niektórych państwach konstytucje federalne bardziej szczegółowo 
ingerują w autonomię ustrojową części składowych. Zakres tej ingerencji jest zróżnico
wany. Konstytucja może jedynie formułować pewne wymagania odnośnie do ustrojów 
podmiotów federacji62, może jednak w wyczerpujący sposób regulować ustrój wewnętrz
ny podmiotów ustanawiając ich organy władzy, określając zasady ich powoływania, 
kompetencje i wzajemne relacje, czyli właściwie w sposób wyczerpujący regulować 
ustrój wewnętrzny podmiotów federacji. Takie regulacje odnajdujemy w konstytucjach 
RPA i Indii. Sytuacja, w której ustrój wewnętrzny części składowych jest uregulowany 
w konstytucji federalnej, stanowi właściwie zaprzeczenie autonomii ustrojowej, choć 
należy pamiętać, że przepisy federalnej ustawy zasadniczej nie mogą być jednostronnie 
zmienione przez władze federalne, co chroni autonomię podmiotów federacji także w tym 
zakresie. Z drugiej strony regulowanie kwestii ustroju podmiotów przepisami konstytucji 
federalnej zapewnia ujednolicenie rozwiązań w tym zakresie w skali całej federacji.

Najczęściej człony federacji posiadają własne konstytucje, choć nie we wszystkich 
federacjach jest to regułą63 64. Istotne jest jednak, aby podmioty federacji mogły samo
dzielnie decydować o kształcie swego ustroju, bez względu na to, w jakiej formie, choć 
niewątpliwie posiadanie własnej konstytucji wzmacnia ich „państwowy” charakter, ma 
istotne znaczenie symboliczne.

Nawet jeśli części składowe posiadają w kształtowaniu swego ustroju swobodę, 
ograniczoną jedynie w sposób ramowy przepisami konstytucji federalnej, nie oznacza 
to, że przyjmowane przez nie rozwiązania nie opierają się na podobnych założeniach 
ustrojowych co system konstytucyjny federacji. W rzeczywistości struktura organów 
władzy części składowych najczęściej przypomina strukturę federalną. W rezultacie 
w sposób naturalny wszystkie podmioty w ramach jednej federacji powielają ten sam 
wzorzec ustroju (choć mogą występować mniejsze lub większe różnice), pomimo iż 
formalnie, przynajmniej w większości państw federalnych, nie ma takiej konieczności6,1. 
Wynika to nie tylko ze wspólnej tradycji ustrojowej, w takim samym stopniu jest to 
rezultat wzajemnego korzystania z doświadczeń i powielania rozwiązań wprowadzanych 
z powodzeniem przez jeden lub kilka z podmiotów.
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3.3. Udział członów w sprawowaniu władzy federalnej

Uczestnictwo podmiotów w procesie sprawowania władzy federalnej nie byłoby moż
liwe bez zapewnienia im wpływu na funkcjonowanie organów federalnych i udziału 
w ich strukturze. Szczególnie dużą wagę przywiązuje się w tym kontekście do repre
zentacji podmiotów w parlamencie federalnym, która ma im umożliwiać artykulację 
interesów na szczeblu ogólnopaństwowym oraz zapewniać współudział w tworzeniu 
prawa federalnego.

Choć federalizm łączy się najczęściej z dwuizbową strukturą parlamentu, w której 
izba druga ma pełnić funkcję „izby federalnej”, błędem byłoby uznać bikameralizm 
za niezbędny element ustroju federalnego, ponieważ tym, co istotne, jest tu nie tyle 
sama dwuizbowość, ile reprezentacja podmiotów w federalnej legislaturze, która może 
być zapewniona także w warunkach parlamentu jednoizbowego. Nie ma tu żadnego 
znaczenia fakt, że tylko w trzech spośród pięciu współczesnych federacji, w których 
występują parlamenty jednoizbowe, taką reprezentację można stwierdzić65. Tak czy 
inaczej, nie można w żadnym razie zgodzić się z twierdzeniem, iż „występowanie 
izby drugiej w państwie federalnym jest niejako bezdyskusyjne”, że ma ono charakter 
„ponadustrojowy”, „jest [...] oczywiste i ma niewątpliwie walor pandemiczny”66.

65 Pięć federacji, o których mowa, to: Federacja Komorów, Mikronezja, Saint Kitts and Nevis, Wenezuela 
oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA). Reprezentację podmiotów można stwierdzić w pierw
szym, drugim i ostatnim z wymienionych państw. W Federacji Komorów w skład jednoizbowego 
parlamentu, Zgromadzenia Unii (LAssemblee de 1’Uniori) wchodzi 18 członków pochodzących 
z wyborów powszechnych i bezpośrednich oraz 15 wybieranych w równej liczbie (po 5) przez 
zgromadzenia parlamentarne trzech podmiotów federacji. W Mikronezji, w Kongresie liczącym 14 
członków, 4 z nich (1 z każdego z 4 stanów) jest wybieranych na dwukrotnie dłuższą niż pozostali, 
czyli czteroletnią, kadencję i to oni właśnie mają pełnić funkcję przedstawicieli stanów. W ZEA 
jednoizbowy parlament, organ o charakterze jedynie doradczym, jest wyłącznie przedstawicielstwem 
emiratów. Przez wiele lat członków parlamentu ZEA nominowali emirowie, czyli szefowie egzeku
tywy podmiotów federacji. W 2006 roku po raz pierwszy połowa spośród 40 członków parlamentu 
została powołana w wyniku pośrednich wyborów. Istotne jest to, że konstytucja federalna pozo
stawia prawo określania sposobu obsady mandatów parlamentarnych władzom części składowych. 
Konstytucje Wenezueli oraz Saint Kitts and Nevis nie przewidują odrębnej reprezentacji części 
składowych. W Wenezueli uchwalona w 1999 roku ustawa zasadnicza zniosła drugą izbę parlamentu. 
Odniesienie do kwestii reprezentacji podmiotów federacji w parlamencie znalazło się jedynie wjej 
art. 201, zgodnie z którym członkowie jedynej pozostałej izby mają być równocześnie przedstawi
cielami narodu (pueblo) oraz stanów. Także w parlamencie Saint Kitts and Nevis nie ma formalnie 
odrębnej reprezentacji podmiotów. Jednak ze względu na specyfikę tej federacji (niewielki obszar 
i liczba ludności, tylko dwa podmioty tworzące federację) wydaje się, że członkowie jedynej izby 
parlamentu mogą efektywnie spełniać rolę reprezentantów swych wysp, choć niewątpliwie kwestia 
wymaga dokładniejszego zbadania. W warunkach parlamentu jednoizbowego odrębna reprezentacja 
podmiotów federacji może być więc zapewniona poprzez wprowadzenie różnych kategorii członków, 
powoływanych w odrębny sposób lub na kadencję różnej długości, lub oddanie prawa do określania 
formuły kształtowania składu parlamentu podmiotom federacji.

66 J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie 
europejskich państw unitarnych, Kancelaria Senatu, Warszawa 2005, s. 25. Autor ma rację, kiedy 
piszę, iż „przede wszystkim umożliwienie reprezentacji interesów poszczególnych części składowych 
stało się determinantą funkcjonowania drugiej izby w warunkach państwa związkowego”, ale już 
wniosek, jaki z tego wyciąga, stwierdzając, że „bikameralizm przekształcił się w par excellence 
cechę strukturalną samego federalizmu” (ibidem, s. 26), należy ocenić jako całkowicie nietrafny.
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Mimo iż bikameralizm nie jest w ustroju federalnym niezbędny, taka konstrukcja 
federalnej legislatury jest jednak regułą, drugie izby funkcjonują bowiem w 18 z 23 
państw powszechnie uznawanych za federalne. Nie sposób przy tym stworzyć jednego 
modelu „izby federalnej”, choć wszystkie łączy fakt, że ich skład jest odzwierciedleniem 
złożonej formy państwa. W tym sensie federalizm opiera się na zasadzie podwójnej re
prezentacji, ponieważ „w federacjach lud (the people) traktuje się jako całość w jednym 
sensie, ale jako wielość wspólnot, w innym. Naród (nation) jest reprezentowany jako 
całość i jako części (odrębne regiony składające się na naród)”67. Różnice pomiędzy 
drugimi izbami państw federalnych dotyczą formuły kreacji, kompozycji składu oraz 
zakresu uprawnień w stosunku do izby pierwszej. Te trzy elementy, a szczególnie 
pierwszy i trzeci, przesądzają o roli, jaką odgrywają drugie izby parlamentu w systemie 
federalnym.

67 P. King, Federalism and Representation [w:] M. Burgess, A.-G. Gagnon (eds), op.cit., s. 96.
68 W Malezji część członków Senatu (obecnie 44) mianuje głowa państwa na wniosek premiera fede

ralnego, pozostałych 26 wybierają parlamenty stanów (po 2 każdy). Z każdego podmiotu federacji 
rosyjskiej w skład Rady Federacji wchodzi po 2 członków, jednego z nich wybiera legislatura, 
drugiego powołuje egzekutywa każdego z podmiotów. Delegację prowincji w Narodowej Radzie 
Prowincji, drugiej izbie parlamentu federalnego RPA, tworzą natomiast premier prowincji (lub 
w zastępstwie wyznaczony przez niego członek legislatury prowincji), 3 delegatów specjalnych 
wybieranych przez legislaturę prowincji spośród jej członków oraz 6 delegatów stałych, również 
wybieranych przez organ przedstawicielski prowincji. Niezwykle skomplikowany jest sposób 
kształtowania składu belgijskiego Senatu, który ma zapewniać reprezentację nie tylko trzem 
regionom tworzącym federację, ale i trzem grupom językowym.

Sposób kreacji wydaje się decydujący z punktu widzenia efektywnej reprezentacji 
interesów części składowych. Współcześnie można wyróżnić cztery sposoby obsady 
„izb federalnych”: powszechne wybory bezpośrednie (systemem proporcjonalnym lub 
większościowym - rozwiązanie występujące obecnie w siedmiu federacjach, z tym że 
w Meksyku 96 senatorów jest wybieranych w stanach systemem większościowym, ale 
pozostałych 32 systemem proporcjonalnym, gdzie okręgiem wyborczym jest cały kraj); 
wybór członków drugiej izby parlamentu federalnego przez ciała przedstawicielskie 
podmiotów federacji (aktualnie w pięciu państwach federalnych); nominacje przez rządy 
części składowych (tylko w RFN, gdzie delegowani przez rządy krajów ich członkowie 
- w liczbie określonej w konstytucji federalnej - zasiadają ex officio w Bundesracie); 
nominacje przez rząd federalny (tylko w Kanadzie). Poza tym w czterech federacjach 
występują różnego rodzaju systemy mieszane68.

Istotne jest, że w zależności od sposobu obsady drugiej izby inny będzie charakter 
reprezentacji. Doświadczenia państw federalnych w tym zakresie wskazują, iż efek
tywna reprezentacja interesów podmiotów federacji jest najlepiej zapewniana wówczas, 
kiedy członkowie „izb federalnych” są przedstawicielami rządów lub są wybierani przez 
parlamenty części składowych. Tylko instytucjonalne powiązanie pomiędzy organami 
władzy jednostek federalnych a izbą parlamentu, w której owe jednostki mają być re
prezentowane, może być gwarancją, że interesy części składowych będą w parlamencie 
federalnym skutecznie reprezentowane. Wybory bezpośrednie powodują bowiem, że 
większego znaczenia od więzów terytorialnych (geograficznych) nabierają afiliacje po
lityczne (partyjne). Oczywiście mają one znaczenie także przy innych formach obsady 
drugiej izby, niemniej praktyka ustrojowa państw federalnych wskazuje jednoznacznie, 
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że wybory bezpośrednie dużo bardziej osłabiają charakter drugich izb jako „izb fede
ralnych”. Nominacja przez władze federalne w największym stopniu ogranicza zdolność 
deputowanych do reprezentowania interesów regionalnych ze względu na będący jej 
rezultatem brak legitymacji występujący nawet wówczas, gdy mianowani w ten sposób 
parlamentarzyści są związani, choćby poprzez wymóg domicylu, z podmiotami federacji, 
których mają być reprezentantami69.

69 Рог. C. Sharman, Second Chambers [w:] H. Bakvis, W.M. Chandler (eds.), Federalism and the 
Role of the State, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1987, s. 84.

70 P. Czarny, op.cit., s. 22.
71 Przy czym w dwóch (Malezja, Meksyk) w skład drugiej izby wchodzą także deputowani powo

ływani w inny sposób niż na bazie równej reprezentacji części składowych.
72 P. King, Federalism and Representation, op.cit., s. 101.
73 Szczególny przypadek Australii, gdzie dwuizbowość symetryczną połączono z systemem parla

mentarnym w wersji westminsterskiej jest omówiony w rozdziale IV.

Pod względem kompozycji, to znaczy rozdziału miejsc w drugiej izbie parlamentu 
federalnego pomiędzy podmioty federacji, możliwe są teoretycznie trzy rozwiązania: 
równa reprezentacja wszystkich podmiotów (zasada geometryczna); reprezentacja 
proporcjonalna (zasada arytmetyczna); rozwiązanie pośrednie (wariant arytmetyczno- 
-geometryczny)70. Równą reprezentację wszystkich części składowych można uznać za 
rozwiązanie klasyczne w tym sensie, że przyjęto je w pierwszej w dziejach federacji ame
rykańskiej, za którą podążyło wiele kolejnych państw federalnych. Jednak współcześnie, 
na 18 federacji z parlamentami dwuizbowymi równa reprezentacja podmiotów w „izbie 
federalnej” występuje w 10, a więc tylko w nieco więcej niż połowie71. W pozostałych 
w różnej formie znajduje zastosowanie wariant asymetryczno-geometryczny, to znaczy 
liczba przedstawicieli, choć nie jest równa, równocześnie jednak nie jest oparta na czystej 
zasadzie proporcjonalności do liczby ludności. Normą jest bowiem nadreprezentacja 
mniejszych jednostek o niższej liczbie ludności w stosunku do większych i liczniejszych. 
Jest to wyraz kompromisu pomiędzy większymi i mniejszymi podmiotami federacji, 
leżący u podstaw chyba każdego państwa federalnego. W rezultacie, dowartościowując 
mniejsze człony, „federacje poświęcają w pewnym stopniu równość obywateli na rzecz 
zachowania, także do pewnego stopnia, równości regionów”72.

O tym, czy interesy części składowych będą mogły być skutecznie reprezentowane 
w parlamencie federalnym, decydują również kompetencje drugiej izby. Jest oczywiste, że 
łatwiej o to w warunkach dwuizbowości symetrycznej (doskonałej), kiedy kompetencje obu 
izb, zwłaszcza w procedurze ustawodawczej, są zbliżone. Bikameralizm symetryczny jest 
charakterystyczny zwłaszcza dla ustrojów prezydenckich, opartych na zasadzie ścisłego 
podziału władzy. W takich warunkach druga izba pełni często dodatkowo funkcje kon
trolne w stosunku do egzekutywy, na przykład kiedy nominacje na najwyższe stanowiska 
państwowe wymagają zatwierdzenia przez „izbę federalną”. Tego rodzaju funkcję pełnią 
między innymi senaty Argentyny, Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych.

W ustroju parlamentarnym, w którym dochodzi do kolaboracji władz, przewagę, 
przede wszystkim poprzez sprawowanie politycznej kontroli nad egzekutywą, uzyskuje 
izba pierwsza (bikameralizm asymetryczny). Ma ona również silniejszą pozycję w pro
cedurze ustawodawczej, z reguły bowiem posiada możliwość przełamywania stanowiska 
izby drugiej, inaczej niż w warunkach dwuizbowości zracjonalizowanej, w której rola 
obu izb w procesie ustawodawczym jest zrównana73.
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W rezultacie możliwość pełnienia przez drugie izby w federacjach parlamentarnych 
funkcji efektywnego środka partycypacji części składowych w sprawowaniu władzy 
federalnej jest podawana w wątpliwość74. Pamiętając, że istotne znaczenie w tym wzglę
dzie ma także sposób kreacji składu „izb federalnych”, można stwierdzić, że mogą one 
w największym stopniu zapewniać w efektywny sposób realizację zasady partycypacji 
wówczas, gdy ich członkowie są wybierani przez parlamenty części składowych lub są 
nominowani przez ich rządy oraz gdy rola obu izb parlamentu federalnego w procedurze 
ustawodawczej jest równorzędna lub bardzo zbliżona.

74 R.L. Watts, Participation of..., op.cit., s. 13.
75 Zob. R.L. Watts, Bicameralism in Federal Parliamentary Systems [w:] S. Joyal (ed.), Protecting 

Canadian Democracy: The Senate You Never Knew, McGill-Queen’s University Press, Montre
al-Kingston 2003, s. 71.

76 W ZEA najwyższy organ władzy wykonawczej (Najwyższa Rada Władców) składa się z emirów 
stojących na czele 7 emiratów tworzących federację.

Nie we wszystkich federacjach drugie izby pełnią w sposób efektywny funkcję 
reprezentantów podmiotów federacji w ogólnokrajowym organie przedstawicielskim. 
Mimo to, a może właśnie z tego powodu, wciąż żywe jest wśród badaczy ustrojów 
federalnych przekonanie, że dla przetrwania i efektywnego rozwoju federacji istnienie 
federalnej drugiej izby, zapewniającej właściwy kanał dla reprezentacji interesów części 
składowych w federalnym procesie decyzyjnym, a przez to służącej jako podstawowy 
sposób godzenia tych interesów, pozostaje wciąż niezwykle istotne75.

Oddziaływanie części składowych na organy centralne nie musi się ograniczać do 
federalnej legislatywy, może również zachodzić w odniesieniu do organów władzy wy
konawczej. Uwzględniając rozwiązania obecne we współczesnych ustrojach federalnych, 
można wyróżnić trzy podstawowe formy takiego oddziaływania:
1) członkowie władz części składowych wchodzą w skład organu władzy wykonawczej 

federacji;
2) kształtowanie składu federalnej egzekutywy dokonuje się z uwzględnieniem czynnika 

terytorialnego;
3) części składowe biorą udział w powoływaniu osób pełniących funkcje w ramach 

federalnej egzekutywy.
Pierwsze rozwiązanie, charakterystyczne raczej dla konfederacji, występuje tylko 

w jednym spośród współczesnych państw uznawanych za federalne76 i należy je traktować 
jako pewnego rodzaju ekstremum. Jeśli zaś chodzi o drugie, jest ono możliwe jedynie 
w przypadku egzekutywy o charakterze kolegialnym. Można wskazać przynajmniej trzy 
kraje, w których znajduje ono zastosowanie. W Szwajcarii zwyczajowo żaden kanton 
nie może mieć więcej niż jednego przedstawiciela w składzie siedmioosobowej Rady 
Federalnej. Tradycyjnie dwa najludniejsze kantony są reprezentowane w każdej Radzie 
Federalnej, pozostałe miejsca podlegają rotacji. Także w Kanadzie organ władzy wyko
nawczej ma charakter przedstawicielski. Konwenans konstytucyjny wymaga bowiem, 
aby w skład gabinetu wchodzili reprezentanci wszystkich prowincji, dopuszczalny jest 
jedynie brak przedstawiciela najmniejszej z nich - Wyspy Księcia Edwarda. Podobna 
zasada obowiązuje w Australii.

Zdaniem R.L. Wattsa kształtowanie składu egzekutywy federalnej z uwzględnie
niem czynnika geograficznego w federacjach o parlamentarnym systemie rządów jest 
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nieuchronną konsekwencją systemu parlamentarnego, wynika bowiem z konieczności 
uzyskania przez rząd poparcia większości parlamentarnej77, co z reguły wymaga uzy
skania znaczącego poparcia wyborców jeśli nie we wszystkich podmiotach federacji, 
to przynajmniej w większości z nich.

77 R.L. Watts, Participation of..., op.cit., s. 15.
78 Prezydenta RFN wybiera specjalny organ, Zgromadzenie Federalne, którego skład w połowie 

tworzą członkowie Bundestagu, w połowie osoby wybierane przez parlamenty krajowe. Natomiast 
w Indiach dokonujące elekcji prezydenta kolegium elektorskie jest złożone w połowie z członków 
legislatur stanowych, drugą połowę stanowią członkowie parlamentu federalnego. System wyboru 
prezydenta USA i jego związek z zasadą federalizmu jest szeroko przedstawiony w rozdziale II.

79 R.L. Watts, Participation of..., op.cit., s. 14.
80 A.V. Dicey, op.cit., s. 82-83.

Części składowe mogą być także zaangażowane w powoływanie osób pełniących 
funkcje w ramach federalnej egzekutywy. Klasycznym przykładem takiego mechanizmu 
jest system pośrednich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Z udziałem 
podmiotów federacji jest dokonywany także wybór głowy państwa w Republice Fede
ralnej Niemiec oraz w Indiach78.

Wpływ na obsadę składu najwyższych organów sądowniczych jest jedynym spoty
kanym w federacjach sposobem oddziaływania części składowych na federalną judy- 
katurę. Jako przykład można wskazać wybór połowy sędziów Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego RFN przez Bundesrat, innym spotykanym rozwiązaniem jest wymóg 
zatwierdzenia nominacji sędziów sądów najwyższych przez drugie izby parlamentu 
federalnego, mające reprezentować części składowe. Tego typu mechanizm występuje 
między innymi w USA, Meksyku i Argentynie. Skuteczność tego rozwiązania zależy 
jednak od tego, na ile druga izba stanowi rzeczywistą reprezentację podmiotów federacji 
w parlamencie federalnym.

Oddziaływanie na inne niż legislatywa organy władzy federalnej należy traktować 
jako mechanizm uzupełniający i wzmacniający instytucjonalny wpływ części składo
wych na federalny proces decyzyjny, na kształtowanie woli federacji. Za niezbędny 
element, lub raczej minimalny warunek, ustroju federalnego należy uznać jedynie re
prezentację części składowych w federalnym parlamencie, choć jak twierdzi R.L. Watts, 
brak mechanizmów pozwalających im wpływać także na centralne organy władzy 
wykonawczej powoduje, że ich oddziaływanie na kształtowanie polityki federalnej 
może być jedynie marginalne79.

3.4. Konstytucja federalna

Jako jedną z cech charakterystycznych federalizmu A.V. Dicey wskazywał „supremację 
konstytucji”, która w konsekwencji sprawia, że „konstytucja [federalna - przyp. T.W.] 
koniecznie niemal musi być konstytucją pisaną”80. W późniejszych latach podobne 
stanowisko prezentował K.C. Wheare, który także akcentując supremację, czy też 
nadrzędność konstytucji federalnej, zwracał równocześnie uwagę, że owa nadrzędność 
oznacza w tym wypadku, że „warunki porozumienia, które ustanawia rząd centralny 
{general) i rządy regionalne i które dzieli władzę pomiędzy nie, muszą być wiążące 
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zarówno dla rządu centralnego, jak i rządów regionalnych”81. Podobnie jak A.V. Dicey, 
tak i K.C. Wheare uznawał, że supremacja konstytucji federalnej pociąga za sobą 
konieczność jej istnienia w formie konstytucji pisanej, przede wszystkim dlatego, że 
warunki porozumienia tworzącego federację mają tak wielką wagę, iż ich zapisanie 
staje się koniecznością. W ten sposób konstytucja skodyfikowana, choć nie jest w spo
sób konieczny (logicznie) związana z zasadą federalizmu, staje się jednak w ustroju 
federalnym niezbędna ze względów praktycznych82.

81 K.C. Wheare, op.cit., s. 53.
82 Ibidem, s. 54.
83 Zob. D.D. Basu, op.cit., s. 13; R.J.K. Chapman, op.cit., s. 86; D.J. Elazar, op.cit., s. 157; W. Su

checki, Teoria..., op.cit., s. 304. W. Suchecki zaznaczał, że konstytucja pisana nie jest konieczna, 
jeśli „ustrój federalny powstaje w wyniku powolnego rozkładu państwa unitarnego i stopniowego 
przekształcania się w państwo federalne w oparciu o prawo zwyczajowe”. Pogląd ten trzeba 
jednak uznać za nietrafny, jako że, jak wskazują liczne przykłady, w tym najnowszy związany 
z procesem federalizacji, jaki miał miejsce w Belgii, przejście od unitaryzmu do federalizmu 
zawsze wiązało się z przyjęciem nowej konstytucji, stającej się fundamentem nowego ustroju.

84 W niektórych federacjach jest to udział bezpośredni, w formie zatwierdzania zmiany przez organy 
przedstawicielskie podmiotów lub w referendum, w innych udział części składowych w proce
durze zmiany konstytucji realizuje się wyłącznie za pośrednictwem drugiej izby parlamentu 
federalnego. Zob. szerzej R.L. Watts, Comparing Federal Systems, McGill-Queen’s University 
Press, Montreal-Kingston 2008, s. 161-165.

Współcześnie konstytucję w znaczeniu formalnym, jako ustawę zasadniczą, uznaje 
się powszechnie za jeden z warunków ustroju federalnego83. Przyjmuje się bowiem, że 
stosunki pomiędzy federacją a częściami składowymi, a w szczególności podział wła
dzy między nimi, muszą być uregulowane w dokumencie o najwyższej mocy prawnej, 
którego tekst nie może być zmieniony jednostronnie ani przez władze federalne, ani 
przez podmioty federacji. Oznacza to, że w procedurę zmiany konstytucji muszą być, 
oprócz organów federalnych, zaangażowane także części składowe. Forma tego zaanga
żowania może być różna84, istotne jest jednak, aby niemożliwa była zmiana konstytucji 
dokonana samodzielnie przez władze federalne. Z reguły udział podmiotów federacji 
jest konieczny przy każdej zmianie konstytucji, nawet tych jej fragmentów, które nie 
dotyczą bezpośrednio federalizmu. Jednak w Federacji Rosyjskiej od wymogu zgody 
% członów federacji jest uzależniona zmiana tylko części rozdziałów (od 3 do 8) usta
wy zasadniczej, także w Kanadzie pewne przepisy konstytucji mogą być zmienione 
samodzielnie przez parlament federalny.

W większości państw federalnych inicjatywa w zakresie zmiany konstytucji należy 
jedynie do parlamentu federalnego. Jest to o tyle istotne, że w takiej sytuacji części 
składowe dysponują władzą wyłącznie powstrzymującą (destruktywną), mogą tylko 
blokować zmiany ustawy zasadniczej, nie są natomiast w stanie proponować zmian 
w pożądanych dla nich kierunkach. Jedynie w kilku federacjach również podmioty mogą 
inicjować procedurę zmiany konstytucji federalnej. W Kanadzie prawo takie ma każda 
prowincja, w Brazylii poprawkę konstytucyjną może zaproponować wspólnie większość 
stanowych legislatur, a w Stanach Zjednoczonych % stanowych legislatur może zażądać 
zwołania konwencji konstytucyjnej dla zaproponowania zmian w konstytucji.

Udział członów w procedurze zmiany konstytucji federalnej należy wiązać zarówno 
z zasadą autonomii, jako że stanowi gwarancję federalizmu i zabezpiecza uprawnienia 



40 Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii

i niezależność podmiotów federacji, jak i z zasadą partycypacji w związku z tym, że 
pozwala członom na udział w funkcji ustrojodawczej federacji. To właśnie specyficz
na procedura zmiany daje asumpt do postrzegania konstytucji federalnej jako rodzaju 
politycznej umowy {political compact), nawet jeśli części składowe federacji nie brały 
udziału w jej uchwalaniu.

Bez podstawy w postaci skodyfikowanej konstytucji ustrój federalny nie może istnieć. 
Ten nierozerwalny i konieczny związek pomiędzy federalizmem a konstytucjonalizmem 
warto zaznaczyć i podkreślić.

3.5. Procedura rozstrzygania sporów kompetencyjnych

Konflikty kompetencyjne pomiędzy federacją a częściami składowymi są w sys
temie federalnym nieuniknione, zwłaszcza jeśli przepisy konstytucji federalnej nie 
są dostatecznie precyzyjne. Dla zabezpieczenia podziału władzy oraz zapobieżenia 
wzajemnemu przejmowaniu kompetencji koniecznym elementem ustroju federalnego 
staje się w związku z tym określona procedura rozstrzygania tego rodzaju sporów. 
Jak piszę W. Suchecki: „Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między federacją 
i jej członkami jest jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania 
państwa federalnego i jego ewolucji rozwojowej”85 86. Nie sposób także nie zgodzić się 
z opinią P. Sarneckiego:

85 W. Suchecki, Teoria..., op.cit., s. 315.
86 P. Sarnecki, op.cit., s. 164.

Bez możliwości toczenia sporów i bez istnienia instytucji uprawnionej do roz
strzygania kolizji (których wystąpienie łatwo można sobie wyobrazić ze względu 
na nader ogólne rozwiązania konstytucyjne), struktura federalna pozbawiona 
zostaje zasadniczej sankcji i staje się lex imperfecta^.

Zadanie rozstrzygania sporów kompetencyjnych w sposób naturalny łączy się z do
konywaniem wykładni konstytucji, skoro to właśnie w konstytucji jest przeprowadzony 
podział władzy między federacją a jej częściami składowymi. W rezultacie organy 
uprawnione do orzekania o konstytucyjności prawa stają się w państwach federalnych 
równocześnie arbitrami w sporach wewnątrz struktury federalnej. W zależności od 
przyjętego systemu kontroli konstytucyjności prawa funkcję tę pełnią organy sądowni
ctwa powszechnego (przy czym decydujące znaczenie posiada wówczas orzecznictwo 
najwyższych instancji, czyli sądów najwyższych) - rozwiązanie charakterystyczne dla 
federacji opartych na tradycji common law lub sądownictwa specjalnego (federalne 
trybunały konstytucyjne). Za nader oryginalne, choć również radykalnie wzmacniające 
element partycypacji, należy uznać rozwiązanie występujące w Etiopii, gdzie upraw
nienia do orzekania o konstytucyjności aktów prawnych posiada druga izba parlamentu 
federalnego.

Jeśli części składowe nie mają możliwości wpływu na obsadę najwyższych organów 
sądowniczych federacji, wówczas powierzenie tym organom roli rozjemcy w sporach 
między federacją a jej członami stawia władze federalne w uprzywilejowanej pozycji, 
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skoro to one powołują ich członków. Dlatego tak ważna jest reprezentatywność organów 
sądowych rozstrzygających spory w ramach struktury federalnej87. Jak wspomniano, 
w niektórych krajach podmioty federacji uczestniczą w obsadzaniu tych organów, tam, 
gdzie nie mają na to wpływu, często wysuwają takie postulaty, a sama kwestia jest 
przedmiotem ożywionej dyskusji88.

87 Zob. R.L. Watts, Comparing..., op.cit., s. 159-161.
88 Por. Ch. Saunders, Constitutional Arrangements of Federal Systems, „Publius: The Journal of 

Federalism”, 1995, vol. 25, no. 2, s. 67.
89 Zob. R.L. Watts, The distribution of..., op.cit., s. 448.

D.J. Elazar, The American Partnership: Intergovernmental Cooperation in the Nineteenth Century 
United States, University of Chicago Press, Chicago 1962.

Należy podkreślić, że tym, co charakterystyczne dla ustroju federalnego, nie jest 
powierzenie rozstrzygania sporów kompetencyjnych między federacją a częściami skła
dowymi sądom, lecz samo istnienie procedury, która na rozstrzyganie takich sporów 
pozwala. Jak słusznie wskazuje R.L. Watts, taką procedurą może być także referendum89, 
w którym obywatele mieliby decydować, któremu z ośrodków władzy w ramach federacji 
powinny przysługiwać uprawnienia nieuregulowane wyraźnie w konstytucji.

4. Charakter relacji między federacją a członami. 
Federalizm dualistyczny i kooperatywny

Federalizm amerykański, tak jak został ukształtowany w konstytucji z 1787 roku, był 
oparty na teorii federalizmu dualistycznego, zgodnie z którą sfery działania federacji 
i stanów miały być ściśle rozdzielone, a oba porządki ustrojowe miały funkcjonować 
niezależnie od siebie, w jak największej separacji. Nie zakładano możliwości współpracy 
czy też wspólnego wykonywania lub wzajemnego wspomagania w wykonywaniu zadań 
władzy publicznej. Niemniej jednak, jak wykazał D.J. Elazar90, niemal od początku 
współpraca pomiędzy federacją a stanami i między samymi stanami była w federacji 
amerykańskiej na porządku dziennym, zachodziła ona jednak w sferze politycznej, 
pozaprawnej, nie mając podstaw w konstytucji.

Jak słusznie wskazuje J. Jaskiernia, w analizie podziału władzy w federacji oraz 
relacji między federacją a częściami składowymi należy oddzielić sferę regulacji praw
noustrojowych od sfery praktyki ustrojowej. Przeprowadzając analizę modeli i teorii 
federalizmu amerykańskiego, zaproponował on konstruowanie ich w dwu odrębnych 
i wyraźnie rozgraniczonych grupach.

Dla pierwszej (prawno-ustrojowej) podstawowe kryterium stanowiłaby 
konstytucja i orzecznictwo sądowe. [...] Druga grupa uwzględniałaby praktykę 
ustrojową, a więc aspekt behawiorystyczny. [...] Otrzymalibyśmy w ten sposób 
dwa modele: prawno-ustrojowy i behawiorystyczny, przy czym - co bardzo waż
ne - nie traktowane alternatywnie (albo ten, albo ten), lecz występujące łącznie, 
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oddające dwa aspekty tego samego zagadnienia analizowanego przy zastosowaniu 
tych samych kryteriów91.

91 J. Jaskiernia, Model prawno-ustrojowy i model behawiorystyczny a teorie rozwoju federalizmu 
w USA, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych”, 1979, z. 12, s. 36.

Jeżeliby przenieść propozycję J. Jaskierni na grunt ogólnych rozważań na temat 
federalizmu, wówczas należy uznać, że jest możliwa sytuacja, w której konstytucja 
federalna ustanawia system dualistyczny, lecz praktyka ustrojowa kształtuje model 
federalizmu kooperatywnego. Federalizm kooperatywny zakłada, iż relacje pomiędzy 
federacją a częściami składowymi powinny się opierać, jak sama nazwa wskazuje, na 
współdziałaniu. W tym modelu mniejszą wagę przywiązuje się do ścisłego rozdzielenia 
sfer działalności obu struktur, uznając, że takie rozdzielenie jest nie tylko niemożliwe, ale 
i niepożądane, akcentuje się natomiast potrzebę wzajemnego wspierania się, kooperacji 
pomiędzy różnymi szczeblami państwa federalnego oraz uczestnictwa jednego poziomu 
władzy w wykonywaniu zadań należących do drugiego.

Federalizm kooperatywny nie musi być modelem behawioralnym, równie dobrze 
może być modelem prawnoustrojowym, to znaczy opierać się na normach prawnych. 
Podkreślmy raz jeszcze, że oba modele nie muszą się wykluczać, jeśli kształtują się 
w odrębnych sferach. Rzecz jednak w tym, że bardzo często kooperacja w ramach 
federacji, zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym, nie znajduje umo
cowania w przepisach konstytucji, najczęściej federalizm kooperatywny jest wynikiem 
praktyki ustrojowej, kształtuje się więc w sferze politycznej lub, używając terminologii 
J. Jaskierni, behawiorystycznej.

Współdziałanie wewnątrz federacji może zachodzić zarówno w wymiarze wertykal
nym, jak i horyzontalnym. Może mieć ono charakter doraźny, przejawiając się w zawie
raniu porozumień dwu- i wielostronnych lub przekazywaniu transferów pieniężnych, na 
przykład na realizację określonych projektów, może jednak przybierać postać współpracy 
trwałej, zinstytucjonalizowanej, kiedy na jej potrzeby powstaje struktura organizacyjna 
w postaci wspólnych komisji, rad, stowarzyszeń et cetera. Wreszcie może ono zachodzić 
zarówno w wymiarze politycznym, jak i administracyjnym. Kiedy współpraca przybiera 
formę zinstytucjonalizowaną, wówczas instytucje kooperacji międzyrządowej mogą się 
stać miejscem, w którym zapadają kluczowe niekiedy decyzje polityczne, i w tym sensie 
służyć kształtowaniu polityki zarówno federacji, jak i części składowych. Formy insty
tucjonalne federalizmu kooperatywnego są niezwykle zróżnicowane, w odniesieniu do 
federacji anglosaskich zostaną one szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach.

Współpracę międzyrządową w wymiarze wertykalnym można więc postrzegać, 
przynajmniej w niektórych federacjach, przez pryzmat zasady partycypacji, jako że, jak 
już wspomniano, pozwala ona władzom jednostek sfederowanych wpływać na politykę 
federalną, a przez to zapewnia im efektywne uczestnictwo w kształtowaniu woli fede
racji, będąc w ten sposób jedną z form realizacji zasady partycypacji. Praktykowanie 
federalizmu kooperatywnego oznaczać może jednak zwiększenie roli władz federalnych, 
jeśli sprowadza się on przede wszystkim do przekazywania środków finansowych 
podmiotom federacji. Transfery pieniężne powodują bowiem uzależnienie części skła
dowych od federacji, a przez to ograniczenie ich samodzielności. „Bez wprowadzenia 
mechanizmów, dzięki którym pomoc finansowa rządu federalnego będzie połączona 
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z pewną niezależnością finansową regionów, kooperacja będzie rodzajem parawanu 
przesłaniającego dokonującą się w praktyce unifikację”92.

92 K.C. Wheare, op.cit., s. 243.
93 Por. J. Scott, Australian Federalism Renewed [w:] A. Patience, J. Scott (eds.), Australian Fede

ralism: Future Tense, Oxford University Press, Melbourne 1983, s. 6.

Instytucje i mechanizmy kooperacji międzyrządowej jako element ustroju federalnego 
(a więc w warstwie prawnokonstytucyjnej) wyrastają z konieczności współdziałania 
wyodrębnionych w ramach struktury federalnej ośrodków władzy, zwłaszcza w tych 
sferach, w których ich kompetencje się przenikają lub na siebie nachodzą. Współpraca 
horyzontalna pozwala z kolei częściom składowym na korzystanie z wzajemnych do
świadczeń, umożliwia też współdziałanie w realizacji należących do nich zadań, a przez 
to na bardziej efektywne funkcjonowanie. Umożliwia także trwałą współpracę poli
tyczną. Zresztą współpraca administracyjna pomiędzy podmiotami federacji, zwłaszcza 
sąsiadującymi z sobą, jest chyba w każdym systemie federalnym nie do uniknięcia.

W przeprowadzanych w literaturze analizach stosunków między federacją a częściami 
składowymi pojawia się znacznie więcej modeli opisujących charakter tych stosunków. 
By wymienić tylko kilka: federalizm współpracy (collaborative federalism), przymu
sowy federalizm (coercive federalism), federalizm kreatywny (creative federalism), ry- 
walizacyjny (competitive) i oczywiście wiele „nowych federalizmów” (newfederalism). 
Funkcjonowanie tych licznych modeli federalizmu powoduje wielkie zamieszanie. Po
sługujący się nimi (a czasem je tworzący) autorzy, sugerują bowiem, a niekiedy wprost 
formułują taką tezę, jakoby były to modele alternatywne wobec modelu kooperatywnego 
i dualistycznego. Potrzeba tworzenia tak licznych pojęć, mających opisywać stosunki 
wewnątrz struktury federalnej, budzi wątpliwości, zwłaszcza że ich wartość poznawcza 
chyba nie rekompensuje wywoływanego przez nie zamieszania. Zresztą używanie ich 
jako alternatywnych wobec kooperatywnego modeli federalizmu wynika ze zbyt dosłow
nego traktowania terminu kooperacja, który jest rozumiany jako współpraca, podczas 
gdy powinien być rozumiany raczej jako współdziałanie. Przyjmując takie rozumienie 
kooperacji, można uznać, że wszystkie te „federalizmy” mieszczą się w ramach modelu 
kooperatywnego, bo we wszystkich dochodzi do interakcji pomiędzy elementami struk
tury federalnej i ich współdziałania. Nie ma przy tym znaczenia, czy współdziałanie to 
ma charakter dobrowolny, w jakiej przebiega atmosferze, czy jest pozbawione konfliktów, 
rywalizacji et cetera, czy też całkowicie przeciwnie93. Dlatego wydaje się, że wskazane 
byłoby ograniczenie analizy relacji pomiędzy federacją a częściami składowymi do dwóch 
podstawowych modeli: dualistycznego i kooperatywnego, w zależności od tego, czy 
pomiędzy elementami struktury federalnej dochodzi do współdziałania, czy też nie.

5. Federalizm a demokracja

Według D.J. Elazara federalizm jest formą ustroju urzeczywistniającą demokrację, wo
bec czego „federalne struktury przyswajane niekiedy przez systemy niedemokratyczne 
muszą być traktowane jako mydlenie oczu (window-dressing), z wyjątkiem sytuacji, 
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w których ich wprowadzenie służy demokratyzacji ustroju”94. W literaturze można spo
tkać także opinie, że prawdziwy (genuine) jest wyłącznie federalizm demokratyczny95, 
że federalna konstytucja jest wyrazem demokracji96, lub że federalizm jest nieodłącznie 
(inherently) demokratyczny97 98.

94 D.J. Elazar, Exploring..., op.cit., s. 186.
95 J. McGarry, Federal Political Systems and the Accommodation of National Minorities [w:J A.L.

Griffiths, op.cit., s. 429.
96 1. Duchacek, op.cit., s. 192.
97 U. Hicks, Federalism: Failure and Success, London 1978, s. 4, cyt. za: P. King, Federalism and

Federation, op.cit., s. 89.
98 P. King, Federalism and Federation, op.cit., s. 89.
99 Ch. Saunders, op.cit., s. 77.

Wątpliwości przeciwko takiemu stawianiu sprawy wysunął P. King, który był skłonny 
przyznawać większe znaczenie konstytucjonalizmowi niż demokracji, twierdząc, że 
„pomimo iż federacje są konstytucyjne i w tym sensie demokratyczne, nie są w pełni 
demokratyczne per se"4*. W takim ujęciu większe znaczenie ma respektowanie norm 
konstytucji niż zasad demokracji, zatem federalizm łączy się tu nie tyle z demokracją, 
ile z zasadą konstytucjonalizmu, zgodnie z którą organy państwa czerpią swą władzę 
z konstytucji, która jest najwyższym prawem w państwie i której przepisy muszą być 
bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli ustanawiająca ustrój federalny konstytucja nie 
ma charakteru fikcyjnego, jeśli jej przepisy są przestrzegane przez władze federalne 
i władze członów federacji, wówczas nie ma znaczenia, czy władze te są demokratycz
ne, to znaczy wyłaniane są w wyniku powszechnych wyborów, czy też nie. Jak piszę 
Ch. Saunders, chociaż federalizm historycznie łączył się z demokracją, „teoretycznie 
jest możliwe stworzenie działającego systemu federalnego w państwie, które nie jest 
skądinąd demokratyczne”99.

Wydaje się, że takie stanowisko jest bardziej uzasadnione. Jeśliby bowiem przyjąć, że 
federalizm musi się łączyć z demokracją, wówczas wszelkie państwa niedemokratyczne 
ex definitione nie mogłyby być uznane za federalne, nawet jeżeli ich konstrukcja ustro
jowa spełniałaby wszystkie kryteria ustroju federalnego, a proces rządzenia uwzględniał 
ten federalny charakter państwa. Niewątpliwie państwa niedemokratyczne rzadko są 
państwami praworządnymi, konstytucyjnymi, i z tego właśnie powodu, a nie przez sam 
fakt braku demokracji, federalizm ma w nich najczęściej charakter fasadowy. Sztanda
rowym przykładem były federacje socjalistyczne: Związek Radziecki, Czechosłowacja 
i, przynajmniej do lat 70. XX wieku, Jugosławia. Federalny status niedemokratycznych 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie budzi jednak wątpliwości właśnie dlatego, że ich 
ustrój federalny jest oparty na działającym w praktyce mechanizmie konstytucyjnym.

Choć federalizm nie musi się łączyć z demokracją, kiedy tak się dzieje, struktura fede
ralna może wzmacniać demokratyczny charakter ustroju lub, jak w przypadku Jugosławii, 
sprzyjać jego demokratyzacji. Immanentne w federalizmie rozproszenie władzy unie
możliwia jej koncentrację w jednym ośrodku, w państwach wielonarodowych struktura 
federalna, zapewniając autonomię skoncentrowanym terytorialnie grupom etnicznym lub 
narodowym, przeciwdziała destabilizacji systemu i napięciom wewnętrznym. Oczywiście 
sam federalizm nie może gwarantować demokracji, ale może być czynnikiem ją wspiera
jącym. Jak już wspomniano, odtworzenie Niemiec po II wojnie światowej jako państwa 
federalnego miało służyć także wzmocnieniu demokracji. Można przyjąć, że jest trochę 
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prawdy w twierdzeniu J. Wheeldona, że „nawet najsilniejsza demokracja w systemie 
unitarnym byłaby jeszcze silniejsza w warunkach systemu federalnego”100.

100 J. Wheeldon, Federalism: One of Democracy's Best Friends, Proceedings of the Eighth Conference 
of The Samuel Griffith Society, Canberra 7-9 March 1997, strony nienumerowane, http://www. 
samuelgriffith.org.au

101 Sudan jest aktualnie w trakcie procesu federalizacji.
102 J. Smith, Informal Constitutional Development: Change by Other Means [w:J H. Bakvis, G. Skog- 

stad (eds.), Canadian Federalism: Performance, Effectiveness and Legitimacy, Oxford University 
Press, Don Mills 2002, s. 56.

103 Na temat demokracji konsensualnej zob. A. Lijphart, Patterns of Democracy. Government Forms and 
Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven-London 1999, s. 31-47. Por. 
też G. Sartori, Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 294-298.

10,1 A. Lijphart, op.cit., s. 186.
105 A. Lijphart, Consociation and Federation: Conceptual and Empirical Links, „Canadian Journal 

of Political Science”, 1979, vol. 12, no. 3, s. 500, 506.
106 Ibidem, s. 509-512.
107 Asymetria jest tu rozumiana jako sytuacja, w której granice podmiotów federacji pokrywają się z gra

nicami pomiędzy częściami pluralistycznego społeczeństwa, na przykład z granicami etnicznymi.

Warto zauważyć, że federalizm staje się warunkiem demokracji w państwach rozle
głych terytorialnie. Spośród dziesięciu największych państwa świata, tylko dwa (Chiny, 
Kazachstan) nie są federacjami101, równocześnie nie sposób nie zauważyć, iż ustroje 
polityczne tych krajów bez wątpienia są pozbawione znamion ustrojów demokratycz
nych. W siedmiu spośród dziesięciu największych państw świata federalizm łączy się 
z demokracją. Dlatego nie sposób nie zgodzić się z opinią J. Smith, wedle której „zasada 
federalizmu jest krytycznym składnikiem demokracji w dużych państwach”102.

Rozpatrując powiązania między federalizmem a demokracją, warto wspomnieć także 
o stosunku federalizmu do modelu demokracji konsensualnej103. A. Lijphart uznawał 
federalizm za jedną z metod realizacji modelu konsensualnego104, twierdząc, że pod
stawowe zasady konsensualizmu, czyli rządy wielkich koalicji, wzajemne weto, repre
zentacja proporcjonalna połączona z uprzywilejowaniem mniejszości oraz autonomia 
segmentów, są także obecne w teorii federalizmu105. Zasadę rządów wielkich koalicji 
odnajdywał on w konstrukcji parlamentu federalnego, w którym reprezentowane są 
odrębnie podmioty federacji, oraz w uwzględnieniu czynnika terytorialnego w kształ
towaniu federalnej egzekutywy w systemach parlamentarnych. Zasada nadreprezentacji 
mniejszości znajduje wyraz w faworyzowaniu mniejszych podmiotów w kompozycji 
składu izby federalnej. Procedura zmiany konstytucji federalnej zapewnia realizację 
reguły wzajemnego weta, natomiast autonomia segmentów jest w sposób oczywisty 
zbieżna z autonomią członów federacji w systemie federalnym.

Te powiązania nie oznaczają jednak, że w każdej federacji jest realizowany model 
demokracji konsensualnej, aby tak było, musi być spełnionych, zdaniem A. Lijpharta, 
sześć warunków106. Po pierwsze, federacja musi być państwem demokratycznym; po 
drugie, musi być wielonarodowa; po trzecie, ustrój federalny musi spełniać wszystkie 
cztery warunki demokracji konsensualnej; po czwarte, autonomia segmentów w ra
mach federacji musi być bardzo rozległa (to znaczy podmioty federacji muszą posiadać 
znaczny zakres władzy); po piąte, demokracja konsensualna wymaga przyjęcia modelu 
federalizmu asymetrycznego107; po szóste, federacja musi składać się ze stosunkowo 
wielu relatywnie małych części składowych.

samuelgriffith.org.au
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Można powiedzieć, że organizacja ustroju państwa oparte na zasadzie federalizmu 
może sprzyjać urzeczywistnieniu konsensualnego modelu demokracji. Przykładem 
państwa, w którym taka relacja zachodzi, jest z pewnością Szwajcaria.

Federalizm i demokrację konsensualną łączy przede wszystkim to, że obie formy 
organizacji ustroju państwa są postrzegane jako dające możliwość rozwiązywania kon
fliktów w ramach zróżnicowanego, podzielonego wewnętrznie społeczeństwa. W lite
raturze podkreśla się rolę, jaką może odgrywać federalizm w organizowaniu ustrojów 
państw wielokulturowych lub wielonarodowych108.

108 Zob. np. A.-G. Gagnon, Canada: Unity and Diversity, „Parliamentary Affairs”, 2000, vol. 53, no. 1, 
s. 12.

109 P. King, Federalism and Federation, op.cit., s. 77.
110 S.T. Early, American National Government, Blaisdell, New York 1965, str. 22, cyt. za: A. Pułło, 

op.cit., s. 7. Autor ten przytacza także kilka innych tego rodzaju definicji.

6. Uwagi końcowe

Definiowanie ustroju federalnego poprzez wskazanie jego cech charakterystycznych 
wydaje się najlepszym rozwiązaniem. W ten sposób można zbudować kryterium po
zwalające klasyfikować ustrój państwowy jako federalny na podstawie występowania 
w nim określonych elementów. Co do tego, jakie mają to być elementy, czyli innymi 
słowy, co wyróżnia federalizm spośród innych form organizacji ustroju państwa, nie 
ma w literaturze jednolitego stanowiska. P. King akcentował partycypację, twierdząc, 
że tym, co wyróżnia ustrój federalny, jest gwarantowane przez konstytucję uczestnic
two jednostek terytorialnych w procedurze decyzyjnej na szczeblu ogólnokrajowym109. 
Wiele definicji, chyba nawet większość, skupia się z kolei wyłącznie na podziale władzy, 
określając system federalny jako taki, „gdzie kompetencje rządu {powers of government) 
są podzielone wertykalnie między władzę centralną a regionalną. Podział władzy jest 
ustalony tak, że żaden z rządów nie może go zmienić wbrew woli pozostałych”110.

Wydaje się jednak, że tak proste określanie federalizmu, poprzez uwypuklenie 
tylko jednego z jego elementów, nie jest właściwym podejściem. Znacznie lepiej jest 
wskazać maksymalnie wyczerpującą listę cech, a więc definiować federalizm w sposób 
strukturalny. Zabieg ten pozwala bowiem na precyzyjne określenie warunków uznania 
konkretnego ustroju państwowego za federalny. Katalog takich cech nie może zostać 
określony a priori, punktem wyjścia musi być analiza formy ustrojowej wypracowanej 
podczas obrad konwencji filadelfijskiej i wpisanej w konstytucję Stanów Zjednoczo
nych. Rzecz jasna federalizm jako sposób zorganizowania ustroju państwa ewoluował, 
żadna z konstytucji federalnych nie stanowi wiernej kopii konstytucji amerykańskiej, 
każda jednak, tam gdzie odnosi się do federalizmu, opiera się na tych samych zasa
dach. Choć więc ustroje federalne są niezwykle zróżnicowane (mówi się nawet, choć 
z pewną przesadą, że tyle jest federalizmów, ile federacji), to jednak w każdym z nich 
można odnaleźć (zidentyfikować) zasady, na bazie których został zorganizowany ustrój 
federalny Stanów Zjednoczonych. Jak trafnie, i nie bez ironii, zauważył australijski 
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badacz zagadnienia: „Wszystkie współczesne państwa federalne, niezależnie od tego, 
czy ich mieszkańcy lubią, gdy im o tym przypominać, są duchowymi dziećmi Ojców 
Założycieli z filadelfijskiej konwencji”111.

111 W.G. McMinn, Nationalism and Federalism in Australia, Oxford University Press, Melbourne 
1994, s. 45.

112 Tak J. McGarry, op.cit., s. 416.
113 Рог. C J. Friedrich, Origin and Development of the Concept of Federalism in the United States, 

„Jahrbuch des Óffentlichen Rechts”, 1960, vol. 9, s. 29.
114 Por. T. Hueglin, Federalism at the Crossroads: Old Meanings, New Significance, „Canadian 

Journal of Political Science”, 2003, vol. 36, no. 2, s. 276.
115 Zob. J. Smith, Federalism, University of British Columbia Press, Vancouver 2004, s. 66.
116 Zob. G. Smith, op.cit., s. 6. A. Lijphart piszę w tym kontekście о federalizmie socjologicznym. 

Zob. A. Lijphart, Patterns of..., op.cit., s. 191.
117 Określenie C.J. Friedricha, zob. A. Lijphart, Consociation..., op.cit., s. 507.

Opisane w tej części rozważań przesłanki ustrojowe federalizmu pozwalają na sfor
mułowanie następujących wniosków:

Po pierwsze, należy odrzucić tak zwaną szeroką definicję federalizmu, wedle której 
za ustrój federalny można uznać każdy, w którym wydzielone jednostki terytorialne 
posiadają istotny zakres politycznej autonomii112. W takim ujęciu za federalne uznaje 
się zarówno ustroje zdecentralizowane, w których władze regionalne otrzymały znaczny 
zakres uprawnień, jak i konfederacje. Szeroka definicja federalizmu nie może być za
akceptowana nade wszystko ze względu na całkowite pominięcie zasady partycypacji, 
ale także zupełny brak precyzji.

Po drugie, za pierwsze państwo, którego ustrój został oparty na zasadzie federalizmu, 
można zasadnie uważać dopiero powstałe pod koniec XVIII wieku Stany Zjednoczone. 
Bez przesady można powiedzieć, że to Amerykanie, a precyzyjniej Ojcowie Założyciele 
wymyślili federalizm113. Choć termin ten był znany i używany już znacznie wcześniej, 
autorzy amerykańskiej konstytucji nadali mu nowe znaczenie, w którym funkcjonuje 
on do dziś"'1. Wobec tego współcześnie jest już całkowicie nieuprawnione mówienie 
o federalizmie antycznym lub średniowiecznym. Tego rodzaju sformułowania są typo
wym przykładem używania współczesnych pojęć do opisu zjawisk historycznych, co 
w każdych okolicznościach należy uznać za bardzo ryzykowne. Występujące w rozma
itych okresach historycznych różnego rodzaju formy powiązania pomiędzy państwami 
nie można określać mianem federalnych, nie opierały się one bowiem na zasadzie fe
deralizmu, tak jak zdefiniowali ją twórcy amerykańskiej konstytucji. Nie spełniają one 
kryteriów ustroju federalnego (federalizmu), jako że kryteria te zostały sformułowane 
dopiero pod koniec XVIII wieku.

Po trzecie, pojęcie federalizmu należy zarezerwować dla określania tych form ustro
jowych, w których zasady autonomii oraz partycypacji dotyczą grup zdefiniowanych 
geograficznie. Pojęcie terytorium jest w federalizmie centralne, podmiotami federacji 
mogą być bowiem jedynie jednostki terytorialne115. Ta, zdawałoby się, oczywistość 
wymaga jednak podkreślenia wobec pojawiających się prób wprowadzenia pojęcia 
nieterytorialnego {non-territorial)"6 lub korporacyjnego117, a także traktatowego {treaty) 
federalizmu, w których podziały przebiegałyby nie według granic geograficznych, ale 
na przykład etnicznych, społecznych, religijnych, językowych czy jakichkolwiek innych, 
i to właśnie w ten sposób określone grupy byłyby podmiotami autonomii i partycypacji. 
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Zachowuje wciąż aktualność pogląd wyrażony przeszło pół wieku temu przez W.S. Living- 
stona: „Federalizm staje się niczym, jeśli utrzymuje, się, iż obejmuje podziały, które nie 
są zdefiniowane geograficznie”118.

W.S. Livingston, Federalism and Constitutional Change, Oxford 1956, cyt. za: M.J.C. Vile, The 
Structure of American Federalism, Oxford University Press, London 1961, s. 36.

Dezynwoltura w stosowaniu terminu „federalizm” i powiększanie zakresu jego de- 
sygnatów powoduje, że staje się on pojęciem w coraz większym stopniu nieokreślonym, 
co stawia pod znakiem zapytania jego wartość poznawczą. Stąd wynika konieczność 
precyzyjnego zdefiniowania, czym jest ustrój federalny i wobec tego jakiego rodzaju 
formę organizacji ustroju państwa zasadnie, w sposób uprawniony, można nazwać 
federalną.



Rozdział II

Ustrój federalny Stanów Zjednoczonych

1. Geneza i powstanie federacji amerykańskiej

Przyjęta w lipcu 1776 roku Deklaracja Niepodległości ogłaszała zerwanie z Brytyjską 
Koroną i niepodległość trzynastu północnoamerykańskich kolonii, które odtąd stawały 
się wedle jej słów „wolnymi i niezależnymi państwami” {Free and Independent States). 
Choć deklaracja została przyjęta „jednomyślnie” przez „trzynaście zjednoczonych 
państw amerykańskich” {thirteen united States of America), to oznajmiała ona niepod
ległość każdego z nich z osobna, nie zaś wszystkich razem. W ten sposób po 4 lipca 
1776 roku w miejsce trzynastu brytyjskich kolonii na kontynencie amerykańskim po
wstało trzynaście niepodległych państw.

Pierwsze formy współdziałania amerykańskich kolonii sięgają połowy XVII wieku, 
kiedy to dla wspólnej obrony przed plemionami indiańskimi i Holendrami powstała 
Konfederacja Zjednoczonych Kolonii Nowej Anglii {The Confederation of the United 
Colonies of New England)"9. Konfederacja istniała do roku 1684 i choć później z różną 
częstotliwością pojawiały się projekty współdziałania kolonii, to dopiero w przededniu 
wojny siedmioletniej sformułowano pierwszy poważny plan ich zjednoczenia w jeden 
organizm z centralnym rządem. Autorem tej idei był Benjamin Franklin, a przedstawił 
ją na zwołanej w 1754 roku w Albany konferencji komisarzy kolonii brytyjskich, na 
której stawili się przedstawiciele siedmiu z nich. Nie było delegatów New Jersey i Wir
ginii. Plan B. Franklina upadł, odrzucono go zarówno w Londynie, jak i w koloniach, 
pozostaje on jednak świadectwem pierwszej przemyślanej próby zjednoczenia amery
kańskich kolonii. „Żaden z tych pierwszych planów unii nie zakładał niepodległości 
kolonii. Były one przede wszystkim nakierowane na rozwiązanie wspólnych problemów 
obrony granic i sporadycznie problemów związanych z handlem”119 120.

119 Zob. I. Rusinowa, Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (unia lat 1774-1783), PWN, 
Warszawa 1974, s. 29 i n.

120 L. Grant de Pauw, The Roots of American Federalism [w:] M.B. Cohen (ed.), Federalism: The 
Legacy of George Mason, George Mason University Press, Fairfax 1988, s. 47.



50 Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii

Jak wiadomo, kolonie zbliżyła do siebie i w pewnym sensie wymusiła ich współ
pracę polityka prowadzona wobec nich przez brytyjską metropolię w drugiej połowie 
XVIII wieku, którą uznawały one, zresztą nie bez racji, za dyskryminacyjną. Nim doszło 
do zerwania z Koroną, współpraca kolonii została zorganizowana w formie Kongresu 
Kontynentalnego, który zebrał się po raz pierwszy 5 września 1774 roku w Filadelfii121. 
W warunkach wojennych ścisłe współdziałanie amerykańskich państw stało się koniecz
nością warunkującą możliwość odniesienia zwycięstwa. Jak już wspomniano, po ogłosze
niu Deklaracji Niepodległości w Ameryce Północnej powstało trzynaście niepodległych 
państw. Na potrzeby prowadzenia wojny zdecydowały one zawiązać Konfederację.

121 Zob. I. Rusinowa, op.cit., s. 86 i n. Przeszedł on do historii jako I Kongres Kontynentalny. Jego 
obrady zostały odroczone w październiku 1774 roku. 10 maja 1775 roku zebrał się II Kongres 
Kontynentalny, który w lipcu następnego roku uchwalił Deklarację Niepodległości. Wcześniej 
w 1765 roku przedstawiciele kolonii zebrali się na tak zwanym kongresie stemplowym.

122 C. Berkin, Doniosłe rozstrzygnięcie. Tworzenie amerykańskiej konstytucji, Wydawnictwo Sej
mowe, Warszawa 2005, s. 22.

12:1 L. Grant de Pauw, op.cit., s. 56.

15 listopada 1777 roku Kongres Kontynentalny uchwalił Artykuły Konfederacji 
i Trwałej Unii (Articles of Confederation and Perpetual Union), które stworzyły ramy 
funkcjonowania Konfederacji. Artykuły nie były w żadnym razie pierwszą amerykańską 
konstytucją (nie mogły nią być, bo Unia nie była państwem), były zawartym pomiędzy 
trzynastoma suwerennymi jednostkami traktatem ustalającym zasady ich wspólnego 
działania w ramach konfederacji. Artykuły nie ustanawiały rządu centralnego, najwyższą 
władzą, dość luźnego w istocie związku, czyniąc Zjednoczone Stany zebrane w Kongresie 
(UnitedStates in Congress Assembled). Artykuły Konfederacji i Trwałej Unii po ratyfikacji 
przez wszystkie trzynaście państw amerykańskich weszły w życie 1 marca 1781 roku.

Dwa i pół roku później pokojem paryskim zakończono wojnę o niepodległość. Teraz 
problemem stało się zagospodarowanie wywalczonej wolności. Przesłanki utworzenia 
unii federalnej zostaną omówione odrębnie. W tym miejscu można jedynie zasygna
lizować, że wśród ówczesnych przywódców wielu od początku dostrzegało słabość 
Artykułów Konfederacji i zagrożenia płynące przede wszystkim z braku silnej władzy 
centralnej. Potrzeba zwołania konwencji wszystkich stanów dla przedyskutowania stanu 
Konfederacji i rozważenia ewentualnych reform była dostrzegana już w 1785 roku. Zresz
tą wówczas Konfederacja była w znacznej mierze fikcją, „jesienią 1785 roku obecność 
na posiedzeniach Kongresu była żenująco niska. Przez zimę i wiosnę 1786 roku absencja 
osiągnęła rozmiary kryzysu, z rzadka osiągano kworum, a sprawy rozpatrywane przez 
Kongres, raczej bardzo nieliczne, zostały gwałtownie wstrzymane”122 *.

Porozumienie w sprawie reformy Konfederacji, a raczej jej rewitalizacji, uniemoż
liwiał jednak, już wówczas zarysowujący się, konflikt interesów pomiędzy stanami 
południowymi a północnymi. Dopiero rebelia Shaysa, do której doszło latem 1786 roku 
w Massachusetts, skłoniła wszystkie stany, poza Rhode Island, do powołania delegacji 
na zjazd zaplanowany na pierwszą połowę 1787 roku.

Ów zjazd, nazywany Federalną Konwencją (Federal Convention) lub Wielką Konwencją 
(Grand Convention)'13, rozpoczął się 25 maja 1787 roku, kiedy zgromadziło się wymagane 
kworum, i trwał do 17 września, przechodząc do historii pod nazwą Konwencji Konstytu
cyjnej. Zamiast zreformować Artykuły Konfederacji, jej uczestnicy przygotowali zupełnie 
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nowy dokument, który stał się projektem konstytucji mającego powstać wspólnego państwa 
- Stanów Zjednoczonych Ameryki, pierwszego w dziejach państwa federalnego124.

124 Przebieg obrad Konwencji opisuje chyba każdy podręcznik historii Stanów Zjednoczonych. W tym 
miejscu odsyłamy jedynie do przykładowych trzech pozycji w języku polskim. Zob. na przykład 
C. Berkin, op.cit., s. 57-127; L. Banning, Tworzenie republiki federalnej 1783-1789 [w:] A. Bartnic
ki, D.T. Critchlow (red.), Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 2: 1763-1848, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 50-57; I. Rusinowa, Zmiany konstytucyjne 1787 roku [w:] 
Konstytucja USA 1787-1987. Historia i współczesność, PWN, Warszawa 1987, s. 28-40.

125 L. Banning, op.cit., s. 57; zob. też C. Berkin, op.cit., s. 128-142.
126 Bez oporów w tym sensie, że w tych stanach ratyfikacja nie była poważnie zagrożona, choć także 

tam wobec konstytucji zgłaszano wiele zastrzeżeń.
127 Przeciwnicy konstytucji w legislaturze Pensylwanii, starając się opóźnić wybór delegatów na 

konwencję stanową, nie uczestniczyli w obradach ciała ustawodawczego, co powodowało, iż 
brakowało w nim kworum koniecznego dla dokonania wyboru. Dążąc do jak najszybszego prze
prowadzenia wyborów, „tłum federalistów wdarł się do ich domów, powlókł ich ulicami i wepchnął 
z powrotem na salę obrad. Przy oklaskach zwycięzców przeprowadzono głosowanie i ustalono 
termin wyborów delegatów”. Ch.A. Beard, M.R. Beard, Rozwój cywilizacji amerykańskiej, t. 1: 
Era rolnicza, PWN, Warszawa 1961, s. 292.

128 L. Banning, op.cit., s. 61.

By konstytucja mogła wejść w życie musiało ją ratyfikować przynajmniej dziewięć spo
śród trzynastu stanów. Oddanie ratyfikacji nie w ręce legislatur, lecz stanowych konwencji, 
„doprowadziło [...] do najostrzejszej i najszerzej zakrojonej debaty politycznej w historii 
Stanów Zjednoczonych”125. W jej trakcie zwolennicy konstytucji, sami nazywający siebie 
federalistami, starli się z jej przeciwnikami, którym przypadło siłą rzeczy miano antyfede- 
ralistów. Jak wiadomo, ze starcia tego zwycięsko wyszli ci pierwsi, a niejako „ubocznym” 
(jakkolwiek niestosownie by to brzmiało) skutkiem debaty politycznej towarzyszącej 
ratyfikacji stało się powstanie, do dziś najwybitniejszego osiągnięcia amerykańskiej myśli 
politycznej, cyklu esejów w obronie konstytucji znanych pod nazwą The Federalist Papers, 
które wyszły spod piór Alexandra Hamiltona, Jamesa Madisona oraz Johna Jaya.

Najbardziej zainteresowane powstaniem Unii były najmniejsze stany i to ich głosy 
pozwoliły federalistom od początku osiągnąć przewagę. Jako pierwszy stan konstytucję 
jednogłośnie ratyfikował Delaware, bez oporów ratyfikacji dokonały także kolejno New 
Jersey, Georgia i Connecticut126. Dla uzyskania piątego głosu, Pensylwanii, zwolennicy 
konstytucji posłużyli się metodami, które z dzisiejszej perspektywy chwały im nie przy
noszą127 128. Trudną walkę, zakończoną zwycięstwem zaledwie 19 głosami (na ogólną liczbę 
ponad 350 delegatów na konwencję stanową) stoczyli federaliści także w Massachusetts. 
W kwietniu i maju 1788 roku, jako odpowiednio siódmy i ósmy stan, bez większych 
problemów konstytucję ratyfikowały Maryland i Karolina Południowa. Brakującego 
głosu dostarczył w czerwcu New Hampshire. Choć formalne warunki wejścia w życie 
konstytucji zostały w ten sposób spełnione, utworzenie Unii bez Wirginii i Nowego 
Jorku nie mogło się powieść. Kilka dni po decyzji New Hampshire, 25 czerwca, także 
konwencja Wirginii zaakceptowała konstytucję niewielką przewagą głosów. Bardziej 
negatywnie nastawiony wobec niej Nowy Jork złamały wiadomości o pozytywnej 
decyzji „Starego Dominium”. „Obawiając się, że do utworzenia nowego rządu dojdzie 
bez udziału Nowego Jorku, delegaci tego stanu przyjęli wniosek 26 lipca stosunkiem 
głosów 30:27”'2S. Jedynym stanem, który odrzucił konstytucję, była Karolina Północna, 
natomiast w Rhode Island w ogóle nie zwołano konwencji ratyfikacyjnej.
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Jak wiadomo, amerykańskim świętem narodowym jest 4 lipca, rocznica ogłoszenia 
Deklaracji Niepodległości, pamiętany jest także dzień 17 września, data przyjęcia kon
stytucji. Niemniej za datę powstania amerykańskiego państwa - Stanów Zjednoczonych 
Ameryki - należałoby uznać raczej 21 czerwca 1788 roku, kiedy konstytucję ratyfiko
wał dziewiąty stan i tym samym zostały spełnione postawione w ustawie zasadniczej 
warunki jej wejścia w życie. Dopiero po tej dacie podjęto przygotowania do pierwszych 
wyborów do Kongresu, które przeprowadzono już wtedy, kiedy konstytucję ratyfikowało 
jedenaście amerykańskich państw129.

129 Por. A. Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 1997, s. 12.

130 „Pod naciskiem czynników miejscowych organy ustawodawcze nakładały cła zarówno na towa
ry pochodzące z sąsiednich stanów, jak na towary z zagranicy, wiodły z sobą odwetowe wojny 
handlowe, podnosiły i obniżały cła w zależności od napięcia sporów, przy czym dochodziło do 
takich sytuacji, że w Nowym Jorku nakładano cła na drzewo opałowe z Connecticut i kapustę 
z New Jersey”. Ch.A. Beard, M.R. Beard, op.cit., s. 273.

131 Ibidem, s. 274.
132 Ibidem, s. 277, 279, 293.
133 G.S. Wood, The Creation of the American Republic 1776-1787, University of North Carolina 

Press, Chapel Hill-London 1998.

Pora postawić pytanie, dlaczego właściwie doszło do utworzenia federacji Sta
nów Zjednoczonych Ameryki, dlaczego trzynaście niepodległych państw powstałych 
w 1776 roku nie rozwijało swej państwowości samodzielnie? Historycy udzielają w tej 
kwestii różnych odpowiedzi.

Niegdyś szczególnie głośna, głównie chyba przez swą kontrowersyjność, była eko
nomiczna interpretacja konstytucji, spopularyzowana przez Ch.A. i M.R. Beardów. 
Wskazywali oni, że największy interes w utworzeniu silnej władzy centralnej w miejsce 
nieudolnego Kongresu mieli kupcy, przedsiębiorcy i wierzyciele Konfederacji, którzy 
wskutek jej katastrofalnej sytuacji finansowej nie byli w stanie odzyskać swych wie
rzytelności. Brak jednej waluty o równej wartości na obszarze wszystkich stanów, 
a w większym nawet stopniu bariery celne wprowadzane przez poszczególne stany130 
utrudniały czy wręcz uniemożliwiały prowadzenie międzystanowego handlu. Słaby 
Kongres nie był w stanie chronić miejscowych przedsiębiorców przed zalewem impor
towanych towarów, głównie z Anglii. Dlatego właśnie przedsiębiorcy, ludzie zajmujący 
się handlem, spekulanci i wierzyciele najbardziej byli zainteresowani w ustanowieniu 
silnej władzy centralnej, zdolnej zwalczyć chaos monetarny, zlikwidować bariery 
handlowe, uregulować zobowiązania i prowadzić skuteczną politykę handlową wobec 
obcych państw131. Bez silnego państwa wykluczona była też ekspansja na rozległe tereny 
Zachodu. Beardowie zwracają uwagę na skład Konwencji Konstytucyjnej, w której za
brakło najbardziej radykalnych rewolucjonistów: Thomasa Jeffersona, Samuela Adamsa, 
Thomasa Paine’a i Patricka Henry’ego oraz na „zdumiewającą jednomyślność” dele
gatów, „gdy chodziło o wielkie cele ekonomiczne, dla których osiągnięcia się zebrali”. 
Podkreślają także, że podział na zwolenników i przeciwników konstytucji „pokrywał 
się na ogół z podziałem ekonomicznym”132.

Dla historyków, takich jak G.S. Wood, autor jednej z najgłośniejszych prac omawia
jących powstanie Stanów Zjednoczonych133, poglądy Ch.A. i M.R. Beardów należą do 
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„teorii spiskowych”. Sam G.S. Wood jest skłonny upatrywać genezy powstania amery
kańskiej federacji raczej w czynnikach politycznej niż ekonomicznej natury.

Sukces w wojnie o niepodległość oznaczał nie tylko wyzwolenie kolonii spod domi
nacji brytyjskiej, lecz także zwycięstwo republikanizmu nad ustrojem monarchicznym. 
Jeśli wojnę o niepodległość nazywa się rewolucją, to właśnie dlatego, że oznaczała ona 
zerwanie z monarchią jako porządkiem ustrojowym na rzecz porządku republikańskiego, 
w którym miejsce króla jako suwerena miał zająć lud.

Ideały republikańskie bardzo szybko były wcielane w życie. „W pierwszym okresie 
rodzącej się niepodległości i trudnej wojny w życiu politycznym poszczególnych stanów 
dokonała się prawdziwa rewolucja polityczno-prawna o charakterze demokratycznym”134. 
Zachęcone przez Kongres Kontynentalny stany przyjmowały, coraz bardziej demokra
tyczne, konstytucje. Dominującą pozycję wśród organów władzy przyznawano w nich 
legislaturom, ciałom w coraz większym stopniu reprezentatywnym wobec poszerzania 
prawa wyborczego (w Pensylwanii zniesiono niemal wszystkie cenzusy wyborcze, utrzy
mując jedynie cenzus wieku i wymóg rocznego domicylu), do konstytucji dołączano 
także gwarantujące prawa i wolności jednostki Karty Praw. „Karnawał rewolucyjny” 
trwał w najlepsze, niesiony hasłami wolności oraz przede wszystkim egalitaryzmu.

13,1 Z. Libiszowska, Stany Zjednoczone pod rządem Artykułów Konfederacji 1781-1789. Dyskusje 
i polemiki [w:] Konstytucja USA 1787-1987. Historia i współczesność, op.cit., s. 56.

135 G.S. Wood, op.cit., s. 403-404.
136 Ibidem, s. 463, 465.

Jednak hasła powszechnej równości zaczęły się przemieniać w pogardę dla talentu 
i umiejętności, tak jak „Brytyjscy władcy nadużywali swej władzy, tak teraz lud naduży
wał swej wolności”, a to z kolei prowadziło nie tylko do zwykłej rozwiązłości, ale „do no
wej formy tyranii”, nazwanej przez Johna Adamsa „demokratycznym despotyzmem”135. 
Dyktat legislatur powodował, że odpowiedzialne za niszczenie młodych republik były 
nie anarchia i bezprawie, ale właśnie nieroztropne prawa. Niebezpieczeństwo zostało 
dostrzeżone, w myśleniu o władzy rychło nastąpiła zmiana. Wiele konstytucji stano
wych reformowano, wzmacniając czynnik wykonawczy. Gubernatorów, wybieranych 
w bezpośrednich wyborach, zaczęto również postrzegać jako organ reprezentujący lud, 
wzrastała rola judykatury, w kilku stanach sądy zaczęły oceniać zgodność z konstytu
cją działalności prawodawczej legislatur, co dla radykalnych republikanów stanowiło 
zwyczajną uzurpację i zamach na prawa ludu. Jak piszę G.S. Wood, zmiany te były 
jednak niewystarczające. Skutecznym środkiem zaradczym mogła być jedynie reforma 
o zasięgu ponadstanowym, wobec czego do 1787 roku większość reformatorów „spoglą
dała w stronę jakiegoś rodzaju zmian w strukturze władz centralnych, jako najlepszej, 
a być może jedynej, odpowiedzi na problemy Ameryki”. To presja oddolna, problemy 
istniejące w poszczególnych stanach „ostatecznie uczyniły reformę władz centralnych 
możliwą”136. Kwestią było przetrwanie republikanizmu w Ameryce.

W ten sposób, zdaniem G.S. Wooda, wzmocnienie władzy centralnej, jako kierunek 
reform, wyznaczyły nie tylko oczywiste słabości Artykułów Konfederacji, ale w równej 
mierze potrzeba rozwiązania problemów władzy w samych stanach. G.S. Wood nie ma 
wątpliwości, że:
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Nowy rząd centralny (national government) nie był po prostu odpowiedzią na 
wewnętrzne problemy związane z kredytem, obrotem gospodarczym i międzysta- 
nową rywalizacją, lub też międzynarodowe problemy skonfederowanych republik 
we wrogim monarchistycznym świecie. Nie miał na celu, krótko mówiąc, jedynie 
ratowania Unii, ponieważ to mogło zrobić wzmocnienie Konfederacji zgodnie 
z planem New Jersey.

Dla federalistów utworzenie nowego rządu było ostatnim aktem rewolucji, jej 
ratunkiem w obliczu nadciągającego upadku i równocześnie powściągającą reakcją 
na jej nadużycia. Konwencja federalna miała stworzyć konstytucję, która na zawsze 
zdecydowałaby o losie ustroju republikańskiego137.

137 Ibidem, s. 467, 474-475.
138 Jeśli nie zaznaczono inaczej, przytaczane fragmenty konstytucji Stanów Zjednoczonych opiera

ją się na tłumaczeniu A. Pułły. Zob. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (wst. i tłum. 
A. Pułło), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.

Jak widać, G.S. Wood lekceważy militarne przesłanki powstania amerykańskiej 
federacji. Czy jednak można je całkowicie zlekceważyć? Sytuacja międzynarodowa 
republik nie była łatwa. Wielka Brytania na północy, niepogodzona z utratą kolonii, 
lekceważąca jawnie nie tylko amerykańskiego posła w Londynie, ale i niektóre postano
wienia pokoju paryskiego. Na zachodzie Hiszpania i wciąż groźne plemiona indiańskie, 
z którymi pojedyncze stany mogłyby nie dać sobie rady. Słabe, podzielone i spierające 
się z sobą republiki łatwo mogły wpaść w kolejną wojenną zawieruchę.

Jakie przesłanki doprowadziły zatem do powstania federacji amerykańskiej: eko
nomiczne, polityczne czy militarne? Rozstrzygnięcie tej kwestii najlepiej pozostawić 
kompetentnym historykom. Najpewniej rolę odegrały wszystkie, choć trudno wskazać, 
które odegrały rolę decydującą.

Stany Zjednoczone Ameryki powstały jako federacja licząca 11 stanów. Karolina 
Północna ostatecznie ratyfikowała konstytucję w listopadzie 1789 roku, a Rhode Is
land w maju roku 1790. Pierwszym nowym stanem przyjętym do Unii był Vermont, 
który stał się jej członkiem w lutym 1791 roku. W kolejnych latach przyjmowano do 
Unii kolejne stany, ostatnim, 50. w kolejności, który do niej przystąpił, były Hawaje, 
a uczyniły to w 1959 roku.

2. Podział władzy między federacją a stanami

2.1. Uregulowania konstytucyjne

Intencją twórców amerykańskiej konstytucji, a przynajmniej taki pogląd ostatecznie 
przeważył w trakcie obrad konwencji filadelfijskiej, było utworzenie rządu federalnego 
(general government) o ograniczonych kompetencjach. W rezultacie takiego założenia 
uprawnienia federacji zostały enumeratywnie wyliczone i zawarte głównie w osiemnastu 
punktach wymienionych w art. I sekcji 8 konstytucji138. Wśród nich znalazły się:
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- prawo nakładania i ściągania podatków, ceł, opłat i akcyz w celu dostarczenia 
środków na wspólną obronę i zapewnienia ogólnego dobrobytu {general welfare)'34 
Stanom Zjednoczonym;

- prawo zaciągania pożyczek; regulowania handlu z obcymi państwami, pomiędzy stanami 
i plemionami Indian (prawo regulowania obrotu gospodarczego - commerce power)-,

- prawo ustalania jednolitych zasad naturalizacji i prawa upadłościowego;
- prawo emitowania pieniądza i ustalania jednostek miar i wag;
- prawo wprowadzania kar za fałszowanie papierów wartościowych i obiegowej waluty;
- prawo zakładania urzędów i dróg pocztowych;
- prawo przyznawania patentów i ochrony praw autorskich;
- prawo tworzenia niższych sądów federalnych;
- prawo definiowania i karania piractwa oraz zbrodni na pełnym morzu i innych 

przestępstw przeciwko prawu narodów;
- prawo wypowiadania wojny, jak również wystawiania i utrzymywania armii i ma

rynarki wojennej;
- wydawanie przepisów o służbie wojskowej;
- prawo powoływania i organizowania milicji (obecnie nazywanej Gwardią Narodową);
- prawo zarządzania Dystryktem Kolumbii i innymi terytoriami federalnymi;
- prawo stanowienia wszelkich praw, które będą niezbędne i właściwe {necessary and 

proper) dla wykonania powyższych uprawnień oraz wszystkich innych powierzonych 
w konstytucji władzom Stanów Zjednoczonych, ich departamentom lub funkcjona
riuszom.
Jak piszę R.M. Małajny, patrząc z dzisiejszej perspektywy, „nie sposób oprzeć się 

wrażeniu”, że kompetencje prawodawcze Kongresu „składają się na dość osobliwą ko
lekcję”139 140. Niektóre z nich nachodzą na siebie, nie brak pewnych powtórzeń, jedne są 
sformułowane bardzo ogólnie, a przez to są niezwykle rozległe (na przykład regulowa
nie handlu), inne znów są wyjątkowo wąskie (na przykład ustalanie jednolitych zasad 
nabycia obywatelstwa Stanów Zjednoczonych). Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest 
dziś już dokumentem także historycznym, warto jednak pamiętać, że nawet te kompe
tencje, które dziś wydają się nam całkowicie przestarzałe, wciąż mogą być podstawą 
działalności legislacyjnej Kongresu. Przykładem takiej pozornie martwej kompetencji 
jest prawo regulowania handlu z plemionami Indian. Stało się ono podstawą federalnej 
legislacji nie tak dawno, bo w roku 1988, a na temat zakresu jego stosowania Sąd Naj
wyższy wypowiedział się kilka lat później, w 1996 roku stwierdzając, że nie daje ono 
Kongresowi prawa do zniesienia przysługującego stanom na podstawie XI poprawki 
immunitetu przed pozwami ze strony obywateli innych stanów oraz obcych państw141.

139 W tłumaczeniu A. Pułły „ogólnej pomyślności”; ibidem, s. 44.
140 R.M. Małajny, Pozycja ustrojowa Kongresu USA, t. 1: Zakres władzy prawodawczej i fiskalnej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991, s. 17.
141 Sąd Najwyższy w sprawie Seminol Tribe of Florida v. Florida 517 U.S. 44. (1996) uznał za 

niezgodną z konstytucją federalną ustawę regulującą hazard na terenie rezerwatów indiańskich 
{Indian Gaming Regulatory Ad) z 1988 roku.

Kompetencje legislacyjne Kongresu wynikają także z innych przepisów konstytucji. 
Przyznają one parlamentowi federalnemu między innymi prawo: określania sposobów 
przeprowadzania spisów ludności (art. I § 2:3); regulowania pewnych kwestii związanych 
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z wyborami (art. I §4 i art. II § 1); reglamentowania imigracji (art. I §9:2); zawieszania 
habeas corpus (art. I §9:2); ustalania kar za zdradę Stanów Zjednoczonych (art. III 
§ 3:2); przyjmowania nowych stanów do Unii (art. IV § 3:1); powierzania prezydentowi, 
sądom oraz szefom departamentów prawa do powoływania niższych funkcjonariuszy 
(art. II §2:2); rozporządzania terytoriami (art. IV §3:2); proponowania poprawek do 
konstytucji (art. V)142.

142 Por. R.M. Małajny, op.cit., s. 16-17.
14:1 A. Pułło, Podział władzy, op.cit., s. 33.
144 Ibidem, s. 37; R.M. Małajny, op.cit., s. 41.

Spośród poprawek w zasadzie tylko jedna powiększała zakres władzy przyznany 
Unii w konstytucji. Mowa o poprawce XVI pozwalającej na ustanowienie jednolitego 
federalnego podatku dochodowego. Niemniej uprawnienia ustawodawcze Kongresu wy
nikają także z innych poprawek. Kongres ma prawo wprowadzania w życie za pomocą 
stosownego ustawodawstwa przepisów poprawek: XIII, XIV, XV, XIX, XXIII, XXIV 
oraz XXVI. Z kolei poprawka XX daje Kongresowi prawo ustawowego uregulowania 
sposobu wyboru prezydenta w sytuacjach szczególnych. Mimo iż kompetencje usta
wodawcze Kongresu wynikają także z innych przepisów, z punktu widzenia podziału 
władzy między federację a stany kluczowe znaczenie mają przepisy art. I § 8 oraz XVI 
poprawka.

Kompetencje konstytucyjne federacji określa się mianem kompetencji delegowanych 
(delegatedpowers), ponieważ Unia otrzymała je od stanów. Znajduje to wyraz w art. I § 1 
konstytucji, w którym stwierdza się, że Kongresowi Stanów Zjednoczonych przysługują 
wszystkie kompetencje ustawodawcze „niniejszym przyznane” (herein granted).

Wbrew pozorom, uprawnienia delegowane federacji nie mają charakteru kompetencji 
wyłącznych. „Są one nimi tylko wtedy, gdy konstytucja wyraźnie odbiera je stanom 
albo z natury swej nie mogą być wykonywane przez dwa różne rządy”143. Katalog 
tych pierwszych zawiera art. I § 10. Zgodnie z nim, stanom nie wolno między innymi: 
zawierać traktatów, sojuszów oraz przystępować do konfederacji; emitować środków 
płatniczych oraz papierów wartościowych; uchwalać ustaw wymierzających indywidu
alne kary bez procesu sądowego (bills of attainder), działających wstecz (ex post facto 
laws), a także ograniczających zobowiązania umowne. Żaden stan nie może także bez 
zgody Kongresu nakładać opłat lub ceł na import lub eksport, chyba że będzie to ko
nieczne dla wykonywania jego przepisów inspekcyjnych; nakładać podatków od tonażu; 
utrzymywać oddziałów wojskowych i okrętów wojennych w czasie pokoju; zawierać 
porozumień i układów z innymi stanami i państwami obcymi oraz przystępować do 
wojny, chyba że zostanie napadnięty lub znajdzie się w tak bliskim niebezpieczeństwie, 
które nie pozwala na dalszą zwłokę.

Konstytucja nie formułuje odrębnego katalogu kompetencji zbieżnych czy też rów
noległych (concurrent), niemniej jednak charakter taki mają te spośród kompetencji 
delegowanych, które równocześnie nie są uprawnieniami wyłącznymi federacji. Do 
kompetencji zbieżnych zalicza się: nakładanie podatków,:ceł i innych opłat; regulowanie 
handlu zagranicznego, pomiędzy stanami oraz z plemionami Indian (prawo regulowania 
obrotu gospodarczego); uprawnienia związane z gwardią narodową144.

Sprawy, które należą do obszaru kompetencji zbieżnych, mogą być poddane regula
cji zarówno ustawodawstwa federalnego, jak i stanowego, niemniej zgodnie z zawartą 
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w art. VI tak zwaną klauzulą supremacyjną (supremacy clause) ustawy stanowe muszą 
być zgodne z prawem federalnym. Przepis ten dał podstawę do ukształtowania się 
koncepcji tak zwanego kongresowego prawa pierwokupu (congressional preemption), 
sformułowanej przez Sąd Najwyższy w 1956 roku. Zgodnie z nią, ustawodawstwo sta
nowe jest niedopuszczalne tam, gdzie określone kwestie są wyczerpująco i całościowo 
regulowane przez ustawy federalne. Sąd Najwyższy określił przy tym trzy warunki 
pozwalające stwierdzić, czy w konkretnej sprawie ustawa Kongresu całkowicie wypiera 
legislację stanową. Jest tak, gdy: po pierwsze, szczegółowość ustawy pozwala stwierdzić, 
iż intencją Kongresu było ustanowienie regulacji całościowej, bez pozostawienia miejsca 
dla uzupełniającej legislacji stanowej; po drugie, regulacja federalna dotyczy kwestii, 
w której interes ogólnokrajowy dominuje do tego stopnia, że zgodnie z zasadą federa
lizmu należy uznać, iż wykluczone jest, aby możliwe było wprowadzenie przez stany 
uregulowań prawnych w tej dziedzinie; po trzecie, wprowadzenie legislacji stanowej 
stanowiłoby poważne zagrożenie dla realizacji programu federalnego145 146.

N5 Pennsylvania v. Nelson 350 U.S. 497 (1956) [w:] L. Fisher, American Constitutional Law. Vol. 1.
Constitutional Structures. Separated Powers and Federalism, Carolina Academic Press, Durham 
2003, s. 396-397.

146 Zob. szerzej J.F. Zimmerman, Preemption in the U.S. Federal System, „Publius: The Journal of 
Federalism”, 1993, vol. 23, no. 4, s. 1-13.

147 Na przykład orzeczenie w sprawie Hillsborough County v. Automated Medical Labs 471 U.S. 
707 (1985).

W praktyce ustrojowej „prawo pierwokupu” zaczęło być wykorzystywane przez 
parlament federalny szczególnie intensywnie od połowy lat 60. XX wieku. Kongres 
użył go między innymi do uregulowania najważniejszych kwestii z zakresu ochrony 
środowiska (na przykład Water Quality Act z 1965 roku, Air Quality Act z 1967 roku, 
Clean Water Act z 1972 roku) oraz energetyki atomowej, dotyczących zwłaszcza bez
pieczeństwa i budowy elektrowni (na przykład Nuclear Waste Policy Act z 1982 roku), 
ale także w wielu innych dziedzinach.

Użycie „prawa pierwokupu” może mieć charakter całkowity (totalpreemption) lub 
częściowy (partialpreemption). W pierwszym przypadku działalność regulacyjna sta
nów w określonej dziedzinie jest całkowicie wykluczona, ewentualnie ustawy federalne 
mogą upoważniać administrację stanową do uczestniczenia we wprowadzaniu w życie 
federalnej legislacji. W wypadku jedynie częściowego „pierwokupu” istnieją dwie możli
wości. Po pierwsze, ustawa Kongresu może normować jedynie część określonego obszaru 
podlegającego regulacji, resztę pozostawiając stanom. Po drugie, ustawa federalna może 
ustanawiać jedynie minimalne standardy, które legislacja stanowa musi spełniać, przy 
czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby stany wprowadzały unormowania ostrzejsze, 
bardziej rygorystyczne. Istnieje zresztą bardzo wieleTodzajów ustaw zaliczanych do 
kategorii partial preemption'^'.

Zamiar „wykupienia” określonego obszaru poddawanego regulacji musi zostać 
wyraźnie zadeklarowany w ustawie federalnej. W przeszłości Sąd Najwyższy dopusz
czał istnienie „domniemania pierwokupu” (implied preemption), obecnie stoi jednak 
na stanowisku, iż brak jednoznacznego stwierdzenia tego rodzaju powoduje, że, mimo 
istnienia federalnej legislacji w danej dziedzinie, dopuszczalna jest tam również ak
tywność ustawodawcza stanów147. Jak stwierdził podczas przesłuchania przed senacką 
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komisją były przewodniczący Sądu Najwyższego William H. Rehnquist, „Jak wiele 
będzie prawa federalnego w jakichkolwiek obszarach, gdzie sięga władza Kongresu, 
a jak wiele będzie tam prawa stanowego, rzeczywiście w ostatecznym rozrachunku 
zależy od Kongresu”148.

148 Cyt. za: L. Fisher, op.cit., s. 395.
149 W tłumaczeniu A. Pułły „ludziom”. Konstytucja..., op.cit., s. 57.
150 Zob. J.J. Kilpatrick, The Case for States' Rights [w:] R.A. Goldwin (ed.), A Nation of States. 

Essays on American Federal System, Rand McNally & Company, Chicago 1969, s. 94-95.
151 A. Pułło, Podział władzy..., op.cit., s. 70. Jak piszę W. Berns, „obecnie nie może być już uzasadnie

nia dla dyskusji nad znaczeniem X poprawki: jest ona jedynie deklaracją podziału władzy pomiędzy 
państwem (nation) a stanami, przeprowadzonego w oryginalnym, nieuzupełnionym poprawkami 
tekście konstytucji”. W. Berns, The Meaning of the Tenth Amendment [w:] R.A. Goldwin (ed.), 
op.cit., s. 138.

152 G. Anastaplo, The Amendments to the Constitution. A Commentary, John Hopkins University 
Press, Baltimore-London 1995, s. 97.

153 Cyt. za W. Berns, op.cit., s. 131.

W oryginalnym tekście konstytucji nie znalazło się żadne odniesienie do zakresu 
kompetencji stanów, jednak wobec enumeratywnego wyliczenia uprawnień fede
racji oczywiste było, że wszystkie pozostałe będą należeć do stanów. Niemniej już 
w 1789 roku Kongres przyjął poprawkę, która już wyraźnie deklaruje, że „wszystkie 
uprawnienia nieprzekazane w tej Konstytucji Stanom Zjednoczonym lub niezakazane 
w niej stanom są zastrzeżone odpowiednio stanom lub ludowi”149, formułując tym 
samym domniemanie kompetencji na rzecz stanów. Weszła ona w życie w 1791 roku 
jako X poprawka do konstytucji. O znaczeniu X poprawki będzie mowa w innym 
miejscu, tutaj skupimy się jedynie na jej charakterze. Dla rzeczników praw stanowych 
(states’ rights) była ona gwarancją, że rząd federalny nie będzie mógł podejmować 
działań wykraczających poza przyznane mu w konstytucji uprawnienia. W tym sensie 
postrzegają oni X poprawkę jako istotne ograniczenie nałożone na władze federalne150. 
Zdecydowanie przeważa jednak inny pogląd, wedle którego poprawka w niczym nie 
zmieniała konstytucji, będąc „tylko wyraźnym powtórzeniem zasady, na której opierał 
się przeprowadzony w Konstytucji podział kompetencji”151. G. Anastaplo sugeruje, że 
jest ona niemal całkowicie bez znaczenia, jako że „poprawka ta stwierdza w rezultacie, 
że Konstytucja oznacza [właśnie - przyp. T.W.] to, co wydaje, się, że oznacza”152. Być 
może najbardziej autorytatywną wypowiedzią na temat charakteru X poprawki jest głos 
sędziego Sądu Najwyższego Josepha Story’ego zawarty w jego słynnych Komentarzach 
do Konstytucji Stanów Zjednoczonych (Commentaries on the Constitution of the United 
States, 1833). J. Story stwierdza:

Ta poprawka jest zwykłym potwierdzeniem tego [...], co jest niezbędną zasa
dą interpretacji Konstytucji. Jako że jest to dokument zawierający ograniczone 
i wyliczone uprawnienia, należy rozumieć bezwzględnie, że wszystko, co nie jest 
przyznane, jest zatrzymane i należy do władz stanowych w takim zakresie, w ja
kim powierzają je im ich konstytucje; a to, co nie jest im powierzone, pozostaje 
w rękach ludu, jako element jego suwerenności153.
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Kompetencje wyłączne stanów mają więc charakter kompetencji zarezerwowanych 
(reserved) lub domniemanych (residual). Jak stwierdzono, konstytucja nie formułuje 
ich pozytywnego katalogu. Jedyne uprawnienie wyłączne stanów, które można odnaleźć 
w tekście konstytucji, wynika z treści XXI poprawki, znoszącej prohibicję, zgodnie 
z którą do właściwości stanów należy regulowanie kwestii związanych z przewozem lub 
importem napojów alkoholowych na ich terytorium. Poza tą jedną, przyznajmy, że nie 
najważniejszą, kwestią, w konstytucji nie Znajdziemy wskazań, jakie sprawy znajdują 
się całkowicie w obszarze jurysdykcji stanowej. Sformułowanie pozytywnego katalogu 
kompetencji stanowych jest tym bardziej trudne, że domniemanie kompetencji na rzecz 
stanów należy traktować w ujęciu dynamicznym, to znaczy inne były kompetencje 
stanów w chwili tworzenia konstytucji, inne są teraz. Na zakres uprawnień legisla
cyjnych stanów miał wpływ niewątpliwie ogólny wzrost zadań państwa, jaki nastąpił 
zwłaszcza w XX wieku. Poza tym domniemanie kompetencji na rzecz stanów powoduje, 
że wszelkie nowe kwestie, nieistniejące w okresie uchwalania konstytucji, lub takie, 
których wówczas nie poddawano regulacji prawnej, powinny należeć do kompetencji 
stanów, chyba że zostaną orzecznictwem Sądu Najwyższego podporządkowane jednej 
z generalnych klauzul kompetencyjnych rządu federalnego, co zresztą, jak wskazuje 
dotychczasowa praktyka, miało miejsce nader często154.

154 J. Jaskiernia, Pozycja stanów..., op.cit., s. 63-64.
155 Zob. J.F. Zimmerman, Contemporary American Federalism. The Growth of National Power, 

Leicester University Press, Leicester-London 1992, s. 35-37.
156 We wszystkich stanach, poza Luizjaną, nie ma kodeksów cywilnych, a system prawny jest opa

rty na common law, niemniej ustawodawstwo stanowe może oczywiście wprowadzać regulacje 
w obszarach regulowanych wyłącznie przez precedensy sądowe.

Pamiętając o omówionych powyżej ograniczeniach, można jednak spróbować wska
zać, bardzo ogólnie, pewne obszary wyłącznej działalności ustawodawczej stanów. 
Kompetencje wyłączne stanów można zatem współcześnie ująć w trzy główne kategorie: 
tak zwane uprawnienia porządkowe (police powers); usługi publiczne (public services); 
samorząd lokalny155.

Władza porządkowa stanów wynika z samej istoty organizacji państwowej, której 
istnienie na jakimś terytorium samo w sobie nakłada odpowiedzialność za utrzymanie 
porządku publicznego, zapewnienie praworządności i bezpieczeństwa mieszkańców, 
regulowanie ich statusu prawnego oraz wzajemnych relacji. Te wszystkie funkcje władze 
stanowe wypełniały przed powstaniem federacji. To właśnie uprawnienia porządkowe 
pozwalają stanom na stanowienie regulacji w zakresie prawa karnego i cywilnego156. 
Aktywność stanów w ramach władzy porządkowej obejmuje współcześnie działania 
związane z bezpieczeństwem publicznym (na przykład określanie standardów w budow
nictwie i inspekcje budowlane, prawo drogowe), ochroną zdrowia (na przykład publiczna 
służba zdrowia, inspekcja sanitarna, licencjonowanie usług medycznych) i moralności 
(na przykład kontrola sprzedaży alkoholu, regulacje prawne służące walce z prostytucją, 
narkomanią), ale też budowę i utrzymanie autostrad, regulowanie transportu prywatne
go, stanowienie regulacji prawa pracy (w zakresie, w jakim brak regulacji federalnych), 
nadzór nad przedsiębiorstwami użyteczności publicznej (na przykład odpowiedzialnymi 
za dostarczanie energii elektrycznej i gazu) oraz wiele innych.
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Władza porządkowa stanów znalazła uznanie w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
już w XIX wieku, najpierw w 1827 roku157 158 159, jeszcze w czasie prezesury Johna Marshalla, 
następnie w roku 1837 w sprawie New York v. Miln'f ale przede wszystkim dziesięć lat 
później, kiedy to w tak zwanych License Cases'54 Sąd Najwyższy już wyraźnie uznał 
istnienie władzy porządkowej stanów, definiując ją jako „uprawnienia rządu właściwe 
każdej władzy zwierzchniej w zakresie swego zwierzchnictwa”, „uprawnienia władzy 
zwierzchniej (the power of sovereignty), władzę rządzenia ludźmi i rzeczami w grani
cach jej zwierzchnictwa”160.

157 Brown v. Maryland 12 Wheat (25 U.S.) 419 (1827).
158 New York v. Miln 36 U.S. 102 (1837).
159 Thurlow v. Massachusetts, Fletcher v. Rhode Island, Peirce v. New Hampshire 5 How. (46 U.S.)

504 (1847).
166 Cyt. za B. Schwartz, A History of the Supreme Court, Oxford University Press, New York-Oxford 

1995, s. 80.
161 The Federalist no. 45 [w:] C. Rossiter (ed.), The Federalist Papers, Signet Classic, New York 

2003, s. 289.

W zakresie usług publicznych stany odpowiadają między innymi za nadzór nad 
szkolnictwem, bezpieczeństwo publiczne (z wyjątkiem dużych miast, jedynymi siłami 
policyjnymi w stanach są policje stanowe), opiekę społeczną, opiekę zdrowotną, transport 
publiczny, rolnictwo, jak również leśnictwo, zasoby wodne.

Do wyłącznych kompetencji stanów należy także zaliczyć organizację i regulacje 
dotyczące samorządu lokalnego. Tworzenie i znoszenie jednostek samorządu teryto
rialnego, jak również określanie ich statusu należy wyłącznie do stanów. Organizacja 
samorządu jest w poszczególnych stanach bardzo zróżnicowana, wpływa na to także 
odmienna tradycja historyczna. Różny jest też zakres decentralizacji władzy w ramach 
stanów, w niektórych system samorządu lokalnego jest bardzo silnie rozwinięty, inne 
są dużo bardziej scentralizowane.

Komentując przeprowadzony w konstytucji podział władzy, James Madison 
stwierdził, w bardzo często cytowanym ustępie z 45. eseju Federalisty (The Federalist 
Papers), że „uprawnienia delegowane [...] władzom federalnym są nieliczne i ograni
czone. Te, które pozostaną w rękach rządów stanowych, są liczne i nieograniczone”161. 
Przyglądając się tekstowi ustawy zasadniczej, opinia ta musi się jawić jako całkowicie 
uprawniona. Współcześnie nie odpowiada już ona jednak rzeczywistemu podziałowi 
władzy w federacji amerykańskiej. Formalne zmiany w podziale kompetencji między 
federacją a stanami były minimalne, w zasadzie jedynie XVI poprawka, choć prawda, 
że istotnie, zwiększyła uprawnienia władz federalnych. Decydujące znaczenie miało 
w tym zakresie przypaść orzecznictwu Sądu Najwyższego.

2.2. Podział władzy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Choć w orzecznictwie Sądu Najwyższego były różne okresy, to spoglądając na nie 
z perspektywy ponaddwustuletniej historii najwyższego organu sądowniczego, nie moż
na mieć wątpliwości, że przyczyniło się ono do radykalnego zwiększenia kompetencji 
federalnych, z reguły kosztem uprawnień stanów. W wyniku działalności orzeczniczej 
Sądu Najwyższego ukształtowały się dwie kategorie kompetencji prawodawczych Kon
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gresu, oprócz tych konstytucyjnych: tak zwane kompetencje pochodne (impliedpowers) 
oraz immanentne (inherent powers). Te pierwsze pojawiły się w rezultacie szerokiej 
interpretacji klauzuli uprawnień koniecznych (necessary and proper clause), te drugie 
zostały wywiedzione z samej natury organizmu państwowego, jakim stała się w chwili 
powstania amerykańska federacja, i konieczności wypełniania przez jej władze tych 
funkcji, które przysługują władzom każdego państwa w relacji z innymi państwami. 
Uprawnienia federacji uległy radykalnemu powiększeniu w wyniku bardzo szerokiej 
interpretacji przede wszystkim klauzuli obrotu (comerce clause), ale również klauzuli 
ogólnego dobrobytu (general welfare) odpowiedzialnej za uprawnienia „podatkowo- 
wydatkowe” (taxing and spending powers) Kongresu. Nie można wreszcie pominąć 
wpływu, jaki na zakres władzy stanów wywarło objęcie ich działaniem federalnej Karty 
Praw (Bill of Rights), co stało się możliwe dzięki orzecznictwu Sądu Najwyższego, 
zwłaszcza z lat 60. XX wieku.

Podczas konwencji filadelfijskiej nad klauzulą necessary and proper nie prowadzono 
dyskusji. Wybuchła ona dopiero w trakcie debaty ratyfikacyjnej, kiedy to antyfedera- 
liści wskazywali ją jako zagrożenie dla autonomii stanów i narzędzie mogące służyć 
nadmiernemu wzmocnieniu władzy centralnej. Istota problemu sprowadzała się do 
pytania, czy władza prawodawcza federalnej legislatury ogranicza się do katalogu 
spraw wyliczonych w art. I §8, to znaczy, czy może ona czynić jedynie to, na co wy
raźnie wskazuje konstytucja, czy też przysługują jej również wszystkie kompetencje 
konieczne do realizacji uprawnień konstytucyjnych. Klauzula necessary and proper 
niedwuznacznie określiła, że właściwa jest ta druga interpretacja. Wskazywał na to 
pośrednio także tekst X poprawki, w którym, w przeciwieństwie do analogicznego 
sformułowania zawartego w Artykułach Konfederacji, zabrakło słowa „wyraźnie” (ex
pressly). X poprawka mówi o kompetencjach „przekazanych w tej konstytucji Stanom 
Zjednoczonym”, nie zaś o kompetencjach „przekazanych wyraźnie”. Biorąc pod uwagę 
że zgłoszony przez jednego z kongresmenów z Karoliny Południowej podczas prac nad 
poprawką w I Kongresie wniosek o wpisanie do jej tekstu owego słowa „wyraźnie” nie 
został przez nikogo poparty i w związku z tym nie doszło nawet do głosowania nad nim 
(a ponowiony przez Elbridga Gerry’ego wniosek zdecydowanie przepadł w głosowaniu), 
można przyjąć, że wówczas już zakładano, a przynajmniej dopuszczano, iż Kongres 
będzie dysponował również uprawnieniami, które, choć wyraźnie nie powierzone mu 
w konstytucji, są konieczne dla realizacji kompetencji konstytucyjnych162.

162 W trakcie debaty nad pierwszym ze wspomnianych wniosków wyraźnie stwierdzi) to James Madi
son, argumentując, że niemożliwe jest, aby władze federalne dysponowały jedynie kompetencjami 
wyraźnie im powierzonymi, w takim wypadku konstytucja musiałaby bowiem sprowadzać się do 
drobiazgowego określania wszystkich najmniejszych szczegółów. Zob. W. Berns, op.cit., s. 138.

16:1 Zob. R.M. Małajny, op.cit., s. 25-29.

Kwestia ta stanęła na porządku dziennym tuż po ratyfikacji konstytucji, a tłem dla 
niej stała się debata nad powołaniem Banku Stanów Zjednoczonych163. Przed podpisaniem 
ustawy powołującej Bank, zważywszy na towarzyszące jej uchwaleniu kontrowersje, 
prezydent George Washington zwrócił się do swych sekretarzy departamentów o wydanie 
opinii na temat jej zgodności z konstytucją. Opinie były trzy, przygotowali je prokurator 
generalny (Attorney General) John Randolph, sekretarz stanu Thomas Jefferson oraz 
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sekretarz skarbu Alexander Hamilton. Największe znaczenie miały, i mają do dziś, dwie 
ostatnie, dające początek dwóm kierunkom interpretacji ustawy zasadniczej16,1.

Opinia T. Jeffersona jest zwięzła i oszczędna w słowach. Sekretarz stanu uznał za 
oczywiste, iż konstytucja nie pozwala na utworzenie banku federalnego, prawo takie 
nie znalazło się bowiem wśród uprawnień konstytucyjnych federacji, nie wynika także 
z klauzuli „ogólnego dobrobytu”, gdyż ta odnosi się tylko do nakładania podatków. Co 
do klauzuli necessary and proper, zdaniem T. Jeffersona pozwalała ona Kongresowi 
wyłącznie na stanowienie prawa, które jest konieczne (necessary), a nie tylko dogodne 
(convenient) dla wykonywania jego uprawnień konstytucyjnych, innymi słowy, upo
ważnia ona Kongres tylko do podejmowania takich działań, bez których realizacja 
kompetencji konstytucyjnych byłaby niemożliwa164 165. Odnosząc się do zakresu władzy 
przyznanej w konstytucji Kongresowi, T. Jefferson podkreślił, że przekroczenie granic 
uprawnień przekazanych Kongresowi w ustawie zasadniczej oznacza oddanie w jego 
ręce władzy, niepoddającej się już żadnym ograniczeniom166 167.

164 Szczegółowo omawia wszystkie opinie R.M. Małajny, op.cit., s. 29-32; Zob. także A. Pułło, 
Podział władzy..., op.cit., s. 48-49.

165 Opinion on the Constitutionality of a National Bank [w:] T. Jefferson, Writings, Library of Ame
rica, New York 1984, s. 417-418, 419.

166 Ibidem, s. 416.
167 Report on a National Bank [w:] A. Hamilton, Writings, Library of America, New York 2001, 

s. 618.
168 Ibidem, s. 615.

Przeciwstawną opinię sformułował A. Hamilton, przedstawioną przez T. Jefersona 
interpretację interesującej nas klauzuli uznając za błędną. A. Hamilton miał ten komfort, 
że znał zarówno opinię T. Jeffersona, jak i J. Randolpha. Jego opinia nie tylko punktuje 
i podważa argumenty wysunięte wcześniej przez obu oponentów, ale w ogóle jest przy
gotowana dużo bardziej starannie, jest też znacznie bardziej rozbudowana.

A. Hamilton zupełnie inaczej rozumie sformułowanie necessary and proper. Jego 
zdaniem, uprawnienia konieczne to nie tylko te, od których jest uzależniona wykonal
ność kompetencji federalnych. Termin necessary oznacza tyle, co „potrzebne” (needful), 
„wymagane” (requisite), „związane z” (incidental), „użyteczne” (useful) lub „prowadzące 
do” (conducive tof \ Dlatego też klauzula necessary and proper stwarza Kongresowi 
dużo większe możliwości, niż wynikałoby to ze stanowiska przedstawionego przez 
T. Jeffersona. W opinii A. Hamiltona po raz pierwszy pojawia się pojęcie uprawnień 
domniemanych (impliedpowers), które tak samo zostały przekazane Kongresowi jak 
uprawnienia wyraźnie delegowane i w takim samym stopniu są źródłem władzy pra
wodawczej federalnej legislatury168.

Dla porządku dodajmy, że trzecia z opinii, przygotowana przez Johna Randolpha, 
również wykluczała, aby konstytucja pozwalała na utworzenie Banku. Niemniej dla 
G. Washingtona najbardziej przekonująca okazała się argumentacja Alexandra Hamil
tona, w związku z czym złożył on podpis pod ustawą. Opinia T. Jeffersona stała się 
podstawą doktryny ścisłej wykładni konstytucji, tezy A. Hamiltona stworzyły podwaliny 
dla wykładni szerokiej. Na gruncie prawnym taką właśnie wykładnię ustawy zasadni
czej utrwalił Sąd Najwyższy w głośnym orzeczeniu wydanym w sprawie McCulloch 
v. Maryland w 1819 roku.
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Istotą orzeczenia była interpretacja klauzuli uprawnień koniecznych, a przedstawia
jący je, legendarny już dziś, przewodniczący Sądu Najwyższego John Marshall w wielu 
miejscach bezpośrednio opierał się na opinii przygotowanej niegdyś przez A. Hamiltona, 
a wręcz przepisał jej fragmenty. W opinii J. Marshalla, w konstytucji nie znajduje się 
nic, co by wykluczało istnienie uprawnień pochodnych i co wskazywałoby, że wszystkie 
kompetencje delegowane muszą być wyraźnie i szczegółowo opisane. Jego zdaniem 
należy uznać, że „rząd, któremu powierzono tak obszerne uprawnienia, od których 
prawidłowego wykonywania zależy szczęście i pomyślność kraju, musi być także wypo
sażony w obszerne środki służące ich wykonywaniu”. Dlatego jeżeli parlament federalny 
dysponuje jakimiś kompetencjami, musi również dysponować środkami potrzebnymi, 
odpowiednimi do ich realizacji, a nie jedynie takimi, bez których ich realizacja byłaby 
całkowicie niemożliwa. Jak stwierdził J. Marshall w najsłynniejszym fragmencie orze
czenia, bezpośrednio zapożyczonym z tekstu A. Hamiltona, „jeśli cel jest słuszny, jeśli 
znajduje się w zakresie konstytucji, to wszystkie środki, które są odpowiednie, które są 
jasno dla jego realizacji obrane, które nie są zabronione, lecz zgodne z duchem i literą 
konstytucji, są konstytucyjne”169.

169 McCulloch v. Maryland 17 U.S. (4 Wheat) 315 (1819) [w:] L. Fisher, op.cit., s. 322.
170 R.M. Małajny, op.cit., s. 35-36.
171 Ibidem, s. 94.

Z punktu widzenia podziału władzy między federacją a stanami orzeczenie z 1819 roku 
miało ogromne znaczenie, zresztą jest ono jednym z najważniejszych w całej historii 
Sądu Najwyższego. Z jednej strony usankcjonowało kompetencje pochodne Kongresu, 
stwarzając podstawy ekspansji uprawnień federacji, z drugiej strony, wskazywało, jak 
niewiele znaczącą ochroną autonomii stanów może się stać X poprawka, skoro kompe
tencje federalne nie muszą ograniczać się do tych tylko wymienionych w konstytucji. 
Jak piszę R.M. Małajny, orzeczenie to „uzasadniało w sposób pełny i dosyć jasny kon
cepcję kompetencji pochodnych Kongresu. Praktyka ekstensywnej interpretacji fede
ralnych materii ustawowych otrzymała eo ipso silne wsparcie najwyższej judykatywy. 
Zaprezentowane w motywacji werdyktu rozumowanie zachowuje swe znaczenie także 
w czasach nam współczesnych”170. Kompetencje pochodne stanowią niejako przedłu
żenie kompetencji delegowanych. Przysługują one Kongresowi w związku z ogólnymi 
klauzulami kompetencyjnymi z art. I § 8. W przypadku Banku federalnego prawo do 
jego utworzenia opierało się na klauzuli obrotu i prawie do nakładania podatków.

Geneza koncepcji uprawnień immanentnych wiąże się z niewystarczająco dokładnym 
określeniem kompetencji federalnych w zakresie utrzymywania stosunków międzyna
rodowych i prowadzenia polityki zewnętrznej państwa. Jeśli na przykład konstytucja 
dawała Kongresowi prawo zawierania traktatów, to nie zawierała żadnych wskazań co 
do prawa ich wypowiadania. „Listę takich luk nietrudno wydłużyć” i choć nie może być 
wątpliwości, że wszystkie kompetencje w zakresie stosunków zewnętrznych Unii miały 
należeć do wyłącznych uprawnień jej organów, na czele z Kongresem, nie zmienia to 
faktu, że wielu takich kompetencji konstytucja federacji nie przyznawała171. Ponieważ 
niepodobna było ich wywieść z kompetencji konstytucyjnych (a więc zastosować me
tody charakterystycznej dla koncepcji uprawnień pochodnych), jako że wymagałoby to 
nazbyt ewidentnego „naciągania” konstytucji, Sąd Najwyższy stworzył nową kategorię 
kompetencji prawodawczych Kongresu.
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Koncepcja kompetencji immanentnych pojawiła się w orzecznictwie Sądu Najwyż
szego już w XIX wieku, po raz pierwszy prawdopodobnie przy okazji rozpatrywania tak 
zwanych Legal Tender Cases w 1871 roku172. Była ona następnie rozwijana w kolejnych 
orzeczeniach Sądu Najwyższego w XIX i w pierwszych dekadach XX wieku173, lecz 
dopiero w 1936 roku „koncepcję uprawnień immanentnych w federacji najlepiej i najdo
bitniej wyłożył sędzia Sutherland”174 175 w sprawie United States v. Curtis - Wright Export 
Co.'15. Rozdzielając sferę uprawnień wewnętrznych i zewnętrznych federacji, Sutherland 
wskazał, że konstytucyjne ograniczenia dotyczą wyłącznie tych pierwszych, ponieważ ich 
źródłem jest ustawa zasadnicza. O tego rodzaju ograniczeniach nie może być natomiast 
mowy w stosunku do tych drugich, gdyż wynikają one nie z konstytucji, lecz z zasady 
suwerenności państwa. Uprawnień w sferze zewnętrznej Unia nie otrzymała bowiem 
od stanów, ale przejęła je bezpośrednio od Korony Brytyjskiej. Kompetencje te mają 
charakter pozakonstytucyjny, nie ma potrzeby potwierdzania ich w normach ustawy 
zasadniczej, gdyż i tak muszą one należeć do federacji, inaczej Stany Zjednoczone nie 
byłyby suwerennym państwem. Jako uprawnienia o charakterze pozakonstytucyjnym, 
uprawnienia immanentne nie podlegają regułom dotyczącym „kongresowych upraw
nień prawodawczych w sferze wewnętrznej. Dzięki temu aparat federalny dysponuje 
wszelkimi nieodzownymi kompetencjami potrzebnymi do skutecznego prowadzenia 
polityki zewnętrznej państwa”176.

172 Knox v. Lee oraz Parker v. Davis (Legal Tender Cases) 79 U.S. (12 Wall.) 457 (1871). W opinii 
zbieżnej sędziego Bradley’a znalazł się następujący fragment: „W świetle natury centralnego 
aparatu państwowego wydaje się wnioskiem oczywistym, iż przysługują mu te wszystkie imma
nentne i pochodne uprawnienia, które w czasie opracowywania Konstytucji uważano za należne 
każdemu aparatowi państwowemu jako takiemu, a także i te, które uważano za nieodzowne do 
wykonywania jego funkcji”. Cyt. za: ibidem, s. 95.

173 United States v. Arjona 120 U.S. 479 (1887); Jones v. United States 137 U.S. 202 (1890); Cunning
ham v. Nagle 135 U.S. 1 (1890); Nishimura Ekiu v. United States 142 U.S. 651 (1892); Burroughs 
v. United States 290 U.S. 534 (1934).

174 R.M. Małajny, op.cit., s. 96.
175 United States v. Curtis - Wright Export Co. 299 U.S. 304 (1936).
176 R.M. Małajny, op.cit., s. 97.

Wyłożona przez sędziego Sutherlanda koncepcja uprawnień immanentnych musi 
budzić kontrowersje. Przede wszystkim uznanie istnienia kompetencji organów fede
ralnych, których źródła znajdują się poza konstytucją, siłą rzeczy stanowi deprecjację 
ustawy zasadniczej. Nie przekonuje także rozumowanie, wedle którego Unia poprzedzała 
uchwalenie konstytucji, a uprawnienia w sferze zewnętrznej federacja uzyskała wprost 
od Korony Brytyjskiej. Lektura Deklaracji Niepodległości nie może przecież pozostawiać 
wątpliwości, że jej rezultatem, o czym już wspominano, stało się powstanie trzynastu 
niepodległych państw, a niejednego, złożonego z trzynastu części. Owszem, wspólnie 
prowadziły one wojnę o niepodległość, a jeszcze przed jej zakończeniem zawiązały kon
federację, na której rzecz scedowały kompetencje prowadzenia polityki zewnętrznej, czy 
jednak może to oznaczać, że skoro stany nigdy nie wykonywały kompetencji w sferze 
zewnętrznej, to nigdy takich kompetencji nie posiadały? Przecież w pokoju paryskim 
z 1783 roku Wielka Brytania nie uznała niepodległości Stanów Zjednoczonych, ale 
każdego stanu (państwa) z osobna. Przesłanki historyczne wskazują wyraźnie, że było 
inaczej, niż chciałby to widzieć sędzia Sutherland. Stany mogły przecież zadecydować 
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o wykonywaniu tych kompetencji, po prostu zrywając konfederację, co przecież bez 
wątpienia miały prawo uczynić.

Podniesione powyżej wątpliwości nie oznaczają oczywiście, że należy uznać, iż 
organy federalne nie powinny posiadać wyłącznej kompetencji prowadzenia polityki 
zagranicznej państwa i wszystkich uprawnień z tym związanych177. Wydaje się jednak, 
że lepiej byłoby, aby uprawnienia te zostały im wprost przyznane w drodze poprawek 
do konstytucji, niż opierały się na nieco karkołomnej koncepcji niezakorzenionych 
w ustawie zasadniczej kompetencji immanentnych.

177 W 1999 roku sąd apelacyjny dla pierwszego okręgu podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji, 
uznając za niezgodną z konstytucją ustawę stanu Massachusetts, zakazującą przedsiębiorstwom 
zaangażowanym bezpośrednio lub pośrednio w interesy z Birmą uczestnictwa w przetargach 
organizowanych przez stan. Tego rodzaju praktyki polegające na nakładaniu przez poszczególne 
stany sankcji wobec obcych państw były częste w latach 60. i 80. Dotyczyły na przykład RPA 
oraz krajów komunistycznych, aż do 1999 roku nie były jednak przedmiotem postępowania są
dowego. Tym razem stało się inaczej, a sąd apelacyjny uzasadniając swe stanowisko, stwierdził, 
że „polityka zagraniczna państwa nie może być skutecznie prowadzona w imieniu wszystkich 
obywateli kraju, jeżeli każdy z wielu rządów stanowych i lokalnych prowadzi własną politykę 
zagraniczną”. Cyt. za: B.P. Denning, J.H. McCall, States’ Rights and Foreign Policy, „Foreign 
Affairs”, 2000, vol. 79, no. 1, s. 10-11. Także Sąd Najwyższy uznał ustawę Massachusetts za 
niezgodną z konstytucją, ale uczynił to na podstawie klauzuli supremacyjnej. Crosby v. Natio
nal Foreign Trade Council 530 U.S. 363 (2000), tekst orzeczenia na http://www.law.cornell.edu. 
Międzynarodowa aktywność stanów jest zjawiskiem powszechnie znanym i opisanym także 
już w literaturze polskiej, choć przed wielu laty. Zob. J. Jaskiernia, Międzynarodowa aktywność 
stanów USA, „Sprawy Międzynarodowe”, 1975, vol. XXVIII, nr 12, s. 123-135. Polega ona mię
dzy innymi na utrzymywaniu przedstawicielstw handlowych w obcych państwach, jak również 
bezpośrednich kontaktów gospodarczych z tymi państwami. Stany podejmują także współpracę 
i utrzymują bezpośrednie stosunki ze swymi kanadyjskimi i meksykańskimi odpowiednikami. 
Polityka stanów wpływa również na politykę zagraniczną USA.

178 R.M. Małajny, op.cit., s. 101.
179 Missouri v. Holland252 U.S. 416 (1920) [w:] L. Fisher, op.cit., s. 324-325. Zob. też W. Szyszkowski, 

Traktaty a prawo wewnętrzne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1964, s. 154-157.

Z koncepcją uprawnień immanentnych wiąże się także problematyka „ustawodawstwa 
traktatowego” federacji. Ustawy Kongresu uchwalane na podstawie traktatów zawartych 
przez Stany Zjednoczone pozwalają poddawać federalnej regulacji te materie, których 
normowanie nie jest możliwe na podstawie kompetencji konstytucyjnych i pochodnych 
parlamentu federalnego. Jedynym warunkiem jest, aby traktat został zawarty zgodnie 
z konstytucją178. W takiej sytuacji, jak stwierdził w 1920 roku Sąd Najwyższy, ustawy 
Kongresu wydawane w celu realizacji umowy międzynarodowej mogą wprowadzać 
federalne regulacje w obszarach należących do jurysdykcji stanów. Sąd Najwyższy 
uznał, że wobec ważności traktatu nie może być również wątpliwości co do ważności 
wydanych na jego podstawie ustaw, ważne traktaty obowiązują na całym terytorium 
Stanów Zjednoczonych, mając pierwszeństwo przed władzą stanów179. W ten sposób 
zakres władzy federacji uległ znacznemu rozszerzeniu kosztem stanów, uznano bo
wiem, że konstytucyjny podział władzy między federacją i stanami nie obowiązuje, 
gdy chodzi o implementację umów międzynarodowych do wewnętrznego porządku 

http://www.law.cornell.edu
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prawnego. Nic dziwnego, że orzeczenie spotkało się z „frontalnym atakiem obrońców 
praw stanowych”180.

180 „Było też asumptem do kilkakrotnego zgłaszania w latach 1951-1958 przez senatora Brickera projek
tu poprawki konstytucyjnej, która ograniczała by moc umów międzynarodowych wewnątrz kraju, 
nie dopuszczając do «wdzierania się traktatów w sferę zagwarantowaną stanom»”. J. Jaskiernia, 
Międzynarodowa aktywność..., op.cit., s. 125. O propozycji senatora Brickera i innych podobnych 
inicjatywach zob. W. Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 157-170.

181 A. Pułło, Podział władzy..., op.cit., s. 72.
182 Gibbons v. Ogden 22 U.S. (9 Wheat.) 1(1824) [w:] L. Fisher, op.cit., s. 330, 331.
183 D.T. Coenen, Constitutional Law: The Commerce Clause, Foundation Press, New York 2004, s. 26.
184 Zob. A. Pułło, Podział władzy..., op.cit., s. 73.
185 Cooley v. Board of Port Wardens 53 U.S. (12 How.) 299 (1851). Zob. B. Schwartz, op.cit., s. 83-88.

Spośród klauzul kompetencyjnych z art. I § 8 prawo regulowania obrotu gospodarcze
go, słynna commerce clause, w największym stopniu posłużyło Sądowi Najwyższemu do 
rozwoju kompetencji federalnych, stając się z czasem najważniejszym z ich źródeł.

Przyznanie Kongresowi prawa do regulowania „handlu z obcymi państwami (with 
foreign nations) i pomiędzy stanami (among several states)” miało uniemożliwiać, tak 
szkodliwe w okresie konfederacji, wojny handlowe między stanami. Z tego punktu 
widzenia jest to jedna z najistotniejszych kompetencji konstytucyjnych parlamentu fe
deralnego. Bardzo długo Kongres wykazywał bierność w zakresie regulowania handlu 
międzystanowego. Przez trzydzieści lat Sąd Najwyższy nie miał nawet okazji wypo
wiedzieć się co do zakresu tego uprawnienia, „w tym okresie przez prawo federacji do 
regulowania handlu rozumiano jedynie nakładanie podatków i ceł”181.

Fundamenty pod rozwój uprawnień federalnych na podstawie commerce clause po
łożył John Marshall w 1824 roku, słynnym orzeczeniem w sprawie Gibbons v. Ogden. 
J. Marshall uznał, że commerce to coś więcej niż tylko handel (traffic), że słowo to 
oznacza także wzajemne stosunki (intercourse). Klauzula obrotu dawała Kongresowi 
prawo regulowania wewnątrzstanowych aspektów związanych z wymianą pomiędzy 
stanami, gdyż słowo „pomiędzy” (among) oznacza „zmieszany z” (intercourse). „Rzecz, 
która jest pomiędzy innymi rzeczami, jest z nimi zmieszana”. Dlatego obrót pomiędzy 
stanami nie może się zatrzymywać na ich granicach, „obrót pomiędzy stanami musi, 
z konieczności, oznaczać także obrót wewnątrz stanów”182 183. J. Marshall uznał prawo 
Kongresu do regulowania międzystanowego obrotu za „całkowite” (plenary), nieznające 
innych granic, poza tymi wytyczonymi w konstytucji. Stwierdził ponadto, że Kon
gres może regulować obrót wewnątrzstanowy, jeśli działalność (activity) prowadzona 
całkowicie w granicach pojedynczego stanu „oddziałuje na inne stany” (affect other 
states)'^. To stwierdzenie miało się w przyszłości okazać szczególnie brzemienne dla 
zakresu władzy stanów.

Dla J. Marshalla najważniejszą kwestią było znaczenie słowa commerce, a przez to 
zasięg klauzuli obrotowej, dla jego następcy Rogera B. Taneya istotniejszym problemem 
było to, czy prawo regulowania obrotu międzystanowego jest kompetencją wyłączną 
federacji, czy też możliwa jest w tym zakresie również działalność prawodawcza sta
nów184. W 1851 roku Sąd Najwyższy uznał, iż regulowanie obrotu międzystanowego jest 
kompetencją zbieżną, to, kiedy uprawnienia Kongresu w zakresie commerce power są 
wyłączne, zależy od przedmiotu regulacji. Tam gdzie jednolita regulacja w skali całego 
państwa nie jest konieczna, ustawodawstwo stanowe jest dopuszczalne185.
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Orzeczenie w sprawie Gibbons v. Ogden pozwalało Kongresowi na podstawie klauzuli 
obrotu regulować życie ekonomiczne wewnątrz stanów, jeśli wewnątrzstanowa dzia
łalność gospodarcza oddziaływała na inne stany. Do 1937 roku Sąd Najwyższy bardzo 
restrykcyjnie podchodził do kwestii, jakiego rodzaju działalność może oddziaływać 
na inne stany, a przez to stać się podstawą federalnej legislacji. W precedensowym 
orzeczeniu z 1895 roku uznał, że prawo regulowania obrotu nie pozwala Kongresowi 
kontrolować produkcji, ponieważ poprzedza ona wymianę, a nie stanowi jej części. 
Sąd Najwyższy ustami swego przewodniczącego Melvilla W. Fullera zdefiniował obrót 
(commerce) jako „kupowanie i sprzedawanie oraz konieczny do tego transport”, pod
kreślając, że produkcja oddziałuje na obrót jedynie „incydentalnie” i „niebezpośrednio”, 
w sposób „drugorzędny”186. W ten sposób Sąd Najwyższy, oddzielając produkcję od 
handlu, wykluczył możliwość poddania kontroli Kongresu jakiejkolwiek działalności 
wytwórczej187, regulacja tych kwestii należała bowiem do władzy porządkowej stanów. 
Regulacja działalności prowadzonej w granicach pojedynczych stanów została dopusz
czona wyłącznie wówczas, kiedy wpływała ona w sposób bezpośredni (directly) na 
obrót międzystanowy.

186 United States v.E. C. Knight Со. (Sugar Trust Case) 156 U.S. 1 (1895), cyt. za: D.T. Coenen, 
op.cit., s. 47, 48.

187 Kilka lat wcześniej SN wykluczył także możliwość kontrolowania przez stany na podstawie 
klauzuli obrotowej produkcji skierowanej w całości na rynek innego stanu (lub stanów), uznając 
za niezgodną z konstytucją ustawę jednego ze stanów zakazującą produkcji napojów alkoholo
wych, nawet jeśli cała produkcja była skierowana na rynki zewnętrzne Kidd v. Pearson 128 U.S. 
1 (1888). Zob. В. Schwartz, op.cit., s. 182-183. Stany mogły kontrolować produkcję skierowaną 
na rynek wewnętrzny na podstawie władzy porządkowej.

188 Między innymi uznał za zgodne z konstytucją zarządzenie wydane na podstawie Ustawy o Ob
rocie Międzystanowym (Interstate Commerce Act) regulujące stawki w wewnątrzstanowym 
transporcie kolejowym (Houston, East & West Texas Railway Co. v. United States [Shreveport 
Rate Cases] 234 U.S. 342 [1914]) oraz federalną ustawę o przetwórstwie mięsnym (The Packers 
and Stockyards Act), uznając, że produkcja i sprzedaż mięsa w jednym mieście, w tym wypadku 
Chicago, wywiera wpływ na obrót międzystanowy (Stafford v. Wallace 258 U.S. 495 [1922]).

189 A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. United States 295 U.S. 495 (1935). W tej sprawie dwóch kie
rowników niewielkiej hurtowni drobiu z Brooklynu zostało oskarżonych o złamanie przepisów 
dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia wprowadzonych przez kodeks uczciwej konkurencji 
wydany na podstawie Ustawy o Regeneracji Krajowego Przemysłu (National Industrial Reco
very Act) z 1933 roku, wchodzącej w skład pakietu ustawodawczego Nowego Ładu (New Deal) 
prezydenta Franklina Delano Roosevelta.

Do 1935 roku Sąd Najwyższy wydał kilka orzeczeń, w których podtrzymał federal
ną legislację, uznając właśnie, że regulowane nią sprawy oddziałują bezpośrednio na 
handel międzystanowy188. Precedens z Sugar Trust Case nie został jednak zarzucony. 
W 1935 roku Sąd Najwyższy uznał, że na podstawie commerce clause Kongres nie może 
ustalać minimalnego wynagrodzenia i czasu pracy w lokalnych przedsiębiorstwach, 
ponieważ ich działalność nie wywiera bezpośredniego wpływu na handel międzysta- 
nowy189. Rok później, uznając za niezgodną z konstytucją federalną ustawę regulującą 
wydobycie i dystrybucję węgla (Bituminous Coal Conservation Act), stwierdził wy
raźnie, że słowo commerce oznacza tyle, co „wejście we wzajemne stosunki w celach 
handlowych” i obejmuje „transport, zakup, sprzedaż oraz wymianę dóbr pomiędzy 
obywatelami różnych stanów. Fakt, że jakieś dobra wytwarzane są w jednym stanie 
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z myślą o ich sprzedaży w innym, nie powoduje poddania tej produkcji regulacji fede
ralnej na podstawie klauzuli obrotu”. Produkcja jest działalnością czysto lokalną i jako 
taka podlega ustawodawstwu stanowemu, podobnie jak regulacja stosunków pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem190 191.

190 Carter V. Carter Coal Co. 298 U.S. 238 (1936) [w:] L. Fisher, op.cit., s. 348-349.
191 The Daniel Bali Tl U.S. 557 (1870).
192 D.T. Coenen, op.cit., s. 34.
193 Champion v. Ames (Lottery Case) 188 U.S. 321 (1903). Sąd Najwyższy uznał, że losy loteryjne są 

przedmiotem handlu pomiędzy tymi, którzy chcą je sprzedać, oraz tymi, którzy chcą je kupić, że 
ich przewóz przez granice stanów jest handlem międzystanowym i że w związku z tym podlega 
regulacji federalnej.

194 Hoke v. United States 227 U.S. 308 (1913).
1,5 Child Labour Act. Ustawa wprowadzała zakaz przewożenia przez granice stanów towarów wy

produkowanych w fabrykach zatrudniających dzieci poniżej 14 lat, lub zatrudniających dzieci 
w wieku 14-16 lat w nocy, powyżej ośmiu godzin dziennie lub sześciu dni w tygodniu.

W wyniku orzeczenia w sprawie Gibbons v. Ogden Kongres uzyskał także prawo 
usuwania przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających wymianę międzystanową. 
W wydanym w 1870 roku orzeczeniu w tak zwanej sprawie Daniel Ballm Sąd Naj
wyższy rozwinął to uprawnienie, utrzymując wymóg federalnych licencji i inspekcji 
wobec parowca pływającego po rzece znajdującej się w całości w granicach jednego 
stanu, która wpadała ostatecznie do jeziora Michigan. Sąd uznał władzę Kongresu 
w tej sprawie, stwierdzając, że rzeka stanowi część drogi służącej wymianie zarówno 
z innymi stanami, jak i z obcymi państwami, a łódź stanowiła narzędzie tej wymiany. 
Późniejsze decyzje Sądu Najwyższego potwierdziły, że klauzula obrotu obejmuje prawo 
do regulacji narzędzi (instrumentalities) oraz dróg (channels) transportu zarówno lądem, 
jak i wodą. „Sprawy te położyły grunt pod uznanie obszernych uprawnień federalnych 
dotyczących infrastruktury ruchu międzystanowego, obejmujących - w odpowiednim 
czasie - [...] władzę nad kolejami, ruchem powietrznym oraz komunikacją telefoniczną 
i telegraficzną”192.

Z czasem Sąd Najwyższy uznał także, że prawo regulowania dróg i narzędzi obrotu 
międzystanowego oznacza również prawo wprowadzania zakazów w tym zakresie. Pre
cedensowy charakter miało orzeczenie z 1903 roku w tak zwanej Lottery Case, kiedy 
Sąd Najwyższy podtrzymał federalną regulację zabraniającą przewozu przez granice 
stanu losów loteryjnych193. W późniejszych latach Sąd Najwyższy wskazał, że Kongres 
może zabronić przewozu przez granice stanowe niemal wszystkiego, jeśli zakaz ów 
jest uzasadniony ważnymi celami społecznymi (tak zwana prohibition technique), na 
przykład w 1913 roku Sąd Najwyższy orzekł, że zgodny z konstytucją jest wprowadzony 
prawem federalnym zakaz przewożenia „w niemoralnym celu” kobiet z jednego stanu do 
drugiego194. Kongres próbował wykorzystać tę tendencję w orzecznictwie i w 1916 roku 
uchwalił ustawę zakazującą handlu międzystanowego towarami wyprodukowanymi 
przez przedsiębiorstwa zatrudniające dzieci195. Ta bez wątpienia szlachetna inicjatywa 
została jednak utrącona przez Sąd Najwyższy, który choć nie zanegował celu uchwalenia 
ustawy, uznał jednak, że sprawy, które reguluje wchodzą w zakres kompetencji stanów. 
Przedstawiający decyzję Sądu Najwyższego sędzia W.R. Day stwierdził, że celem usta
wy była nie regulacja transportu pomiędzy stanami, lecz wprowadzenie standardów 
wieku dotyczących zatrudniania nieletnich w kopalniach i fabrykach. „Władza Kongresu 
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w obszarze obrotu między stanowego miała umożliwić mu regulowanie takiego [właśnie 
- przyp. T.W.] obrotu, a nie dać mu władzę kontrolowania stanów w wykonywaniu ich 
władzy porządkowej w zakresie lokalnego handlu i wytwórczości”. Sąd Najwyższy 
powołał się na X poprawkę, uznając, że utrzymanie ustawy spowodowałoby, iż „władza 
stanów w zakresie spraw lokalnych zostałaby wyeliminowana, a przez to nasz system 
rządów zostałby praktycznie zniszczony”196 * *. W ten sposób Sąd Najwyższy uznał, że 
możliwość wprowadzania zakazów w transporcie międzystanowym nie może prowadzić 
do kontroli produkcji, ta bowiem należy do władzy porządkowej stanów.

1.6 Hammer v. Dagenhart 247 U.S. 251 (1918) [w:] L. Fisher, op.cit., s. 340.
1.7 To, że prawo regulowania obrotu międzystanowego obejmuje także regulowanie „strumienia han

dlu”, a więc rzeczy i osób znajdujących się „w” obrocie międzystanowym, Sąd Najwyższy uznałjuż 
w 1905 roku. Tego rodzaju interpretacja klauzuli obrotowej przyjmowała, że obrót wewnątrzstanowy 
nie może być całkowicie oddzielony od obrotu międzystanowego, nie funkcjonuje w próżni, lecz, 
„wydarzenia” (events) w obrocie pomiędzy stanami są nierozerwalnie związane z wydarzeniami 
w obrocie wewnątrz stanów, i że w związku z tym pewna federalna regulacja w tym ostatnim obszarze 
jest dopuszczalna. M.J.C. Vile, op.cit., s. 74. Sąd Najwyższy uznał więc, że Kongres może zabronić 
stanom kontrolowania cen żywego inwentarza, nawet jeśli rynki zbytu znajdują się na ich własnym 
terytorium. Ceny są bowiem częścią „bieżącego handlu pomiędzy stanami”. R.M. Małajny, op.cit., 
s. 56. Nie omówono wcześniej tej interpretacji commerce clause z tego względu, że orzeczenia Sądu 
Najwyższego w sprawach Schechter Poultry i Carter Coal spowodowały, iż ów „strumień handlu” 
stał się na tyle „krótki, płytki i wąski”, że to uprawnienie prawodawcze Kongresu nie przyczyniło 
się do istotnego zwiększenia jego władzy w stosunku do stanów.
Currin v. Wallace 306 U.S. 1 (1939).
D.T. Coenen, op.cit., s. 76-77. W tej sprawie Sąd Najwyższy podtrzymał federalną ustawę zabra
niającą sprzedaży tytoniu, który następnie trafiał do obrotu międzystanowego, przez farmerów 
na tradycyjnych aukcjach, jeśli nie został on najpierw poddany inspekcji federalnej.

Do 1937 roku, okresu „konstytucyjnej rewolucji”, Sąd Najwyższy powiększył wła
dzę federacji w zakresie regulacji obrotu międzystanowego w dwójnasób. Po pierwsze, 
objął jej zakresem normowanie wewnątrzstanowych aspektów obrotu gospodarczego, 
jeśli oddziałują one na inne stany, po drugie, umożliwił Kongresowi wprowadzanie 
ograniczeń w handlu międzystanowym poprzez zakazywanie transportu określonych 
kategorii dóbr. Podstawę obu kierunków interpretacji stanowiło orzeczenie w sprawie 
Gibbons v. Ogden. Niemniej, generalnie sprzyjająca stanom linia orzecznicza Sądu 
Najwyższego (uznanie, że tylko bezpośredni wpływ działalności wewnątrzstanowej na 
obrót międzystanowy uzasadnia legislację federalną, odrzucenie możliwości regulacji 
produkcji pod pretekstem zakazów w transporcie międzystanowym) nie pozwoliła 
Kongresowi na szerokie rozwinięcie działalności ustawodawczej regulującej sprawy 
ekonomiczne wewnątrz stanów. Miało się to jednak zmienić właśnie po 1937 roku. Data 
ta stała się istotną cezurą w historii Sądu Najwyższego.

W okresie „konstytucyjnej rewolucji”, która w istocie przeciągnęła się poza rok 1937, 
Sąd Najwyższy usunął nałożone wcześniej ograniczenia w zakresie prawa Kongresu 
do regulowania dróg i narzędzi handlu międzystanowego oraz normowania „strumie
nia handlu” (stream of commerce)'41. W tym drugim przypadku w sprawie Currin 
v. Wallace'4* z 1939 roku Sąd Najwyższy stwierdził, iż Kongres może normować dzia
łalność związaną ze sprzedażą prowadzoną wewnątrz stanów, jeśli ma to znaczenie dla 
efektywności federalnych regulacji dotyczących towarów znajdujących się w obrocie 
międzystanowym199.
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Większe znaczenie miało jednak obalenie precedensu ze sprawy Hammer v. Dagenhart. 
Nastąpiło to w 1941 roku w orzeczeniu w sprawie Darby v. United States, w którym Sąd 
Najwyższy uznał za zgodną z konstytucją ustawę federalną o standardach pracowniczych 
z 1938 roku (Fair Labor Standards Act). Ustawa określała minimalne wynagrodzenie oraz 
maksymalny czas pracy pracowników zatrudnionych przy produkcji dóbr przeznaczonych 
na rynek międzystanowy oraz wykluczała z obrotu międzystanowego, podobnie jak ustawa 
z 1916 roku, produkty wytworzone z wykorzystaniem pracy nieletnich. Tym razem Sąd 
Najwyższy uznał, iż tego rodzaju regulacja wchodzi w zakres klauzuli obrotu, ponieważ 
„chociaż produkcja nie jest sama w sobie obrotem między stanowym, to przesyłanie wy
tworzonych dóbr pomiędzy stanami w ramach takiego obrotu, jak również zakazywanie 
takiego przesyłania przez Kongres, jest w sposób nieunikniony regulacją obrotu”200.

200 Darby v. United States 312 U.S. 100 (1941) [w:] L. Fisher, op.cit., s. 344.
201 NLRB v. Jones & Loughlin 301 U.S. 1 (1937) [w:] L. Fisher, op.cit., s. 350.
202 „Prawo powróciło do koncepcji Marshalla, obrotu jako organicznej całości, z klauzulą obrotu 

obejmującą wszelki obrót dotyczący więcej niż jednego stanu. W ramach tej koncepcji władza 
federalna nie jest ograniczona do [regulacji - przyp. T.W.] handlu, który rzeczywiście przekracza 
granice stanów. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju działania, które oddziałują na obrót między
stanowy, nawet jeśli takie działania, brane pojedynczo, można uznać za „lokalne”. Istota prawa 
po 1937 roku (the post - 1937 law) polega na tym, że działania takie nie mogą być ujmowane 
pojedynczo. Jeśli oddziałują one na obrót międzystanowy, dotyczą więcej niżjednego stanu i jako 
takie wchodzą w zakres klauzuli handlowej”. B. Schwartz, op.cit., s. 242.

203 Odpowiednio United States v. South-Eastern Underwriters 322 U.S. 533 (1944) i Maneja v. Waialua 
Agricultural Co. 349 U.S. 254 (1955).

Ekspansja władzy federalnej na podstawie klauzuli obrotu nie została spowodowana 
rozszerzeniem możliwości stanowienia prawa w ramach regulacji dróg i narzędzi obrotu 
międzystanowego oraz „strumienia handlu”. Sąd Najwyższy rzadko powoływał się na te 
elementy commerce clause, nie było bowiem takiej potrzeby. Od 1937 roku większość 
ustawodawstwa federalnego była podtrzymywana przez Sąd Najwyższy na podstawie 
koncepcji „oddziaływania” spraw poddawanych regulacji na obrót międzystanowy.

Przełomowe znaczenie miało orzeczenie w sprawie National Labour Relations 
Board v. Jones & Laughlin, które dało początek zmianie kierunku orzecznictwa Sądu 
Najwyższego. Potwierdzając konstytucyjność przepisu ustawy federalnej dotyczącej 
rozwiązywania sporów pracowniczych, Sąd Najwyższy obalił precedens z Sugar Trust 
Case, likwidując podział na produkcję i obrót, poddając tym samym również tę pierwszą 
kontroli federalnej. Sędziowie stwierdzili, że nawet jeśli jakaś działalność ma charakter 
wewnątrzstanowy, to, jeśli ma ona „tak bliski i istotny związek z obrotem międzysta- 
nowym, że [jej - przyp. T.W.] kontrola jest niezbędna lub stosowna by zabezpieczyć 
handel przed obciążeniami i trudnościami, Kongres nie może być pozbawiony władzy 
wykonywania tej kontroli”201. W ten sposób produkcja została włączona w zakres klau
zuli handlowej, umożliwiając federalną legislację w tym zakresie i taki stan utrzymuje 
się także współcześnie202. Jeśli dodamy do tego, że bazując na orzeczeniu z 1937 roku 
Sąd Najwyższy uznał, iż obrót obejmuje także ubezpieczenia i rolnictwo203, otrzyma
my pełen obraz gwałtownego wzrostu zakresu władzy federalnej w ramach commerce 
clause, możliwego dzięki „konstytucyjnej rewolucji”.

To, co Sąd Najwyższy zapoczątkował w 1937 roku, ostatecznie ugruntował pięć lat 
później orzeczeniem w sprawie fflickard v. Filburn, odrzucając definitywnie podział na 
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oddziaływanie „bezpośrednie”, które może uzasadniać federalną legislację, i oddziały
wanie tylko „pośrednie” lub „incydentalne”, które takich podstaw dawać nie może. Sąd 
Najwyższy rozstrzygał sprawę, w której właściciel małej farmy z Ohio został oskarżony 
o złamanie wyznaczonych na mocy Ustawy o Regulacjach w Rolnictwie (Agricultural 
Adjustment Act) limitów dotyczących wielkości zasiewów pszenicy. Celem ustawy było 
utrzymywanie odpowiednio opłacalnych cen pszenicy poprzez ograniczanie jej ilości na 
rynku. Ponieważ oskarżony farmer produkowaną ponad limitem pszenicę przeznaczał 
nie na sprzedaż, lecz na użytek własny, uznał on zabraniającą takiej działalności regu
lację federalną za obraźliwą nie tylko względem konstytucji, lecz również zdrowego 
rozsądku20,1. Sąd Najwyższy nie podzielił jednak jego zdania, uznając, że jakakolwiek 
działalność, nawet całkowicie lokalna i niezwiązana z handlem, może być poddana 
federalnej regulacji, jeśli jej skutek ma „istotne ekonomiczne znaczenie” (substantial 
economic effect) dla handlu międzystanowego, bez względu na to, czy oddziaływanie ma 
charakter „bezpośredni”, czy „pośredni”. W tym wypadku, wykorzystując nielegalnie 
uprawianą pszenicę, farmer nie rnusiał kupować jej na rynku, poza tym wysokie ceny 
pszenicy mogły skłonić go do skierowania jej na rynek. Chociaż jego indywidualne 
działanie nie miało „istotnego” wpływu na ceny pszenicy w obrocie międzystanowym, 
jednak tego rodzaju działania, jeśli byłyby naśladowane przez innych farmerów, sku
mulowane miałyby destrukcyjny wpływ na ceny pszenicy, a ponieważ regulowanie cen 
artykułów w handlu międzystanowym mieści się w zakresie klauzuli obrotu, Kongres 
ma prawo wprowadzać takie regulacje, jakie uzna za stosowne do osiągnięcia celów 
w sprawach należących do jego jurysdykcji* 205. Ustawa federalna została uznana za zgodną 
z konstytucją, a władza Kongresu w ramach commerce clause ponownie wzmocniona 
poprzez ustanowienie tak zwanej zasady kumulacji (aggregation principle).

20,1 D.T. Coenen, op.cit., s. 83.
205 Wickard v. Filburn^Yl U.S. 111 (1942) [w:] D.W. Kmieć, S.B. Presser, The American Constitutional 

Order. History, Cases and Philosophy, Anderson Publishing Ltd., Cincinnati 1998, s. 556-562.
206 Segregacja prowadzona przez instytucje rządowe w stanach została uznana za naruszenie 

konstytucji na podstawie XIV poprawki. Kongres zdecydował się oprzeć Ustawę o Prawach 
Obywatelskich na klauzuli obrotu, zachęcony sprzyjającym jej szerokiej egzegezie stanowiskiem 
Sądu Najwyższego, a także wobec wątpliwości, czy XIV poprawka może ograniczać działalność 
prywatnych osób na przykład właścicieli hoteli, restauracji.

207 Heart of Atlanta Motel v. United States 379 U.S. 241 (1964); Katzenbach v. McClung 379 U.S. 
294 (1964).

Interpretacja klauzuli obrotu przez Sąd Najwyższy pozwoliła jej stać się źródłem 
władzy federacji nie tylko w zakresie szeroko rozumianych kwestii gospodarczych. Na 
podstawie commerce clause Kongres uchwalił w 1964 roku Ustawę o Prawach Oby
watelskich (Civil Rights Act), której celem była walka z segregacją rasową w stanach 
południowych. Ustawa wprowadzała między innymi zakaz dyskryminacji ze względu 
na rasę, kolor skóry, wyznanie lub narodowość w miejscach użyteczności publicznej, 
jeśli prowadzona przez nie działalność oddziałuje na obrót międzystanowy206. Sąd Naj
wyższy podtrzymał ustawę w dwóch precedensowych orzeczeniach: Heart of Atlanta 
Motel u United States oraz Katzenbach v. McClung, obu wydanych w 1964 roku207. 
W pierwszym uznał, że dyskryminacja rasowa w hotelach i motelach utrudnia podró
żowanie pomiędzy stanami i nie jest przy tym istotne, że hotel prowadzi działalność 
lokalną, ponieważ w wypadku oddziaływania na obrót międzystanowy pozostaje to 
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całkowicie bez znaczenia. Druga sprawa była trudniejsza, jednak i w tym wypadku Sąd 
Najwyższy utrzymał na podstawie commerce clause federalną legislację zabraniającą 
dyskryminacji rasowej, w tej sprawie dotyczyło to restauracji208.

208 Niewielka restauracja w stanie Alabama część mięsa, które podawała, nabywała u sprzedawcy, który 
z kolei sprowadzał je z innego stanu. Sąd Najwyższy uznał, że ze względu na praktyki dyskrymina
cyjne restauracja ta ma mniejszy obrót. Ponieważ podaję mniej posiłków, musi kupować mniej mięsa. 
W ten sposób stosowana przez nią dyskryminacja wpływa na handel międzystanowy. Sąd Najwyższy 
sformułował również bardziej ogólne przesłanki wydania takiego właśnie orzeczenia, stwierdzając, 
że dyskryminacja w restauracjach i innych punktach zbiorowego żywienia utrudnia podróżowanie 
między stanami czarnoskórym mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, a nadto odstrasza wykształ
conych i przedsiębiorczych ludzi od osiedlania się na takich obszarach, co negatywnie oddziałuje na 
tamtejszą gospodarkę, a przez to na obrót pomiędzy stanami. Zob. D.T. Coenen, op.cit., s. 91-93.

109 Perez v. United States 402 U.S. 146 (1971).
210 Uchwalona w 1938 roku ustawa wyłączała pracowników stanowych spod działania regulacji 

ustalających minimalne płace i maksymalny czas pracy. Jednak w 1966 roku Kongres objął już 
ustawą pracowników stanowych szpitali i szkół, a Sąd Najwyższy uznał to za zgodne z konsty
tucją wykorzystanie prawa do regulowania obrotu gospodarczego. Poprawki z 1974 roku szły 
dalej w zasygnalizowanym jeszcze w latach 60. kierunku.

211 National Leauge of Cities v. Usery 436 U.S. 833 (1976). Cyt. za: D.P. Currie, The Constitution 
in the Supreme Court. The Second Century 1888 - 1986, University of Chicago Press, Chica
go-London 1990, s. 564.

Klauzula handlowa pozwoliła także Kongresowi wprowadzać regulacje z zakresu 
prawa karnego, zarówno na podstawie prohibition technique, jak i oddziaływania na 
obrót międzystanowy. Jeszcze przed 1937 rokiem Kongres zaliczył do przestępstw fe
deralnych przewożenie między stanami skradzionych samochodów i porwanych dzieci, 
natomiast w 1968 roku wprowadził zakaz podróży między stanami w celu wzięcia 
udziału w zamieszkach. W 1971 roku Sąd Najwyższy uznał prawo Kongresu do pena
lizacji praktyk lichwiarskich, na podstawie commerce clause, uznając, że działalność 
lichwiarzy wspomaga przestępczość zorganizowaną, która z kolei negatywnie oddziałuje 
na obrót międzystanowy209.

Sąd Najwyższy doprowadził w rezultacie do sytuacji, w której władza federalna na 
podstawie commerce clause zdawała się wręcz nieograniczona. Pierwsza w ciągu czter
dziestu lat próba wyznaczenia jej granic została podjęta przez Sąd Najwyższy dopiero 
w 1976 roku. Sędzia William H. Rehnquist zdołał wówczas przekonać czterech swych 
kolegów i w ten sposób zebrać większość, która uznała, że poprawki do wspominanego już 
Fair Labor Standards Act, uchwalone w 1974 roku, rozciągające jego działanie na niemal 
wszystkie kategorie pracowników stanowych, są przekroczeniem uprawnień federalnych 
na podstawie klauzuli handlowej210. Choć w sprawie National League of Cities v. Usery 
Sąd Najwyższy orzekł, że „działalność” pracowników stanowych wywiera wpływ na obrót 
międzystanowy, to opierając się na X poprawce, uznał, że „Kongres nie może używać 
swej władzy w sposób osłabiający integralność stanów lub ich zdolność do efektywnego 
funkcjonowania w systemie federalnym”211. Sąd Najwyższy oparł się na rozróżnieniu „tra
dycyjnych” i „nietradycyjnych” funkcji rządów stanowych, uznając, że tych pierwszych, do 
których zaliczył między innnymi ochronę przeciwpożarową, policję, inspekcję sanitarną 
oraz zdrowie publiczne, władza Kongresu na podstawie klauzuli obrotu nie obejmuje.

Choć Sąd Najwyższy nie uznał ustawy federalnej za przekroczenie commerce clause, 
na to trzeba będzie czekać jeszcze prawie dwie dekady, to jednak orzeczenie z 1976 roku 
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„przypomniało Kongresowi, że jego władza w zakresie obrotu gospodarczego, mimo 
iż szeroka, nie jest nieograniczona”212. Jednak stosowanie w praktyce rozróżnienia na 
„tradycyjne” i „nietradycyjne” funkcje rządów stanowych okazało się niezwykle trudne. 
Sąd Najwyższy zmagał się z powstałymi w wyniku jego rozstrzygnięcia trudnościami213, 
po dziewięciu latach zdecydował się jednak obalić powstały w 1976 roku precedens. 
Uczynił to w sprawie Garda v. San Antonio Metropolitan Transit Authority, wydając 
jedno z najbardziej kontrowersyjnych orzeczeń w swej historii.

■I2 A.E.D. Howard, Judicial Federalism: The States and the Supreme Court [w:J R.B. Hawkins Jr. 
(ed.), American Federalism: A New Partnership for the Republic, Institute for Contemporary 
Studies, New Brunswick-London 1982, s. 222.

■I3 Zob. D.P. Currie, op.cit., s. 567.
"I4 Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority 469 U.S. 528 (1985) [w:] L. Fisher, op.cit., 

s. 363.
'b Por. V. Ostrom, Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, Polskie 

Towarzystwo Psychologiczne - Pracownia Wydawnicza, Warszawa-Olsztyn 1994, s. 107.
Gun - Free School Zones Act z 1990 roku. Orzeczenie w sprawie United States v. Lopez zostało 
jak dotąd w polskiej literaturze omówione tylko jeden raz i to bardzo pobieżnie. Zob. A.M. Lu
dwikowska, System prawa Stanów Zjednoczonych. Prawo i prawnicy. Struktura władzy. Spory 
prawne, Towarzystwo Naukowe Organizacj i Kierownictwa, Toruń 1999, s. 128-129.

Sąd Najwyższy, ponownie większością jednego głosu, odrzucił wcześniejszy 
precedens jako „błędny co do zasady i niewykonalny w praktyce”. Jednak nie samo 
rozstrzygnięcie czyni orzeczenie w sprawie Garda tak kontrowersyjnym, lecz jego 
uzasadnienie. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że konstytucja nie gwarantuje stanom 
żadnych uprawnień legislacyjnych, ich gwarancja jest bowiem zawarta nie w ustawie 
zasadniczej, lecz w specyfice procesu politycznego. Stany są reprezentowane w Kongresie 
i w ten sposób mogą uczestniczyć i wpływać na działania władz federalnych. „Proces 
polityczny daje pewność, że prawa nadmiernie obciążające stany nie będą uchwalane”214. 
Ochrony swych praw stany powinny więc szukać nie w sądach, lecz w Kongresie, mogą 
też w tym celu wykorzystywać swój wpływ na wybór głowy państwa.

Nie sposób nie zgodzić się ze stwiedzeniem, że orzeczenie z 1985 roku stanowi
ło jawne pogwałcenie konstytucji, zarówno jej ducha, jak i litery215 *. Trudno wprost 
uwierzyć w tak ewidentne zlekceważenie X poprawki. Negując posiadanie przez stany 
jakichkolwiek zagwarantowanych konstytucyjnie uprawnień, Sąd Najwyższy w istocie 
podważył zasadę federalizmu. W warunkach ustroju federalnego stany muszą mieć 
zagwarantowaną w konstytucji federalnej sferę wyłącznej jurysdykcji, zakres ich kom
petencji legislacyjnych nie może zależeć od dobrej woli władz federalnych.

Orzeczenie z 1985 roku kończy, zapoczątkowany w 1937 roku, drugi okres w orzecz
nictwie Sądu Najwyższego dotyczącym commerce clause, cechujący się gwałtowną roz
budową władzy federalnej, opartą przede wszystkim na koncepcji oddziaływania na obrót 
międzystanowy. Koncepcja ta została podważona dopiero w 1995 roku, od którego rozpo
czyna się trzeci okres w historii interpretacji przez Sąd Najwyższy klauzuli obrotu.

W tym roku, po raz pierwszy od prawie sześćdziesięciu lat, Sąd Najwyższy uznał, 
iż Kongres przekroczył w swej działalności prawodawczej posiadane na podstawie 
klauzuli obrotu kompetencje i w sprawie Gnited States v. Lopez uznał za niezgodną 
z konstytucją, federalną ustawę kwalifikującą jako przestępstwo federalne posiadanie 
broni w szkołach i na terenach przyszkolnych (school zones')1'6.
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Przedstawiając decyzję Sądu Najwyższego, jego przewodniczący William H. Reh
nquist podkreślił, że Kongres może na podstawie commerce clause regulować działal
ność wewnątrz stanów, jeśli wywiera ona istotny wpływ (substantial effect) na handel 
międzystanowy, ale jedynie wówczas, gdy działalność taka ma charakter ekonomiczny 
(economic activity). W tym przypadku uznał, że Gun - Free School Zones Act „jest 
ustawą z zakresu prawa karnego, niemającą nic wspólnego z «obrotem» lub jakim
kolwiek przedsięwzięciem o charakterze ekonomicznym, jakkolwiek szeroko słowa te 
mogłyby być interpretowane”. Z tego względu nie może być podtrzymana „na podstawie 
naszych [wcześniejszych -przyp. T.W.] orzeczeń utrzymujących regulacje działalności, 
wyrastających lub związanych z transakcjami handlowymi, które połączone w całość 
oddziaływały w sposób istotny na handel międzystanowy”217. Sąd Najwyższy nie obalił 
więc żadnego z wcześniejszych precedensów, dokonał jednak takiej ich reinterpretacji, 
jaka pozwalała ograniczyć zastosowanie klauzuli obrotu jedynie do regulowania spraw, 
które dotyczą życia ekonomicznego218. Sędzia W.H. Rehnquist zwrócił nadto uwagę, 
że Kongres nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie twierdzenia, że posiadanie 
broni w szkołach i na terenach przyszkolnych oddziałuje istotnie na obrót międzysta
nowy, podkreślił jednak, iż to nie brak takich dowodów był przyczyną decyzji Sądu 
Najwyższego.

217 United States v. Lopez 514 U.S. 549 (1995) [w:] D.W. Kmieć, S.B. Presser, op.cit., s. 567, 568.
218 Znacznie dalej w swej opinii zbieżnej poszedł sędzia Clarence Thomas, który podważył w ogóle 

„test istotnego oddziaływania”, uznając, że uzasadnienie na tej podstawie legislacji federalnej 
przekazuje w ręce Kongresu „władzę porządkową nad krajem”, której federacja nie otrzymała 
w konstytucji. Sędzia C. Thomas podał w wątpliwość także „zasadę kumulacji”, uznając, że jest 
ona „sprytna”, ale pozbawiona jakichkolwiek ograniczeń. Zob. ibidem, s. 574.

219 S.G. Calabresi, A Government of Limited and Enumerated Powers: In Defense of United States 
v. Lopez, „Michigan Law Review”, 1995, vol. 94, no. 3, s. 752.

220 D. T. Coenen, op.cit., s. 107.
221 Federalna Ustawa o Przemocy Wobec Kobiet z 1994 roku (Violence Against Women Act) dawała 

możliwość kierowania cywilnych pozwów przeciwko sprawcom przestępstw na tle seksualnym 
(gender motivated crimes) także do sądów federalnych, a podstawą jej uchwalenia, co stwierdzi! 
Kongres w samej ustawie, była obok XIV poprawki także klauzula obrotu. Pomimo iż w tym 
wypadku Kongres zdołał przedstawić dowody świadczące o wpływie przestępstw popełnianych na 
tle seksualnym na obrót międzystanowy (cztery lata studiów prowadzonych nad tą problematyką 
wykazały, iż tego rodzaju przestępstwa powodują znaczne straty w zakresie czasu pracy, negatywnie 

Komentując orzeczenie Sądu Najwyższego, S.G. Calabresi stwierdził, iż stanowi 
ono „rewolucyjną i znacznie spóźnioną rewitalizację doktryny [głoszącej - przyp. 
T.W.], że władza federalna jest władzą o ograniczonych i wyliczonych kompetencjach” 
i nawet jeśli „zostanie szybko odrzucone”, to na zawsze „zniszczyło [ono - przyp. T.W.] 
twierdzenie, że po pięćdziesięciu latach” szerokiej interpretacji uprawnień federalnych 
na podstawie commerce clause niemożliwy jest powrót do „dni ograniczonej władzy” 
federalnej219. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego było na tyle zaskakujące, iż wielu 
komentatorów wyrażało przypuszczenie, że podjęta większością jednego głosu decyzja 
Sądu Najwyższego może być niczym więcej jak tylko „symbolicznym ukłonem w stronę 
Ojców Założycieli odrzucających ideę nieograniczonej władzy federacji”220 221. Tymczasem 
pięć lat po orzeczeniu w sprawie Lopez Sąd Najwyższy utrzymał nakreśloną w nim 
wykładnię commerce clause w kolejnym rozstrzygnięciu, wydanym w sprawie United 
States v. Morrison-1'.
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W kolejnych latach sądy niższych instancji nie stosowały z całą stanowczością re
guł interpretacyjnych wypracowanych w sprawie Lopez, a potwierdzonych w sprawie 
Morrison, oczekując od Sądu Najwyższego wyraźniejszego sygnału, że „znaczna liczba 
ustaw federalnych może być teraz podważana pod zarzutem [przekroczenia - przyp. T.W.] 
klauzuli obrotu”222. Sygnału takiego zabrakło, a w 2005 roku Sąd Najwyższy wykonał 
nawet krok wstecz w porównaniu do swych poprzednich rozstrzygnięć, uznając, na 
podstawie precedensu ze sprawy Wickard v. Filburn, że prawo federalne może zabronić 
posiadania i używania marihuany w celach medycznych i w związku z tym jej uprawy 
na własny użytek, na co pozwalało prawo Kalifornii i przynajmniej dziewięciu innych 
stanów. Sąd Najwyższy uznał, że Kongres może wprowadzić taką regulację na podsta
wie klauzuli obrotu, ponieważ uprawiana na własny użytek marihuana może trafić na 
rynek międzystanowy i w ten sposób taka uprawa ma istotny wpływ na handel między 
stanami223 *. Gdyby opinią większości w tej sprawie było zdanie odrębne złożone przez 
sędzię S. Day O’Connor, na nowej, dużo bardziej restrykcyjnej interpretacji klauzuli 
handlowej zostałaby położona pieczęć22*'. Ponieważ tak się nie stało, a równocześnie Sąd 
Najwyższy nie odrzucił wykładni z 1995 i 2000 roku, zapoczątkowana w sprawie Lopez 
zmiana podejścia Sądu Najwyższego do wykładni najważniejszej klauzuli kompeten
cyjnej Kongresu musi jeszcze poczekać na ostateczne potwierdzenie lub odrzucenie.

wpływają na liczbę podróży służbowych i transakcji biznesowych, wreszcie generują koszty zwią
zane między innymi z opieką medyczną ofiar przemocy na tle seksualnym. D.T. Coenen, op.cit., 
s. 108), Sąd Najwyższy uznał, że nie wystarcza to do utrzymania ustawy, gdyż „przestępstwa na tle 
seksualnym nie są, w żadnym sensie tych słów, działalnością o charakterze ekonomicznym”. Gdyby 
przyjąć rozumowanie przedstawione przez władze federalne, wówczas klauzula obrotu dawałaby 
im prawo „regulowania jakiegokolwiek przestępstwa, jeśli tylko ogólnokrajowe, skumulowane 
skutki tego przestępstwa wywierają istotny wpływ na poziom zatrudnienia, produkcję, przepływ 
[towarów, ludzi, usług - przyp. T.W.] lub konsumpcję”. (United States v. Morrison 529 U.S. 598 
[2000] [w:] L. Fisher, op.cit., s. 377). Powołując się na orzeczenie ze sprawy Lopez, Sąd Najwyższy 
stwierdził po raz kolejny, że federacja nie dysponuje władzą porządkową i nie może próbować 
wykonywać jej pod pretekstem regulacji obrotu międzystanowego.

222 D.T. Coenen, op.cit., s. 142.
221 Przedstawiający opinię Sądu Najwyższego sędzia J.P. Stevens stwierdził, że podobieństwa między 

rozpatrywaną sprawą a sprawą Wickard są „uderzające”. „Także tutaj Kongres ma racjonalną 
podstawę, by uznać, że pozostawienie uprawianej na własny użytek marihuany poza federalną 
kontrolą tak samo wpłynęłoby na cenę i warunki rynkowe”. W obu sprawach władza Kongresu 
na podstawie commerce clause była bezsprzeczna, „ponieważ produkcja dobra przeznaczonego 
na własny użytek, czy będzie to pszenica, czy marihuana, ma istotny wpływ na zaopatrzenie 
i popyt na ogólnokrajowym rynku na to dobro”. Co więcej, sędzia J.P. Stevens stwierdził również, 
że regulacja Kongresu jest dopuszczalna nie tylko, jeśli jakaś lokalna działalność po skumulo
waniu ma rzeczywiście istotny wpływ na obrót międzystanowy. Wystarczy, aby ustawodawca 
miał „racjonalną podstawę” przypuszczać, iż tak właśnie może być. Gonzales v. Raich 545 U.S. 
1 (2005), tekst orzeczenia na http://supct.law.cornell.edu
Sędzia S. Day O’Connor odwołała się jednoznacznie do testu „działalności o charakterze ekono
micznym”, stwierdzając, że uprawa marihuany na własny użytek taką działalnością nie jest, a nawet 
gdyby uznać, że jest inaczej, nie wywiera ona istotnego wpływu na obrót międzystanowy. Zdanie 
odrębne sędzi S. Day O’Connor, podobnie jak przygotowana przez nią opinia zbieżna w sprawie 
Lopez, niezwykle mocno opierała się na podkreślaniu zasady federalizmu i wynikających z niej 
konsekwencjach odnoszących się do podziału władzy.

Do końca XIX wieku Kongres wykazywał bierność w regulowaniu obrotu mię
dzystanowego. W tym czasie Sąd Najwyższy interpretował jednak klauzulę obrotu, 

http://supct.law.cornell.edu
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określając dopuszczalny zakres legislacji stanowej w zakresie obrotu międzystanowego. 
W ten sposób powstała doktryna tak zwanej uśpionej klauzuli obrotu (dormant com
merce clause), która ogranicza działalność prawodawczą stanów, na podstawie klauzuli 
handlu, także wówczas, gdy dana kwestia nie jest regulowana przez prawo federalne. 
Prawo Kongresu do regulowania handlu między stanami wyklucza pewnego rodzaju 
działalność ustawodawczą stanów w tym zakresie, nawet jeśli parlament federalny 
z owego prawa nie korzysta225.

225 Uśpiona klauzula obrotu uniemożliwia stanom wprowadzanie utrudnień w handlu międzysta
nowym, na przykład uchwalania ustaw dyskryminacyjnych wobec produktów z innych stanów. 
Szeroko tę doktrynę omawia D.T. Coenen, op.cit., s. 209-342.

226 Por. M.J.C. Vile, op.cit., s. 77-78.
227 Przed uchwaleniem XVI poprawki Sąd Najwyższy uznał, że jednolity federalny podatek dochodo

wy nie może zostać wprowadzony ustawą federalną, gdyż jest to niezgodne z ustawą zasadniczą, 
ta bowiem pozwala nakładać podatki bezpośrednie jedynie proporcjonalnie do liczby mieszkańców 
poszczególnych stanów. Pollock v. Farmers’ Loan & Trust Co. 158 U.S. 601 (1895).

Kongres rozpoczął regulację handlu między stanami pod koniec XIX wieku, uchwala
jąc w 1887 roku Ustawę o Obrocie Międzystanowym (Interstate Commerce Act), a w roku 
1890 ustawę antymonopolową (tak zwana Sherman Anti-Trust Act). Od tego czasu Sąd 
Najwyższy mógł formułować zakres kompetencji pochodnych Kongresu na podstawie 
commerce clause. Obejmują one: regulację dróg i narzędzi handlu międzystanowego, 
osób i rzeczy znajdujących się w obrocie międzystanowym (stream of commerce) oraz 
wszystkiego, co w istotny sposób na obrót ten oddziałuje. Początkowo Sąd Najwyższy 
restrykcyjnie podchodził do zakresu uprawnień federacji w tych trzech sferach, zmieniło 
się to po „konstytucyjnej rewolucji” 1937 roku. W okresie powojennym commerce clause 
dała Kongresowi nieograniczone niemal kompetencje, a w 1985 roku Sąd Najwyższy 
uznał, że wyznaczenie granic tych kompetencji należy do samego Kongresu. W ostatnim 
okresie Sąd Najwyższy zaczął jednak ograniczać kompetencje pochodne Kongresu na 
podstawie klauzuli obrotu. Rok 1995 wyznacza początek zmian, obecnie nie można jednak 
jeszcze stwierdzić, czy i w jakim stopniu zostaną one utrwalone. Układ sił w składzie Sądu 
Najwyższego daje podstawę do twierdzenia, iż w najbliższym czasie nie nastąpi raczej 
powrót do linii orzeczniczej sprzed 1995 roku. Orzeczenie z 2005 roku wskazuje jednak, 
że stosunek większości sędziów do klauzuli obrotu pozostaje nadal niejednoznaczny.

Szeroka interpretacja commerce clause dała federacji możliwości prawnego ure
gulowania wielu kwestii, nie umożliwiała jednak podejmowania aktywnych działań 
w zakresie rozwoju infrastruktury (na przykład budowa dróg) oraz opieki społecznej 
(pomoc dla bezrobotnych, niepełnosprawnych et cetera). Takie możliwości stwarzało 
władzom federalnym uprawnienie do nakładania podatków i asygnowania środków 
w celu zapewnienia „ogólnego dobrobytu” Stanów Zjednoczonych (general - welfare 
clause)226. Kongres zaczął korzystać z klauzuli ogólnego dobrobytu intensywnie, kiedy 
na mocy XVI poprawki zyskał prawo ustanowienia federalnego podatku dochodowego227, 
co w krótkim czasie dało federacji tak znaczną przewagę finansową nad stanami, iż 
była ona w stanie przekazywać im znaczne środki finansowe, transfery te mogła jednak 
opatrywać warunkami, od których spełnienia zależało, czy stany będą mogły z przy
znanych środków korzystać. W ten sposób Kongres uzyskał narzędzie kształtowania 
ich działalności, także w zakresie ustawodawstwa.
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Początkowo Sąd Najwyższy uznał, że federacja nie może korzystać ze swej władzy 
wydatkowej w celu wymuszania regulacji w obszarach jurysdykcji stanowej228. Szybko 
zmienił jednak zdanie, przyjmując, że prawem federacji jest asygnowanie środków 
w celu „ogólnego dobrobytu”, określanie, co składa się na ów „ogólny dobrobyt” należy 
zatem do Kongresu i dopóki jego działanie nie jest nadmiernie arbitralne, jednostki 
lokalne muszą mu się podporządkować229. Z czasem Kongres zaczął wykorzystywać 
władzę wydatkową do wpływania na regulacje stanowe, to znaczy jeśli unormowanie 
jakiejś kwestii wykraczało poza zakres kompetencji parlamentu federalnego, mógł on 
uchwalić przyznanie stanom środków, ale ich wypłatę uzależnić od uchwalenia przez 
legislaturę stanową odpowiednich regulacji, wymaganych przez Kongres. Sąd Najwyż
szy uznał taką praktykę za zgodną z konstytucją230, równocześnie jednak wyznaczył 
też jej granice. W rozpatrywanej w 1987 roku sprawie South Dakota v. Dole utrzymał 
co prawda federalną ustawę pozwalającą potrącać pewną część (5% w pierwszym roku 
i 10% w kolejnych latach) środków przyznanych stanom na budowę autostrad, jeśli 
nie przyjmą one legislacji zakazującej sprzedaży alkoholu osobom poniżej 21. roku 
życia231, jednocześnie zastrzegając jednak, że „władza wydatkowa oczywiście nie jest 
nieograniczona”, i wyznaczając cztery jej warunki, od których spełnienia zależy, czy 
Kongres korzysta z niej zgodnie z konstytucją232. Ponadto Sąd Najwyższy wyraźnie 
zastrzegł, że o ile programy federalne mogą być użyte, by wywierać na stany presję 
w celu przyjęcia odpowiednich unormowań, o tyle nie mogą ich do tego zmuszać233. 
Pomimo tych ograniczeń władza wydatkowa federacji wpływa istotnie na podział 
władzy, pozwalając Kongresowi pośrednio regulować te sprawy, których nie mógłby 
objąć ustawodawstwem na podstawie swych kompetencji prawodawczych. Jej wpływ 
jest tym większy, im większa jest finansowa przewaga federacji nad stanami (zależy 
więc od polityki podatkowej Unii) i im więcej jest ona w stanie przekazywać stanom 
tak zwanych transferów warunkowych (conditional grants').

United States v. Butler 297 U.S. 1 (1936).
Halvering v. Davis 301 U.S. 619 (1937). Zob. D.T. Coenen, op.cit., s. 184-185.

:w Oklahoma v. United States Civil Service Commission 330 U.S. 127 (1947). W tym wypadku 
przyznanie środków, które w części stany miały wykorzystać na opłacanie pracowników stano
wych, Kongres uzależnił od przyjęcia przez stany regulacji zabraniających tym pracownikom 
angażowania się w kampanie polityczne.

■3I Zob. T.E. Patterson, The American Democracy, McGraw-Hill, New York 1990, s. 110 i n.
■I2 Po pierwsze, z władzy wydatkowej federacja może korzystać wyłącznie w celu zapewnienia 

ogólnego dobrobytu; po drugie, warunki, od których spełnienia zależy przyznanie środków, 
muszą być sformułowane jasno i przejrzyście, tak, aby decyzja stanów mogła być podjęta w pełni 
świadomie; po trzecie, warunki stawiane przez Kongres mogą być przekroczeniem konstytucji, 
jeśli dotyczą programu lub projektu, których realizacja nie ma związku z „interesem federacji”; 
po czwarte, barierę dla spending power mogą tworzyć także pojedyncze przepisy konstytucji. 
South Dakota v. Dole 483 U.S. 203 (1987) [w:] D.W. Kmieć, S.B. Presser, op.cit., s. 689.

*53 Ibidem, s. 690. Gdyby na przykład ustawa odbierała stanom nie 5 i 10% środków, lecz powiedzmy 
50 i 75%, wówczas Sąd Najwyższy uznałby to prawdopodobnie za przymuszanie i stwierdził 
niekonstytucyjność ustawy, w tym wypadku sędzia W.H. Rehnquist oznajmił, że „Kongres za
oferował stanom relatywnie łagodną zachętę” do zwiększenia obostrzeń w sprzedaży alkoholu.

Z władzą wydatkową wiąże się władza podatkowa Unii. Podatki nie służą jedynie 
zbieraniu funduszy, pozostając w ścisłym związku z życiem gospodarczym, mogą rów
nie dobrze służyć pośrednio celom regulacyjnym. Sąd Najwyższy długo nie zajmował 
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jednoznacznego stanowiska w kwestii, czy nakładanie podatków może służyć pośred
nio wprowadzaniu regulacji234. Współcześnie Sąd Najwyższy uznaje, że federacja nie 
jest ograniczona w nakładaniu podatków bezpośrednich, jeśli ich celem jest zbieranie 
funduszy. Jeśli natomiast mają one służyć celom regulacyjnym, muszą mieć podstawę 
w którejś z kompetencji konstytucyjnych. Wobec szerokiej interpretacji commerce clause 
mogła z łatwością stawać się uzasadnieniem nakładania najróżniejszych podatków w celu 
regulowania życia gospodarczego kraju235. Władza podatkowa federacji ma ścisły związek 
z podziałem władzy i autonomią stanów. Wysokość i liczba podatków federalnych wpły
wają nieuchronnie na politykę podatkową stanów. Wzajemna relacja wydaje się oczywista: 
im mniej podatków federalnych i im są one niższe, tym większe pole manewru w zakresie 
polityki podatkowej mają stany, a tym samym większa jest ich autonomia.

234 Na przykład w 1904 roku podtrzymał podatek nałożony na barwioną margarynę, mimo jego ewi
dentnego celu regulacyjnego, skoro margaryna niebarwiona została opodatkowana wielokrotnie 
niżej (McCray v. United States 195 U.S. 27 [1904]), ale w 1922 roku uznał za złamanie ustawy 
zasadniczej opodatkowanie dochodów netto każdego pracodawcy zatrudniającego dzieci (Bailey 
v. Drexler Furniture Co. [Child Labour Tax Case] 259 U.S. 20 [1922]). R.M. Małajny, op.cit., 
s. 70; A. Pułło, Podział władzy..., op.cit., s. 100-101.

235 R.M. Małajny, op.cit., s. 72-73.
236 Zob. R. Berger, Government by Judiciary. The Transformation of the Fourteenth Amendment, 

Harvard University Press, Cambridge-London 1977, s. 134-136.
237 Barron v. Mayor of Baltimore 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833) [w:] D. Kmieć, S.B. Presser, op.cit., 

s. 723-725.

Przyjęcie federalnej Karty Praw (Bill of Rights) było jednym z warunków ratyfikacji 
konstytucji w większości stanów. Została ona wprowadzona do ustawy zasadniczej 
w formie dziesięciu poprawek, przyjętych przez I Kongres w 1789 roku, a ratyfikowa
nych przez wymaganą liczbę stanów do 1791 roku, kiedy poprawki owe weszły w życie. 
W tym czasie nie było żadnych wątpliwości, iż Karta Praw ma limitować wyłącznie 
działalność organów federalnych. W każdym ze stanów, jeszcze przed Konwencją 
Konstytucyjną, istniały bowiem stanowe Karty Praw, które zabezpieczały obywateli 
poszczególnych stanów przed nadużyciami ze strony ich władz236. Takie stanowisko 
przyjął także Sąd Najwyższy w sprawie Barron v. Mayor of Baltimore w 1833 roku, 
a więc jeszcze w okresie prezesury J. Marshalla, uznając samą kwestię, jak można 
sądzić z tekstu orzeczenia, za bezdyskusyjną237.

Ostatecznie także działania władz stanowych zostały objęte ograniczeniami nakłada
nymi przez federalny Bill of Rights, na podstawie XIV poprawki, a w zasadzie jednego 
z jej przepisów, który zabraniał stanom pozbawiania kogokolwiek „życia, wolności lub 
własności bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości (due process of law)".

Czy było intencją twórców XIV poprawki objęcie stanów ograniczeniami wynika
jącymi z federalnej Karty Praw? Debata na ten temat toczy się w literaturze od wielu 
lat, a jej rozstrzygnięcie, ze względu na niejednoznaczność świadectw historycznych, 
jest zadaniem nader trudnym. Analiza okoliczności uchwalenia XIV poprawki prowadzi 
piszących na ten temat do diametralnie odmiennych wniosków. Zdaniem R. Bergera 
dostarcza ona przekonujących dowodów na to, że intencją jej twórców było wyłącznie 
zniesienie dyskryminacji wobec czarnoskórych mieszkańców Unii i przyznanie im w ten 
sposób ochrony ich „fundamentalnych praw”, podobnej do takiej, jaką cieszyli się dotąd 
jedynie biali. Nie mieli oni natomiast zamiaru obejmowania stanów działaniem federal
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nego Bill of Rights ani na podstawie due process of law, ani privileges or immunities 
clause™. Całkowicie odmienne wnioski z analizy okoliczności przyjęcia XIV poprawki 
wyciąga M.K. Curtis238 239. Podobne stanowisko zajmuje także G. Anastaplo, który sugeru
je, że intencją twórców XIV poprawki było doprowadzenie do objęcia stanów wieloma 
konstytucyjnymi ograniczeniami, wcześniej limitującymi jedynie działalność władz 
federalnych, i że osiągnięciu tego celu miało służyć zobowiązanie stanów do niewpro- 
wadzania w życie jakiegokolwiek prawa, „które ograniczałoby przywileje i swobody 
obywateli Stanów Zjednoczonych” (privileges or immunities clause)240.

238 R. Berger, op.cit., s. 152-153.
239 Zob. M.K. Curtis, No State Shall Abridge, The Fourteenth Amendment and the Bill of Rights, 

Duke University Press, Durham 1986, s. 212-222.
2J“ G. Anastaplo, op.cit., s. 175.
241 Slaughter House Cases 83 U.S. 36 (1873). B. Schwartz, op.cit., s. 160.
242 Allgeyer v. Louisiana 165 U.S. 578 (1897).
■q3 Na przykład wywiedzioną z I poprawki wolność słowa i prasy uznano za przysługujące także 

obywatelom poszczególnych stanów w 1925 roku (Gitlow v. New York 268 U.S. 652), opartą na 
tej samej poprawce wolność wyznania w latach 40. (Everson v. Board of Education 330 U.S. 1 
[1947]; Cantwell v. Connecticut 310 U.S. 296 [1940]), a zakaz konfiskaty własności prywatnej na 
cele publiczne bez odszkodowania jeszcze w XIX wieku (Chicago, B. & Q.R. R. Co. v. Chicago 
166 U.S. 226 [1897]). Szerzej zob. M.K. Curtis, op.cit., s. 197 i n.

Jak wspomniano, świadectwa historyczne, przede wszystkim wypowiedzi twórców 
i najgorętszych orędowników XIV poprawki, są bardzo niejednoznaczne. Wydaje się 
jednak, że za stanowiskiem R. Bergera poważnie przemawiają przynajmniej dwie oko
liczności. Przede wszystkim trudno sobie wyobrazić, że stany północne ratyfikowałyby 
w ogóle poprawkę, gdyby jej skutkiem miało być ograniczenie stanowej autonomii. 
Sprawny proces ratyfikacji przemawia zatem na rzecz tezy, że w okresie jej przyjęcia 
XIV poprawka nie miała na celu ograniczenia autonomii stanów poprzez objęcie ich 
gwarancjami zawartymi w Karcie Praw. Drugą mocną przesłanką na rzecz tej tezy jest 
stanowisko Sądu Najwyższego w pierwszych latach obowiązywania XIV poprawki.

Już w 1873 roku Sąd Najwyższy wykluczył możliwość, aby władze stanów mogły 
być ograniczone federalną Kartą Praw na podstawie klauzuli przywilejów i swobód. 
Sąd argumentował, zresztą nie bez racji, że jeśli w pierwszym zdaniu XIV poprawka 
wprowadza wyraźne rozróżnienie pomiędzy obywatelstwem stanowym a federalnym, 
stwierdzając, że „wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane w Stanach Zjedno
czonych i podległe ich jurysdykcji są obywatelami Stanów Zjednoczonych oraz stanu, 
w którym zamieszkują”, a ochronę swobód i przywilejów gwarantuje jedynie „obywa
telom Stanów Zjednoczonych”, to na podstawie tego przepisu obywatele stanów nie 
mogą zostać objęci ochroną federalnej Karty Praw241.

Niemniej jednak już w 1897 roku Sąd Najwyższy orzekł niekonstytucyjność ustawy 
stanowej na podstawie złamania wymogów „prawidłowego wymiaru sprawiedliwości”. 
W tym okresie Sąd Najwyższy rozróżniał już proceduralny i materialny (substantial) 
wymiar due process i to właśnie o złamaniu materialnej klauzuli prawidłowego wymiaru 
sprawiedliwości orzekł w tej sprawie242.

W ten sposób już pod koniec XIX wieku, a później w pierwszych dekadach wieku 
XX Sąd Najwyższy na podstawie klauzuli prawidłowego wymiaru sprawiedliwości 
objął stany działaniem kilku przepisów pierwszych ośmiu poprawek do konstytucji243. 
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Sformułowanie doktryny absorpcji lub inkorporacji Bill of Rights przypisuje się sędziemu 
H. Blackowi, który najpełniej wyłożył ją w zdaniu odrębnym zgłoszonym do orzeczenia 
w sprawie Adamson v. California z. 1947 roku. Przekonywał w nim, dość swobodnie 
zresztą dobierając świadectwa historyczne, że intencją twórców XIV poprawki było 
objęcie działaniem federalnej Karty Praw obywateli wszystkich stanów i w ten sposób 
„objęcie wszystkich mieszkańców kraju całkowitą ochroną Karty Praw”24'’.

244 Adamson v. California ЗУ1 U.S. 46 (1947) [w:] L. Fisher, op.cit., s. 403.
245 E. Katz, The U.S. Supreme Court and the Integration of American Federalism [w:J E. Orban, 

Federalisme et cours supremes, Les Presses de I’Universite de Montreal, Montreal 1991, s. 45, 
46-47. Pełen przebieg inkorporacji Bill of Rights w stosunku do wszystkich poprawek zob. 
L. Fisher, op.cit., s. 400-401.

246 Słynne orzeczenie w sprawie Brown v. Board of Education 347 U.S. 483 (1954), wyczerpująco 
omówione przez В. Schwartza. Zob. B. Schwartz, op.cit., s. 286-310.

247 Roper v. Simmons 543 U.S. 551 (2005). Zob. szerzej J. Steiker, United States: Roper v. Simmons, 
„International Journal of Constitutional Law”, 2006, vol. 4, no. 1, s. 163-171.

Niemniej jednak dopiero w okresie prezesury Earla Warrena Sąd Najwyższy ko
lejnymi rozstrzygnięciami rozciągnął na władze stanowe niemal wszystkie przepisy 
federalnego Bill of Rights. „Unarodowienie” Karty Praw stało się jednym z elementów 
rewolucji w zakresie wolności i praw obywatelskich, która dokonała się w tym czasie 
za sprawą „Sądu Warrena”. Począwszy od 1961 roku, kiedy Sąd Najwyższy uznał, że 
wynikające z IV poprawki prawo do nietykalności osobistej chroni także obywateli 
stanów przed nielegalnymi rewizjami, w kolejnych latach większość tych przepisów 
Karty Praw, które wcześniej nie zostały inkorporowane, Sąd Najwyższy zdołał sku
tecznie „unarodowić”.

Począwszy od 1961 aż po rok 1969 Sąd Najwyższy dokonał [...] „inkorporacji” 
wynikającego z ósmej poprawki zakazu stosowania okrutnych i wymyślnych kar, 
wynikającej z szóstej poprawki gwarancji pomocy prawnej ze strony obrońcy we 
wszystkich sprawach karnych, zawartego w piątej poprawce zakazu zmuszania 
do samooskarżenia oraz zakazu dwukrotnego odpowiadania za to samo prze
stępstwo, gwarantowanych przez szóstą poprawkę prawa do szybkiego procesu 
z udziałem ławy przysięgłych we wszystkich poważnych sprawach oraz prawa 
do konfrontacji ze świadkami244 245.

Na marginesie dodajmy, że w czasie prezesury E. Warrena Sąd Najwyższy na 
podstawie zawartej w XIV poprawce gwarancji równej ochrony prawnej uznał za nie
zgodną z konstytucją segregację rasową wprowadzaną przez organy władzy publicznej 
w stanach. W ten sposób władza stanów również została ograniczona246.

Objęcie stanów gwarancjami zawartymi w federalnej Karcie Praw ma ogromny 
wpływ na zakres ich władzy, a przez to ich autonomię. Wpływ ten jest tym większy, 
że większość owych gwarancji wiąże się bezpośrednio z władzą porządkową stanów, 
rzecz jasna ograniczając stany w jej wykonywaniu. Dotyczy to gwarancji procedural
nych w postępowaniu karnym, ale także materialnego prawa karnego. Na przykład 
kiedy Sąd Najwyższy uznał w 2005 roku, iż VIII poprawka wyklucza stosowanie kary 
śmierci wobec osób, które w czasie popełnienia przestępstwa nie miały ukończonych 18 
lat247, stany zostały zmuszone do znowelizowania swych kodeksów karnych i usunięcia 
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przepisów zezwalających na orzekanie kary śmierci wobec nieletnich, a niektóre z nich 
(na przykład Indiana) dopuszczały jej stosowanie nawet wobec dziesięcioletnich dzieci. 
Stany mogą jednak gwarantować swym obywatelom szerszy zakres praw i wolności 
niż czyni to federalna Karta Praw. Wyznacza ona bowiem jedynie pewną minimalną 
ochronę, którą stany mogą w zakresie swej władzy ustrojodawczej rozszerzać.

Pozostało jeszcze omówić kilka kwestii, które, istotne z punktu widzenia podziału 
władzy między federacją a stanami, nie mieszczą się już w żadnej z przedstawionych 
grup zagadnień.

W 1992 roku Sąd Najwyższy uznał za sprzeczne z konstytucją zmuszanie przez 
Kongres legislatur stanowych do podejmowania określonych działań legislacyjnych. 
W sprawie New York v. United States™ orzekł on, że federalna ustawa przewidująca, 
iż stany, które nie uregulowały problemu składowania odpadów radioaktywnych o ni
skim poziomie promieniotwórczości, mogły albo przejąć te odpady, albo wziąć odpo
wiedzialność za wszystkie szkody spowodowane brakiem regulacji stanowych w tym 
zakresie, jest niezgodna z konstytucją. Sąd Najwyższy uznał, że tego rodzaju wybór 
nie jest wyborem, lecz faktycznym wymuszeniem na legislaturach stanowych przyjęcia 
oczekiwanych przez Kongres unormowań, co stanowi naruszenie zasady federalizmu.

W pewnym związku z tym orzeczeniem pozostaje także rozstrzygnięcie Sądu Najwyż
szego z 1997 roku w sprawie Printz v. United States™. Tu z kolei wykluczył on możliwość, 
aby federacja mogła zmuszać urzędników stanowych do wprowadzania w życie ustaw 
federalnych, opierając swe stanowisko na doświadczeniach historycznych w tym zakresie, 
strukturze konstytucji oraz istniejących precedensach250. Orzeczenie Sądu Najwyższego nie 
wyklucza możliwości wykonywania ustaw federalnych przez administrację stanową, musi 
to jednak odbywać się za zgodą stanów251. Podział władzy między federacją a stanami ma 
charakter materialny, nie funkcjonalny, i zasadą jest, że wykonywanie ustaw federalnych 
należy do administracji federalnej, a ustaw stanowych do administracji stanowej252.

M New Yorkv. United States 505 U.S. 144 (1992).
и’ Natomiast wbrew temu, co piszę A.M. Ludwikowska (A.M. Ludwikowska, op.cit., s. 129), nie 

pozostaje ono w żadnym związku ze sprawą Lopez, chyba tylko takim, że obie sprawy wyniknęły 
w związku z ustawami regulującymi posiadanie broni.

■50 Printz V. United States 521 U.S. 898 (1997) [w:] D.W. Kmieć, S.B. Presser, op.cit., s. 671-682.
"" Jest zresztą stosunkowo częstą praktyką, że stany zajmują się administracją programów federal

nych, muszą to jednak czynić z własnej woli.
Ciekawe, że Alexander Hamilton doszedł do innych wniosków, twierdząc, że konstytucja umożliwi 
rządowi federalnemu angażowanie stanów w wykonywanie przyjmowanych przez niego praw. 
Zob. The Federalist no. 27 [w:J C. Rossiter, op.cit., s. 172.
Na przykłąd regulowanie żeglugi na wodach należących do Stanów Zjednoczonych lub stanowienie 
regulacji dotyczących przemysłu ubezpieczeniowego. Zob. J.F. Zimmerman, Contemporary..., 
op.cit., s. 198.

■s'’ Zob. L. Fisher, op.cit., s. 336.

Sąd Najwyższy natomiast nigdy nie zakwestionował możliwości delegacji kompetencji 
ustawodawczych federacji stanom i odwrotnie. Kongres przyjął wiele ustaw, które przekazy
wały stanom uprawnienia regulacyjne w sferach podlegających jurysdykcji federalnej253.

Wreszcie należy wspomnieć, że orzecznictwo Sądu Najwyższego umożliwia zwiększe
nie uprawnień federalnych w warunkach wojennych. W takiej sytuacji wynikające z kon
stytucyjnego podziału władzy między federację a stany ograniczenia nie obowiązują25'1.
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Z perspektywy ponad dwustu lat wniosek jest jednoznaczny: X poprawka nie okazała 
się wystarczającą gwarancją uprawnień stanowych. Sąd Najwyższy, opierając się na, 
nielicznych przecież, kompetencjach konstytucyjnych Kongresu, zdołał poprzez ich nie
zwykle rozszerzającą interpretację zapewnić w zakresie podziału władzy trwałą dominację 
federacji. Faktyczną klauzulą domniemania stała się klauzula obrotu, a stosunek władzy 
federalnej i stanowej ukształtował się ostatecznie zupełnie inaczej, niż wyobrażali to sobie 
Ojcowie Założyciele, i inaczej, niż przewidzieli to w konstytucji federalnej. X poprawka 
była traktowana przez sędziów Sądu Najwyższego nie jako wskazanie, że kompetencje 
federacji są ograniczone do tych przekazanych w tekście Konstytucji, lecz jako niewiele 
znaczące powtórzenie kwestii oczywistych, niezmieniające niczego w zakresie wpisa
nego w konstytucję podziału władzy między federacją a stanami. Szczytowym punktem 
lekceważenia X poprawki było orzeczenie w sprawie Garda z 1985 roku, sugerujące, 
jakoby konstytucja nie gwarantowała stanom żadnych kompetencji legislacyjnych.

W Kanadzie zagwarantowanie prowincjom sfery wyłącznej jurysdykcji poprzez okre
ślenie listy zastrzeżonych dla nich kompetencji nie pozwoliło, i to pomimo domniemania 
kompetencji na rzecz federacji, na nieograniczoną ekspansję władzy federalnej w tym 
państwie. Wydaje się, że także w Stanach Zjednoczonych przyznanie stanom pewnych 
kompetencji wyłącznych znacznie lepiej służyłoby ochronie ich sfery jurysdykcyjnej 
przed nadmierną ingerencją federacji niż X poprawka255. Uniemożliwiłoby bowiem 
Sądowi Najwyższemu tak szeroką interpretację klauzul kompetencyjnych parlamentu 
federalnego, zmuszając go do konfrontowania ich z wymienionymi w konstytucji kom
petencjami stanowymi.

255 Por. J. Jaskiernia, Pozycja stanów..., op.cit., s. 59; E. Katz, op.cit., s. 55.

3. Autonomia ustrojowa stanów i ich status jako części 
składowych federacji

3.1. Przyjmowanie nowych członków do Unii i ochrona 
integralności terytorialnej stanów

Podczas Konwencji Konstytucyjnej było reprezentowanych 12 stanów. Ponieważ nie 
było wiadomo, jak wiele spośród nich ostatecznie ratyfikuje konstytucję i wejdzie 
w skład federacji, dokument ten nie wymienia członków Unii. Ostatecznie konstytucję 
zaakceptowały wszystkie byłe kolonie (13, także Rhode Island, które nie było reprezen
towane w Filadelfii), w ten sposób stając się stanami założycielskimi. Nawet dwa stany, 
które dokonały ratyfikacji już po ukonstytuowaniu się władz nowego państwa, a więc 
już po jego formalnym powstaniu, stały się członkami federacji poprzez ratyfikację 
konstytucji, a nie procedurę przyjmowania do Unii nowych członków przewidzianą 
w art. IV ustawy zasadniczej.

Do chwili obecnej do Unii przyjęto kolejnych 37 członków, co ustaliło liczbę podmio
tów federacji na 50. Pięć stanów utworzono na obszarach należących wcześniej do innych 
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stanów, Teksas przyjęto jako niepodległe wcześniej państwo, Kalifornia dołączyła od 
razu jako stan, a pozostałych 30 powstało z przekształcenia terytoriów federalnych256.

256 Nieściśle twierdzi A. Pułło, że 31 stanów zrodziło się z terytoriów. Zdaje się, że zalicza on do 
tej grupy także Kalifornię, która jednak przed dołączeniem do federacji Stanów Zjednoczonych 
nie miała statusu terytorium federalnego. Zob. A. Pułło, Federalizm [w:] W. Sokolewicz (red.), 
Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Ossolineum, Wroc- 
ław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 114.
Zob. ibidem, s. 115; J.F. Zimmerman, Contemporary..., op.cit., s. 46-47.

2se Coyle v. Smith 221 U.S. 559 (1911).

Konstytucja pozwala Kongresowi na przyjmowanie nowych członków do federacji, 
stawiając jednak dwa warunki. Żaden stan nie może zostać utworzony w granicach 
władzy innego stanu, nowy stan nie może też powstać przez połączenie dwóch lub 
więcej istniejących stanów lub ich części, chyba że zgodzą się na to legislatury zainte
resowanych stanów oraz Kongres.

W praktyce proces przyjmowania do Unii nowych członków obejmował najczęściej 
sześć etapów. Najpierw mieszkańcy jakiegoś obszaru (najczęściej terytorium fede
ralnego) kierowali do Kongresu petycję z prośbą o przyjęcie do Unii. Jeśli Kongres 
przyjął petycję, uchwalał odpowiednią ustawę, w której zezwalał na przyjęcie przez 
ludność tego obszaru konstytucji. Następnym krokiem było zwołanie lokalnej konwencji 
konstytucyjnej i przekazanie przygotowanego podczas niej dokumentu wyborcom do 
akceptacji. Jeśli konstytucja uzyskała akceptację mieszkańców, Kongres podejmował 
wspólną rezolucję, która ogłaszała przyjęcie nowego stanu do Unii. Ostatnim etapem 
był wybór władz nowego stanu, po czym prezydent wydawał proklamację ogłaszającą, 
że nowy stan stał się członkiem Unii257.

Zdarzało się, że Kongres uzależniał przyjęcie rezolucji przyjmującej nowy stan od 
wprowadzenia do jego świeżo uchwalonej konstytucji pewnych zmian. Na przykład 
przed przyjęciem terytorium Missouri parlament federalny zażądał zmiany przyjętej 
przez nie konstytucji tak, aby zezwalała ona na wjazd na terytorium stanu wolnych 
Murzynów. Kongres odmówił także przyjęcia do Unii terytorium Utah, dopóki nie 
zakażę ono dopuszczalnej tam poligamii.

Tego rodzaju warunków Kongres formułował więcej, na przykład w stosunku do 
terytorium Oklahoma było to zlokalizowanie stolicy stanu w mieście Guthrie na okres 
przynajmniej 10 lat. Sąd Najwyższy orzekł jednak, że Kongres nie może stawiać warun
ków, które powodują, że nowy stan nie ma równego statusu z pozostałymi258. Jedynym 
zróżnicowaniem stanów, na jakie konstytucja pozwala, jest wielkość ich reprezentacji 
w Izbie Reprezentantów oraz, w konsekwencji, liczba elektorów wybierających prezy
denta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

Zresztą decyzja o przyjęciu nowego stanu jest ostateczna i nie może zostać zmieniona, 
nawet, jeśli złamie on któryś z postawionych mu wcześniej warunków. Arizona, tuż 
po przyjęciu do Unii, ponownie wprowadziła do swej konstytucji instytucję odwołania 
przez wyborców [recall) stanowych sędziów, od której usunięcia Kongres uzależnił 
wcześniej przyjęcie terytorium Arizona do federacji.

Gwarancja integralności terytorialnej stanów wynika z art. IV, który nie pozwala 
Kongresowi pomniejszać ich terytorium bez ich zgody, ale przede wszystkim gwarantuje 
ją w ogóle ustawa zasadnicza, która nie daje, bo też dawać nie może, Kongresowi prawa 



84 Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii

na przykład do likwidacji stanu. Pewnego rodzaju wyjątek w tym zakresie występuje 
w wypadku Teksasu, ponieważ rezolucja przyjmująca go do Unii daje Kongresowi 
prawo podzielenia jego terytorium w celu utworzenia nawet czterech nowych stanów. 
Współcześnie należy to jednak traktować chyba wyłącznie w kategoriach ciekawostki, 
trudno przypuszczać, aby Kongres zechciał z tej możliwości skorzystać.

3.2. Gwarancje federalne dla stanów

Zgodnie z art. IV konstytucji, Stany Zjednoczone zapewniają każdemu stanowi obro
nę w przypadku najazdu, a także rozruchów wewnętrznych (domestic violence) oraz 
gwarantują republikańską formę rządów. Do gwarancji federalnych można też zaliczyć 
prezydenckie prawo czuwania nad ścisłym wykonywaniem ustaw259.

259 J. Jaskiernia, Pozycja stanów..., op.cit., s. 45.
260 Luther v. Borden 48 U.S. (7 How.) 1 (1849).
261 J. F. Zimmerman, Contemporary..., op.cit., s. 43.
262 Oddziały Gwardii Narodowej były również używane w celu realizacji desegregacyjnych decyzji 

sądów wydawanych w rezultacie orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie Brown v. Board oj 
Education. Prezydent Dwight D. Eisenhower użył ich w 1957 roku w Arkansas, a prezydent John 
F. Kennedy w latach 1962-1963 w Alabamie i Missisipi.

Federacja musi gwarantować stanom obronę przed agresją zewnętrzną, ponieważ 
konstytucja zabrania im posiadania własnych sił zbrojnych. To zadanie władz fede
ralnych nie może więc budzić żadnych kontrowersji. Inaczej jest z ochroną przed 
zamieszkami i rozruchami wewnętrznymi. Konstytucja pozwala w tym wypadku na 
interwencję federalną wyłącznie na wniosek legislatury stanowej, a gdy niemożliwe jest 
jej zebranie się, na wniosek władzy wykonawczej stanu. Ograniczenia mają tu zatem 
charakter podwójny. Po pierwsze, musi dojść do rozruchów wewnętrznych, po drugie, 
władze federalne nie mogą działać samoistnie, lecz wyłącznie na prośbę odpowiednich 
władz stanowych. Wobec braku definicji terminu „rozruchy wewnętrzne” w ustawie 
zasadniczej wydaje się, że to do władz stanowych należy określenie, jakiego rodzaju 
zakłócenia w wewnętrznym funkcjonowaniu stanu upoważniają je do skierowania proś
by o federalną interwencję. Sąd Najwyższy określił jednak, że to do Kongresu należy 
określenie odpowiednich środków pomocy stanom w razie wystąpienia zamieszek260. 
Ponadto przyjmuje się, że prezydent, jako organ federalny uprawniony do dysponowania 
siłami zbrojnymi federacji, nie jest związany prośbą stanów i jeśli stwierdzi, że zagro
żenie nie uzasadnia użycia sił federalnych, może takiej prośbie odmówić261. Wydaje się 
jednak, że w tej kwestii można mieć wątpliwości, skoro konstytucja posługuje się raczej 
jednoznacznym językiem, z którego wynika obowiązek udzielenia stanom pomocy, jeśli 
pojawia się taka prośba.

Konstrukcja przepisu o federalnej interwencji wskazuje, że miała ona chronić stany 
przed nieuzasadnioną i nadmierną ingerencją federacji w ich sferę wewnętrzną. Niemniej 
zdarzało się, że władze federalne podejmowały interwencję nie tylko bez uprzedniej 
prośby ze strony stanów, lecz nawet wbrew protestom ich władz, jak w 1894 roku, kiedy 
prezydent Grover Cleveland wysłał oddziały federalne do stłumienia strajku w fabryce 
Pullmana w Illinois, mimo oporu stanowej legislatury i gubernatora262. Trzeba jednak 
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podkreślić, że taka bezpodstawna interwencja władz federalnych narusza zasady kon
stytucji „poprzez wydanie decyzji z nią sprzecznych”263. Wobec takiego naruszania 
ustawy zasadniczej, stanów może bronić jedynie Sąd Najwyższy.

■63 J. Jaskiernia, Pozycja stanów..., op.cit., s. 45.
D.J. Elazar twierdzi, że sposobem wskazania przez Kongres na brak republikańskiej formy w któ
rymś ze stanów jest odmowa prawa do zasiadania w izbach w stosunku do jego reprezentantów. 
D.J. Elazar, American Federalism. A View From the States, Harper and Row Publishers, New 
York 1984, s. 191.
L. Garlicki, Sqd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konstytucja - polityka - prawa 
obywatelskie. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódż 1982, 
s. 74.

Konstytucja nie precyzuje, czym ma się charakteryzować republikańska forma rządu, 
którą federacja jest zobowiązana gwarantować stanom. W czasie uchwalania ustawy 
zasadniczej było oczywiste, że ustrój republikański jest przeciwieństwem monarchii, 
a sam przepis o gwarancjach federalnych dla republikanizmu w stanach miał stanowić 
tamę dla ewentualnej restauracji monarchii w którejś z byłych kolonii.

Później interpretacja słów „republikańska forma rządów” nie była już taka oczywista. 
Otwarty spór powstał na tle tak zwanej rebelii Dorra, kiedy to w 1841 roku w Rhode 
Island, funkcjonującym wówczas na podstawie Karty Królewskiej z 1663 roku, po
zwalającej na istotne ograniczanie praw wyborczych, doszło do zbrojnego wystąpienia 
przeciw władzom stanu i wyboru przez rebeliantów nowego gubernatora, którym został 
ich przywódca Thomas W. Dorr. Rebelianci na podstawie zawartej w art. IV federalnej 
gwarancji dla zasad republikanizmu w stanach zwrócili się o pomoc federalną, argu
mentując, że poprzednie władze stanu łamały owe zasady, a w ten sposób nie spełniały 
przesłanek republikańskiej formy rządów. Pomoc nie została udzielona, rebelię zdławio
no, a w 1849 roku we wspominanej już sprawie Luther v. Borden Sąd Najwyższy orzekł, 
że to do Kongresu należy określanie warunków republikańskiej formy rządów264, Sąd 
Najwyższy nie może tego zrobić, ponieważ nie jest to problem prawny, lecz polityczny 
i jako taki nie może być rozwiązany przez czynnik sądowy. W kolejnych latach Sąd 
Najwyższy konsekwentnie stał na tym stanowisku.

Współcześnie republikańska forma rządów oznacza tyle, co rządy demokratyczne. 
Omawiany przepis mógłby więc stać się podstawą interwencji federalnej, gdyby do 
władzy w stanie doszła siła polityczna o jawnie antydemokratycznej proweniencji 
i programie. Warto podkreślić, że w tym wypadku interwencja federalna następuje ex 
lege, nie musi być zdeterminowana prośbą władz stanowych.

Wobec innych możliwości „ataku” na uregulowania i praktyki stanowe, zwłaszcza 
poprzez XIV poprawkę i zawarte w niej klauzule „prawidłowego wymiaru sprawied
liwości” i „równej ochrony prawnej”, art. IV §4 ma już współcześnie jednak mniejsze 
znaczenie, w „pewnej mierze” historyczne265, a jego wykorzystanie musiałyby uzasadniać 
zupełnie wyjątkowe okoliczności.

Wynikający z art. II § 3 obowiązek zapewniania przez prezydenta „wiernego wyko
nywania ustaw” w połączeniu z prawem Kongresu do powoływania Gwardii Narodowej 
w celu egzekwowania praw Unii (art. I § 8) stwarza kolejną możliwość ingerencji fede
ralnej w wewnętrzne sprawy stanów, jako że wykonawcami ustaw mogą być zarówno 
osoby prywatne, jak i publiczne, w tym stany. Bez tej możliwości klauzula suprema- 
cyjna mogłaby z łatwością stać się pustym frazesem wobec faktu, że władze federalne 
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nie byłyby w stanie wymusić na stanach wykonywania federalnych ustaw. Przepis ten 
może też być wykorzystywany jako obejście klauzuli o ochronie przed zamieszkami, 
wystarczy bowiem, iż prezydent uzna, że przebieg zamieszek uniemożliwia wierne 
wykonywanie federalnych ustaw, a w tym wypadku działania federalne mają charakter 
samoistny, nie wymagają wniosku ani zgody władz stanowych.

3.3. Autonomia ustrojowa

Każdy amerykański stan posiada własną konstytucję. Nie może być inaczej, skoro 
prawie wszystkie byłe kolonie266, jeszcze przed przyjęciem konstytucji federalnej, po
siadały własne ustawy zasadnicze i zachowały je, przystępując do Unii. Jako pierwsze, 
jeszcze przed Deklaracją Niepodległości, konstytucję uchwaliło New Hampshire, już 
w 1775 roku. Z wyjątkiem dwóch, wszystkie byłe kolonie uczyniły to do roku 1780. 
W stanach przyjmowanych do Unii w kolejnych latach uchwalenie ustawy zasadniczej 
musiało poprzedzać akcesję do federacji i było jej formalnym wymogiem. Uchwale
nie konstytucji federalnej, zostało więc poprzedzone rozwojem konstytucjonalizmu 
stanowego267 Do dziś w dwóch stanach obowiązują ustawy zasadnicze starsze od niej, 
w Massachusetts z 1780, a w New Hampshire z 1783 roku.

266 Connecticut uchwaliło konstytucję w 1811 roku, a Rhode Island dopiero w roku 1842.
267 T. Langer, Rozwój konstytucjonalizmu stanowego w USA (zarysproblematyki), „Państwo i Prawo” 

1985, z. 5, s. 73.
268 „O obowiązku poddania referendum zmian w konstytucji stanowej rozstrzyga sama konstytucja. 

Nie ma w tym wypadku znaczenia, kto jest autorem wniosku dotyczącego tejże rewizji. Istotne 
jest, że postanowienia proceduralne zawarte w konstytucji nakazują, aby każda taka zmiana uzy
skała akceptację ciała wyborczego, wyrażoną w głosowaniu powszechnym”. K. Zwierzchowski, 
Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej, Temida 2, Białystok 2005, s. 22-23.

269 Zmiana taka może zostać zainicjowana również przez grupę obywateli stanu w formie inicjatywy 
ludowej, przez zwołaną w tym celu konwencję konstytucyjną. W dwóch stanach (Floryda, Utah) 
prawo inicjowania zmiany konstytucji mają także komisje konstytucyjne, ciała złożone z przed
stawicieli wyborców, delegatów legislatur i władzy wykonawczej oraz ekspertów. W pozostałych 
stanach komisje konstytucyjne są jedynie ciałami doradczymi. Zob. T. Langer, Stany w USA. 
Instytucje - Praktyka - Doktryna, Miscellanea, Koszalin 1997, s. 43-45.

Konstytucje stanowe dość znacznie różnią się od konstytucji federalnej pod wzglę
dem formalnym. Przede wszystkim są to akty znacznie obszerniejsze, niekiedy wręcz 
drobiazgowe, różna jest też na przykład ich systematyka, konstytucje stanowe z reguły 
rozpoczyna Karta Praw, dopiero później następują regulacje dotyczące poszczególnych 
organów władzy, ich kompetencji i wzajemnych relacji. Charakterystyczna dla konsty
tucji stanowych jest także procedura zmiany. Z wyjątkiem Delaware, we wszystkich 
stanach całkowita, a nawet częściowa zmiana ustawy zasadniczej wymaga zatwierdzenia 
w referendum, które w tym wypadku ma charakter obligatoryjny i wiążący268. Oznacza 
to, że parlamenty stanowe są pozbawione pełni władzy ustrójodawczej, która w stanach 
została wyraźnie oddzielona od funkcji ustawodawczej, ich rola ogranicza się jedynie 
do możliwości zainicjowania zmiany konstytucyjnej269. Pozostawienie władzy ustrojo- 
dawczej bezpośrednio w rękach suwerena jest związane z genezą konstytucji stanowych, 
które były przyjmowane nie przez legislatury, lecz specjalnie w tym celu zwoływane 
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konwencje konstytucyjne, a w stanach przyjmowanych do Unii także zatwierdzane 
w głosowaniu powszechnym przez mieszkańców.

Na kształt stanowych systemów konstytucyjnych wpływ wywarły uwarunkowa
nia historyczne (dotyczy to tych stanów, których konstytucje poprzedziły uchwalenie 
konstytucji federalnej), wymogi stawiane przez konstytucję federalną i oparte na jej 
przepisach orzecznictwo Sądu Najwyższego, naturalny proces wzajemnego przejmo
wania rozwiązań ustrojowych wypracowanych w innych stanach i wreszcie przyczyny 
wewnętrzne, związane z uwarunkowaniami lokalnymi, odmiennym charakterem sto
sunków społecznych wewnątrz poszczególnych stanów270.

■™ Por. T. Langer, Rozwój konstytucjonalizmu..., op.cit., s. 79.
Tak ogromna liczba deputowanych czyni Izbę Reprezentantów New Hampshire czwartą co 
do wielkości izbą parlamentarną w świecie anglosaskim, ustępującą w tym względzie jedynie 
brytyjskiej Izbie Gmin, pierwszej izbie parlamentu indyjskiego (Lok Sabha) i federalnej Izbie 
Reprezentantów. Gdyby normę przedstawicielską New Hampshire przenieść na poziom federalny, 
wówczas Izba Reprezentantów musiałaby liczyć... 100 000 członków.
W Ohio zasiadanie w Izbie Reprezentantów jest ograniczone do dwóch kadencji z rzędu.
W New Jersey wybory do Senatu odbywają się w rytmie 2-4-4, to znaczy w co trzecich wyborach 

274 senatorowie są wybierani na dwuletnią kadencję.
W Północnej Dakocie wybory do obu izb mają charakter kaskadowy.

Najogólniej rzecz biorąc, ustroje stanów są oparte na zasadzie podziału władzy. Pod 
tym względem przypominają strukturę organów federalnych, niemniej są one dalekie 
od wiernego naśladownictwa federalnych wzorców ustrojowych.

We wszystkich stanach, z wyjątkiem Nebraski, władza ustawodawcza należy do 
dwuizbowych legislatur. Stanowe ciała ustawodawcze powszechnie nazywa się właś
nie w ten sposób, niemniej taka jest ich oficjalna nazwa jedynie w 26 stanach, w 20 
noszą one nazwę Zgromadzeń Ogólnych (General Assembly), w dwóch General Court 
(dosłownie Ogólny Dwór, tutaj ogólne zebranie deputowanych), w kolejnych dwóch 
Zgromadzeń Ustawodawczych (Legislative Assembly). W 42 stanach izby pierwsze 
to Izby Reprezentantów (House of Representatives), w 3 - Izby Delegatów (House of 
Delegates), w Nowym Jorku i Wisconsin - Zgromadzenia Stanowe (State Assembly), 
w Nevadzie - Zgromadzenie Nevady (Nevada Assembly), a w New Jersey - Zgromadze
nie Ogólne (General Assembly). Ich liczebność jest bardzo zróżnicowana, rozciągając 
się od 40 w Alasce i 41 w Delaware do 203 w Pensylwanii i aż 400 w maleńkim New 
Hampshire271.

Kadencja izb pierwszych wynosi 2 lata w 45 stanach i 4 lata w pozostałych 5. Ich 
członkowie są wybierani w wyborach większościowych, w jedno- lub wielomandatowych 
okręgach wyborczych. W 7 stanach wprowadzono tak zwane term limits, ograniczając 
możliwość zasiadania w izbach do 2 (Missouri), 3 (Arizona, Arkansas, Kalifornia, 
Luizjana, Michigan) lub 4 kadencji (Floryda)272.

Poza Nebraską, we wszystkich stanach istnieją także drugie izby i we wszystkich 
są to senaty. Liczba senatorów wynosi od 21 w Nevadzie i Delaware do 62 w Nowym 
Jorku i 67 w Minnesocie. W 13 stanach kadencja Senatu trwa 2 lata, w 35 - 4 lata, 
w Illinois senat jest organem bezkadencyjnym, kadencja senatorów wynosi 2 lub 4 lata, 
w zależności od tego, z jakiego okręgu zostali wybrani273. W 7 stanach obowiązują 
term limits, w 8 wybory do Senatu mają charakter kaskadowy, to znaczy w kolejnych 
wyborach jest odnawiana połowa składu izby274. Stanowe legislatury różnią się nie 
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tylko liczebnością i charakterem systemu wyborczego. Zróżnicowana jest również ich 
organizacja wewnętrzna oraz procedury, w tym także procedura ustawodawcza275 276.

275 Zob. T. Langer, Stany w USA..., op.cit., s. 125-158.
276 To chyba lepsze określenie niż używane przez T. Langera pojęcie „egzekutywa kolegialna”. Plu

ralny oznacza tyle, co mnogi, a w stanach mamy raczej do czynienia właśnie z rodzajem mnogiej 
egzekutywy niż kolegialnej, wszak nie działa ona na zasadach kolegialności.

277 T. Langer, Ляпу w USA..., op.cit., s. 224-227.
278 Zob. ibidem, s. 203-207.
279 W Delaware obowiązuje absolutne ograniczenie do dwóch kadencji, niezależnie od tego, czy 

następują one bezpośrednio po sobie. W Montanie jedna osoba może być gubernatorem najwyżej 
przez 8 w ciągu 16 lat, w stanie Nebraska po dwóch kolejnych kadencjach można ponownie się 
ubiegać o stanowisko gubernatora po upływie kolejnej kadencji. Z kolei w Wirginii urzędujący 
gubernator nie może ubiegać się o wybór na kolejną kadencję.

Struktura władzy wykonawczej w stanach tylko pozornie przypomina federalną 
egzekutywę. Pozycja ustrojowa stojącego na jej czele gubernatora nie jest porównywalna 
z prezydentem Stanów Zjednoczonych, zresztą jest ona zróżnicowana w poszczególnych 
stanach. Egzekutywa stanowa ma charakter pluralny (plural executive)216, to znaczy 
z wyborów powszechnych pochodzi nie tylko jej szef, czyli gubernator, lecz także inni 
jej członkowie, tacy jak: wicegubernator, prokurator generalny, stanowy sekretarz, 
skarbnik i tak dalej. Pluralną egzekutywę tworzą również szefowie różnego rodzaju 
agencji i komisji stanowych, często powoływani przez stanową legislaturę. Pod tym 
względem między stanami także występują różnice, nie we wszystkich istnieje stano
wisko wicegubernatora, nie zawsze pochodzi on z wyborów powszechnych, podobnie 
jak skarbnik, sekretarz i prokurator generalny277 278. W każdym razie w większości stanów 
poza gubernatorem także inni członkowie egzekutywy posiadają wyborczą legitymację, 
a tym samym gubernator jest pozbawiony możliwości samodzielnego kształtowania 
składu personalnego egzekutywy.

O ile uprawnienia nominacyjne gubernatorów są mniejsze niż prezydenta, o tyle 
większe są ich kompetencje w zakresie ustawodawstwa. Przejawem tego jest na przykład 
dużo większa możliwość wpływania na kształt ustawodawstwa poprzez instytucję weta. 
Obok weta zawieszającego i weta kieszonkowego większość gubernatorów dysponuje 
również możliwością założenia weta selektywnego (item veto) lub zaproponowania 
poprawek do wetowanej ustawy (amendatory veto)21*.

Z wyjątkiem stanów Vermont i New Hampshire, gdzie przetrwały kadencje dwuletnie, 
we wszystkich stanach gubernatorzy sprawują swą funkcję przez 4 lata. W 12 stanach 
nie ma ograniczeń liczby kadencji, na jakie może być wybrana ta sama osoba. W więk
szości pozostałych stanów sprawowanie urzędu gubernatorskiego jest ograniczone do 
dwóch kolejnych kadencji, choć występują także inne rozwiązania279.

W pierwszym okresie istnienia federacji w stanowych systemach konstytucyjnych 
zaznaczała się wyraźna dominacja legislatywy nad władzą wykonawczą. Były to jeszcze 
reminiscencje okresu rewolucyjnego, w którym rola czynnika wykonawczego w systemie 
organów władzy w stanach była niemal całkowicie zmarginalizowana. W późniejszych 
latach nastąpiła znacząca ewolucja w tym zakresie, tak że obecnie w większości stanów 
pozycja gubernatora wobec legislatur jest stosunkowo silna, a przynajmniej istnieje 
w tym zakresie względna równowaga, której w pierwszej fazie rozwoju stanowego 
konstytucjonalizmu wyraźnie brakowało.
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W federacji amerykańskiej autonomia ustrojowa części składowych obejmuje także 
władzę sądowniczą. Każdy ze stanów posiada własny system sądownictwa, który może 
swobodnie kształtować, zarówno jeśli idzie o strukturę sądów, jak i sposób obsady 
stanowisk sędziowskich.

W większości stanów struktura sądownictwa obejmuje trzy kategorie sądów. Funkcje 
sądów pierwszej instancji pełnią sądy ograniczonej jurysdykcji i sądy lokalne (niezwykle 
zróżnicowane wewnętrznie280) oraz przede wszystkim sądy o jurysdykcji ogólnej nazy
wane powszechnie trial courts, choć ich oficjalne nazwy są różne w różnych stanach. 
Sądami drugiej instancji są sądy apelacyjne (Intermediate Apellate Courts), rozpatrujące 
apelacje od orzeczeń sądów pierwszej instancji. W kilku stanach istnieją odrębne sądy 
apelacyjne dla spraw cywilnych i karnych. Strukturę sądownictwa stanowego wieńczą 
Sądy Najwyższe istniejące we wszystkich stanach. W tych stanach, w których nie ma 
sądów apelacyjnych, Sądy Najwyższe pełnią także funkcję sądów odwoławczych w sto
sunku do orzeczeń wydawanych w pierwszej instancji. Sądy Najwyższe w poszczegól
nych stanach różnią się zarówno liczbą sędziów, jak i długością ich kadencji.

■80 „Część z tych sądów ze względu na właściwość przypomina raczej trybunały administracyjne, 
część nazwać można «sądami środowiskowymi», na przykład sądy badające błędy w sztuce le
karskiej. Niektóre z nich rozpatrują sprawy karne małej wagi, inne znowu drobne spory cywilne. 
Są też sądy łączne dla cywilnych i karnych minor cases. Pod względem zasięgu terytorialnego 
jedne z nich mają zakres ściśle lokalny, inne działają na terenie całego stanu”. T. Langer, Stany 
w USA..., op.cit., s. 269.
J.F. Zimmerman, Contemporary..., op.cit., s. 85.
Por. R.F. Williams, G.A. Tarr, op.cit., s. 8.
W art. V dotyczącym wprowadzania poprawek do konstytucji mowa jest o tym, iż poprawkę 
uchwaloną przez Kongres musi zatwierdzić ’Z legislatur stanowych, z kolei w art. IV konstytucji 
obok legislatury stanowej jest mowa także o władzy wykonawczej, która może prosić o interwencję 
w celu ochrony republikańskiej formy rządów, w razie gdyby legislature nie mogła się zebrać.

Sędziowie trial courts i sądów apelacyjnych w niektórych stanach są wybierani 
w wyborach powszechnych, w innych nominowani przez gubernatora lub legislaturę. 
W niektórych stanach także sędziowie Sądów Najwyższych są wybierani w wyborach 
powszechnych, w innych pochodzą z nominacji.

Sądownictwo stanowe zdecydowanie dominuje w systemie sądowniczym Stanów 
Zjednoczonych. Jak podaję J.F. Zimmerman około 14000 sądów stanowych corocznie 
rozpatruje i orzeka w 98% wszystkich spraw sądowych w USA281.

Stany mogą swobodnie kształtować swój ustrój tak długo, jak długo przepisy ich 
ustaw zasadniczych nie wchodzą w konflikt z konstytucją federalną. Głównym ogra
niczeniem autonomii ustrojowej stanów jest zawarta w art. VI konstytucji tak zwana 
klauzula supremacyjna, zgodnie z którą konstytucje stanowe muszą być zgodne z konsty
tucją i ustawami federalnymi oraz traktatami zawartymi przez Stany Zjednoczone. Jak 
już wspominaliśmy, procedura przyjmowania nowych stanów do Unii daje Kongresowi 
kontrolę nad treścią konstytucji nowych stanów jeszcze przed ich przyjęciem282. Nie
mniej później mogą one przyjmować dowolne regulacje, tak więc ostatecznie na straży 
klauzuli supremacyjnej stoi Sąd Najwyższy. Ponadto konstytucja federalna w sposób 
pośredni wymaga istnienia w każdym ze stanów legislatury oraz egzekutywy283, co 
oznacza, że takie organy muszą być utworzone, nie przesądza jednak o ich kształcie, 
kompetencjach czy wzajemnych relacjach.
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Bezpośrednio autonomię ustrojową stanów ograniczają także przepisy XV i XIX 
poprawki, zabraniające stanom ograniczania prawa wyborczego, odpowiednio, ze 
względu na rasę i kolor skóry oraz płeć, jak również poprawki XXIV, zabraniającej 
pozbawiania prawa wyborczego ze względu na niezapłacenie podatku wyborczego 
oraz XXVI, która gwarantuje czynne prawo wyborcze, także w wyborach stanowych, 
wszystkim obywatelom Stanów Zjednoczonych, którzy ukończyli 18 lat.

Istotne ograniczenia w zakresie sposobu obsadzania organów władzy stanowej 
wprowadziło również orzecznictwo Sądu Najwyższego związane z interpretacją XIV 
poprawki. Na podstawie klauzuli równej ochrony prawnej uznał on, że w wyborach 
stanowych ciał przedstawicielskich musi być respektowana zasada materialnej rów
ności głosu (one person - one vote dictum)234, i to w stosunku do obu izb stanowych 
legislatur285. W związku z tym okręgi wyborcze w stanowych wyborach muszą 
być konstruowane w taki sposób, aby zapewnić równą siłę każdego głosu (dopusz
czalna różnica może wynosić maksymalnie 10%, ewentualnie więcej, jeśli wynika 
to ze specyficznych uwarunkowań w poszczególnych stanach)286. Rozstrzygnięcia 
Sądu Najwyższego z pierwszej połowy lat 60. XX wieku doprowadziły do zmian 
w podziale na okręgi wyborcze we wszystkich stanach (tak zwana reapportionment 
revolution), powodując zdecydowaną zmianę układu sił w stanowych legislaturach, 
w których przedtem dominowali przedstawiciele okręgów wiejskich, a radykalnie 
niedoreprezentowane były zwłaszcza wielkie miasta. Pomimo tych ograniczeń do
tyczących stanowych systemów wyborczych, stany nadal mogą swobodnie określać 
czas wyborów, system wyborczy pod warunkiem zachowania równości materialnej, 
jak również niektóre cenzusy wyborcze, na przykład domicylu oraz wieku w zakresie 
biernego prawa wyborczego.

'84 Gray v. Sanders 372 U.S. 368 (1963). Przełomowy charakter miało wydane rok wcześniej orze
czenie w sprawie Baker v. Carr 369 U.S. 186 (1962), w którym Sąd Najwyższy odstąpił od swego 
poprzedniego stanowiska, uznającego podział stanów na okręgi wyborcze za kwestię polityczną, 
która nie może być rozstrzygana przez sądy.

!85 Reynolds v. Sims 377 U.S. 533 (1964).
!86 Zob. B. Schwartz, op.cit., s. 278—279; J.F. Zimmerman, Contemporary..., op.cit., s. 94-95.

Jako ograniczenie autonomii ustrojowej należy traktować także zasadę ochrony 
republikańskiej formy rządów, o której już wspominaliśmy, a która siłą rzeczy ogra
nicza swobodę stanów w tym zakresie, uniemożliwiając przyjęcie nierepublikańskiej, 
czyli, zgodnie ze współczesnym rozumieniem tego terminu, niedemokratycznej formy 
rządów.

Generalnie rzecz biorąc, autonomia ustrojowa stanów jest dość znaczna, to znaczy 
ograniczenia formułowane przez konstytucję federalną i wydawane na jej podstawie 
orzeczenia Sądu Najwyższego nie powodują radykalnego ograniczenia swobody sta
nów w kształtowaniu ich ustroju wewnętrznego. Świadczą o tym aktualne regulacje 
ustrojowe stanów, które podobne pod względem ogólnej struktury (to znaczy wszystkie 
oparte na zasadzie podziału władzy) ukazują bardzo istotne zróżnicowanie, gdy chodzi 
o rozwiązania szczegółowe.
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3.4. Spór o naturę Unii. Problem suwerenności stanów
i prawa do secesji

Nie może być wątpliwości, co do tego, że to stany stworzyły Unię, a nie odwrotnie, jak 
przekonywał Abraham Lincoln w 1861 roku, twierdząc, że Unia powstała z woli kolonii, 
ona uwolniła je od zależności kolonialnych, zapewniła im niepodległość i wolność, jest 
starsza od któregokolwiek ze stanów i właściwie to ona stworzyła stany. Pogląd taki, 
prezentowany również przez niektórych historyków, opiera się w gruncie rzeczy na 
jednej przesłance, deklaracji II Kongresu Kontynentalnego, określającej Amerykanów 
jako „jeden lud” (onepeople) i wzywającej stany do przyjęcia konstytucji i ustanowienia 
własnych rządów287. Jest on jednak nie do utrzymania wobec przeważających świadectw 
historycznych, zwłaszcza Deklaracji Niepodległości, ogłaszającej niepodległość kolonii 
jako „wolnych i niezależnych państw”, Artykułów Konfederacji, które zostały zawarte 
pomiędzy poszczególnymi, wymienionymi z nazwy, stanami (państwami), mając charak
ter traktatu międzypaństwowego i wreszcie traktatu paryskiego z 1783 roku, w którym 
uznana została niepodległość każdego z 13 stanów (państw) z osobna288.

Zob. S.H. Beer, To Make a Nation. The Rediscovery of American Federalism, Harvard University 
Press, Cambridge-London 1994, s. 200-202.
F. McDonald, op.cit., s. 9-11; R. Berger, Federalism. The Founders' Design, University of Okla
homa Press, Norman-London 1987, s. 26-29.
The Federalist no. 39 [w:] C. Rossiter, op.cit., s. 239.

O tym, że stany stworzyły Unię, a nie odwrotnie, przesądza wreszcie sposób uchwa
lenia i ratyfikacji konstytucji. Podczas Konwencji Konstytucyjnej każda delegacja 
stanowa posiadała jeden głos, delegaci podpisali tekst konstytucji w imieniu stanów, 
wreszcie ustawę zasadniczą ratyfikowały stany. Nie mogłaby ona wejść w życie, nawet 
gdyby opowiedziała się za nią większość mieszkańców ówczesnej Ameryki, lecz nie 
uczyniła tego wymagana liczba stanów. Rozważania J. Madisona w 39 eseju Federalisty 
nie pozostawiają w tym zakresie żadnych wątpliwości289.

Zatem to stany stworzyły Unię. Uczyniły to, zawierając, jako suwerenne podmioty, 
pewnego rodzaju umowę, którą stała się konstytucja federalna. Problem polegał na 
tym, czy poprzez zawarcie owej umowy scedowały one swe suwerenne prawa na nowy 
organizm, czy też jedynie delegowały określone uprawnienia władzy centralnej, wciąż 
zachowując władzę najwyższą, suwerenną. Spór o piastuna owej władzy suwerennej 
w federacji, rozstrzygnął się ostatecznie na polach bitew wojny secesyjnej. Do tego 
czasu pozostawał jednak jak najbardziej aktualny. Obie strony tego sporu opierały się 
na tekście konstytucji, próbując dowieść, że przesądza on, w zależności od zajmowa
nego stanowiska, o suwerenności stanów bądź Unii. Problem rnusiał jednak zostać 
rozstrzygnięty, w jednym państwie nie może być wszak dwóch władz suwerennych, 
zaś, o czym wspomniano już w poprzednim rozdziale, rozwiązania problemu nie może 
też dostarczyć, jako wewnętrznie sprzeczna, teoria podzielonej suwerenności.

Przejawem suwerenności stanów miało być między innymi prawo do wystąpienia 
z federacji, dla którego uzasadnieniem miały być założenia teorii umowy (compact 
theory). Koncepcję umowy społecznej można odnaleźć już w pismach Marsyliusza 
z Padwy, Amerykanie znali ją w wersji Johna Locke’a z jego Dwóch traktatów o rzqdzie. 
Założenia teorii umowy łatwo dały się zaadaptować do systemu federalnego. W tym 
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wypadku teoria umowy zakłada, że konstytucja federalna jest właśnie swoistą umową 
zawartą pomiędzy suwerennymi podmiotami, które zgadzają się na utworzenie fede
racji i przekazanie jej określonych uprawnień władczych na warunkach wskazanych 
w konstytucji, która staje się w ten sposób rodzajem paktu zawartego pomiędzy nimi. 
Konsekwencją takiego założenia jest między innymi to, że jeśli dany podmiot uzna, iż 
warunki umowy nie są przestrzegane przez władze federalne bądź inne jej strony, lub 
że jednostronnie zmieniły one jej warunki, ma prawo ową umowę wypowiedzieć i w ten 
sposób przywrócić stan sprzed jej zawarcia, a więc powrócić do pełnej suwerenności. 
„Prawa stanowe (łącznie z prawem do secesji) były z istoty rzeczy wbudowane w in
stytucjonalny projekt amerykańskiej unii”290.

2,0 L.W. Anderson, op.cit., s. 11.
291 O okolicznościach przyjęcia rezolucji i ich konsekwencjach zob. J.A. Daszyńska, Stany wobec 

polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798-1830, Wydawnictwo Uni
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 67-86.

292 Kentucky Resolutions November 16, 1798 [w:] H. Steele Commager (ed.), Documents of American 
History, Appleton - Century - Crofts, New York 1963, s. 178.

293 F. McDonald, op.cit., s. 190.
293 South Carolina Ordinance of Secession, December 20, 1860 [w:] H. Steele Commager (ed.), op.cit., 

s. 372.
295 Zob. J.R. Graham, A Constitutional History of Secession, Pelican, Gretna 2005, s. 104.

Do teorii umowy nawiązywały uchwalone pod koniec 1798 roku Rezolucje Kentucky 
i Wirginii {Kentucky and Virginia Resolutions)29'. W Rezolucjach Kentucky czytamy 
między innymi, że „poprzez umowę {by compact) zawartą w formie Konstytucji dla 
Stanów Zjednoczonych i dodanych do niej poprawek, utworzyły one [to jest stany 
- przyp. T.W.] rząd federalny {general government) dla szczególnych celów, przekazując 
mu określone uprawnienia, pozostałe zaś zatrzymując dla siebie”292. Dokonując secesji, 
stany starannie dobrały procedurę, w jakiej to uczyniły. Skoro wybrane przez suwerenny 
lud konwencje zadecydowały o przystąpieniu do Unii, czyli zawiązaniu umowy, mogła 
ona zostać wypowiedziana jedynie w ten sam sposób, czyli również decyzją suwere- 
na. W Teksasie w sprawie secesji przeprowadzono nawet referendum293 *. Secesja była 
więc nie tyle wystąpieniem z Unii, ile wypowiedzeniem umowy, jaką była konstytucja 
federalna. Pełen tytuł rozporządzenia o secesji {Ordinance of Secession) uchwalonego 
przez konwencję Karoliny Południowej brzmi: Rozporządzenie o rozwiązaniu unii 
pomiędzy stanem Południowa Karolina a pozostałymi stanami, zjednoczonymi z nim 
umową funder the compact) zatytułowaną Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Znajduje się w nim zaś deklaracja, „że unia istniejąca obecnie pomiędzy Południową 
Karoliną a pozostałymi stanami pod nazwą Stany Zjednoczone Ameryki zostaje niniej
szym rozwiązana”29,1. Zwraca uwagę całkowite pominięcie władz federalnych, co jest 
konsekwencją teorii umowy. Nie były one jej stroną, więc umowa ich nie dotyczy.

Decydując się na secesję, stany południowe uznawały, że realizują przysługujące 
im prawo. Konstytucja federalna nie wypowiada się w kwestii dopuszczalności sece
sji, niemniej wydaje się, że większość stanów uznawała, iż prawo do zerwania Unii 
im przysługuje, pod warunkiem, że opowie się za nim większość mieszkańców stanu. 
Wynikało to także z samego sposobu utworzenia Unii przez stany, które oderwały się od 
Wielkiej Brytanii. Wydaje się również, że taki pogląd zdecydowanie przeważał wśród 
politycznych liderów okresu powstawania amerykańskiej republiki295.
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Zwycięstwo Północy w wojnie secesyjnej uczyniło z prawa do secesji kwestię nieak
tualną. Ściślej rzecz biorąc, wykluczyło możliwość jej urzeczywistnienia, legitymizując 
de facto prawo rządu federalnego do zbrojnej interwencji w przypadku próby secesji 
ze strony któregoś ze stanów. Kilka lat później, w roku 1868, prawo do secesji zostało 
również zanegowane na gruncie prawnym, orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie 
Texas v. White. Od tego czasu nie ma żadnych wątpliwości, że prawo do secesji w fe
deracji amerykańskiej nie istnieje. Jest to o tyle istotne, że jeśli w 1860 roku mogły się 
toczyć dyskusje, czy postępowanie stanów południowych jest zgodne z konstytucją, czy 
nie, to od czasu przytoczonego orzeczenia wątpliwości takich być nie może.

Do rozstrzygnięcia sprawy konieczne było ustalenie, czy Teksas dokonał secesji 
- pozostawał więc w czasie wojny secesyjnej poza Unią, a następnie został do niej po
nownie włączony - czy też cały czas był członkiem Unii - gdyż secesja, jako niezgodna 
z konstytucją, nie mogła być prawnie skuteczna. Sąd Najwyższy nie pozostawił w tej 
kwestii żadnych wątpliwości. Interpretując słowa zawarte w Artykułach Konfederacji, 
które utworzoną na ich podstawie Unię określały jako „trwałą” {perpetual), i odnosząc 
je do zawartego w preambule konstytucji sformułowania „w celu stworzenia dosko
nalszej Unii” (more perfect Union), wyciągnął wniosek, że unia stanów, utworzona na 
podstawie tych dokumentów, miała być w zamyśle nierozwiązywalna (indissoluble), 
jako że „Cóż może być bardziej nierozwiązywalne niż trwała Unia, uczyniona jeszcze, 
doskonalszą?”. Sąd uznał także, że „Konstytucja zakłada istnienie niezniszczalnej (inde
structible) Unii złożonej z niezniszczalnych stanów”. Odnosząc się do przypadku stanu 
Teksas, Sąd Najwyższy podważył też zasadność teorii umowy, stając na stanowisku, że 
„Akt, za pośrednictwem którego stał się on [to jest Teksas - przyp. T.W.] częścią Unii, 
był czymś więcej niż umową; był przyłączeniem (incorporated) nowego członka do 
jednostki politycznej. I był to akt ostateczny (it was final). Unia pomiędzy Teksasem 
a pozostałymi stanami była tak samo zupełna (complete), trwała (perpetual) i nieroz
wiązywalna (indissoluble) fik unia pomiędzy stanami założycielskimi”296 *. W ten sposób 
secesja została uznana na gruncie amerykańskiej konstytucji za nielegalną.

296 Texas V. White 74 U.S. 700 (1868), tekst orzeczenia na http://supct.law.cornell.edu
2,7 Chisholm v. Georgia 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793).

3.5. XI poprawka i immunitet sądowy stanów

Tak się złożyło, że już pierwsze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego wzbudziło ogromne 
kontrowersje, stając się niejako zapowiedzią przyszłej działalności tego organu. W spra
wie Chisholm v. Georgia291 Sąd Najwyższy uznał, iż konstytucja dopuszcza składanie 
do sądów federalnych pozwów przeciwko stanom przez obywateli innych stanów. Re
akcją stanów na decyzję sądu było przeforsowanie XI poprawki, która weszła w życie 
w 1798 roku, przyznając stanom immunitet sądowy przed indywidualnymi pozwami 
składanymi przez obywateli innych stanów i obcych państw.

Chociaż tekst XI poprawki mówi tylko o pozwach składanych przez obywateli innych 
stanów i obcych państw, już od końca XIX wieku Sąd Najwyższy stał zdecydowanie na 
stanowisku, że gwarantowany w niej immunitet sądowy obejmuje wszelkie indywidualne 
pozwy składane w sądach federalnych, chyba że stan z tego immunitetu zrezygnuje. 

http://supct.law.cornell.edu
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Równocześnie Sąd Najwyższy dopuszczał możliwość uchylenia immunitetu przez 
Kongres wyłącznie na podstawie zawartej w XIV poprawce klauzuli prawidłowego 
wymiaru sprawiedliwości298. W 1996 roku Sąd Najwyższy potwierdził to stanowisko, 
orzekając, że podstawą uchylenia immunitetu sądowego stanów nie może być klauzula 
obrotu, i uchylając własny precedens sprzed siedmiu lat299.

298 J. Dinan, Congressional Response to the Rehnquist Court's Federalism Decisions, „Publius: The 
Journal of Federalism”, 2002, vol. 32, no. 3, s. 15.

299 Orzeczenie Sądu Najwyższego zostało wydane w przy woły wanej już sprawie Seminol Tribe, na
tomiast obalony precedens powstał w rozpatrywanej w 1989 roku sprawie Pennsylvania v. Union 
Gas Company 491 U.S. 1 (1989).

31,0 Alden v. Maine 527 U.S. 706 (1999) [w:] L. Fisher, op.cit., s. 374.
301 Większość korzystnych dla stanów rozstrzygnięć Sądu Najwyższego w latach 90. i na początku 

XXI wieku zapadała większością jednego głosu 5:4, przy czym owych pięciu głosów dostarcza
ła z reguły ta sama grupa sędziów, tworzących w ówczesnym składzie Sądu Najwyższego ów 
„prostanowy” blok. Byli to sędziowie: C. Thomas, W.H. Rehnquist, A. Scalia, S. Day O’Connor 
i A. Kennedy. Zob. B. Swinford, E.N. Waltenberg, The Consistency of the U.S. Supreme Court's 
„Pro-State" Bloc, „Publius: The Journal of Federalism”, 1998, vol. 28, no. 2, s. 40.

302 Zob. S. Gluck Mezey, The U.S. Supreme Court's Federalism Jurisprudence: Alden v. Maine and 
the Enhancement of State Sovereignty, „Publius: The Journal of Federalism”, 2000, vol. 30, no. 1-2, 
s. 32.

Rozstrzygnięcie z 1996 roku było wskazówką, że kierowany przez sędziego 
W.H. Rehnquista Sąd Najwyższy także w zakresie interpretacji XI poprawki będzie 
skłonny zająć bardziej sprzyjające stanom stanowisko. Okazję ku temu stworzyła roz
patrywana w 1999 roku sprawa Alden v. Maine, w której przed sądem stanęło zadanie 
rozstrzygnięcia, czy immunitet sądowy stanów chroni je również przed indywidualnymi 
pozwami składanymi w ich własnych sądach, a jeśli tak, to czy immunitet ten może 
zostać uchylony przez Kongres na podstawie klauzuli obrotu. Przedstawiający opinię 
większości sędzia Anthony Kennedy nie pozostawił żadnych wątpliwości, że „w świetle 
historii, praktyki, precedensów i struktury konstytucji [...] stany zachowują immunitet 
przed prywatnymi pozwami we własnych sądach”, immunitet, którego Kongres nie 
może uchylić ustawodawstwem uchwalonym na podstawie art. I konstytucji300. Warto 
zwrócić uwagę na, symptomatyczne dla „prostanowego” bloku w ówczesnym składzie 
Sądu Najwyższego301, podkreślenie znaczenia i równorzędnej pozycji stanów w struk
turze federalnej. A. Kennedy wskazał bowiem także, że władze federalne zachowują 
immunitet przed indywidualnymi pozwami zarówno w sądach stanowych, jak i federal
nych, w związku z czym, czyniąc zadość zasadzie równości federacji i stanów, podobny 
immunitet musi przysługiwać także i tym drugim302.

Najistotniejszą konsekwencją orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego XI po
prawki było zwiększenie ochrony stanów przed możliwością uchylenia gwarantowanego 
w niej immunitetu przez Kongres. W ten sposób autonomia stanów została istotnie 
wzmocniona, a możliwości ingerencji federalnej w ich wewnętrzne sprawy poważnie 
ograniczone.



Ustrój federalny Stanów Zjednoczonych 95

4. Udział stanów w sprawowaniu władzy federalnej

4.1. Senat jako reprezentacja stanów w Kongresie

Wydaje się, że sama kwestia dwuizbowości nie wzbudzała wielkich kontrowersji podczas 
obrad Konwencji Konstytucyjnej, ostatecznie 10 spośród 13 stanów posiadało dwuizbowe 
legislatury. Ale już spory dotyczące tego, jak druga izba federalnego parlamentu ma być 
skonstruowana, doprowadziły do największego kryzysu w całych obradach. Konflikt 
wokół kwestii formuły kreacji składu Senatu i reprezentacji stanów w jego składzie 
(a zwłaszcza zasady równej reprezentacji), gdyby nie został rozwiązany w sposób 
kompromisowy, spowodowałby prawdopodobnie zerwanie obrad303.

303 R.K. Baker, House and Senate, W.W. Norton & Company, New York-London 2001, s. 36, 37; zob. 
też R. Ketcham (ed.), The Anti - Federalist Papers and the Constitutional Convention Debates, 
Signet Classic, New York 2003, s. 82-109.

303 Propozycję bezpośrednich wyborów senatorów zgłaszano już podczas Konwencji Konstytucyjnej, 
później pojawiła się ona w roku 1826, a od roku 1893 projekt odpowiedniej poprawki do konsty
tucji był zgłaszany w Kongresie każdego roku. Zresztą do 1912 roku w 29 spośród ówczesnych 
48 stanów senatorowie byli de facto wybierani w wyborach bezpośrednich, jako że stanowych 
legislatorów wiązały wyniki partyjnych prawyborów lub ogólnostanowego glosowania powszech
nego. G. Anastaplo, op.cit., s. 188. W 1910 roku do konstytucji stanu Oregon została wprowadzona 
poprawka nakładająca na stanową legislaturę obowiązek wybierania do Senatu tych kandydatów, 
którzy w powszechnym głosowaniu (przeprowadzanym równocześnie z wyborami do legislatury) 
uzyskali największe poparcie wyborców. Do 1912 roku podobne regulacje zostały wprowadzone 
także w Nevadzie i Nebrasce.

305 R.A. Baker, The Senate of the United States. A Bicentennial History, Robert E. Krieger Publishing 
Company, Malabar 1988, s. 8.

Zawarcie „wielkiego kompromisu” (Great Compromise), znanego też jako kompromis 
Connecticut (Connecticut Compromise), umożliwiło przyjęcie zasady równej reprezenta
cji stanów w Senacie w zamian za wyłączne prawo Izby Reprezentantów do inicjowania 
projektów ustaw podatkowych. Warto jednak pamiętać, że równa reprezentacja stanów 
w drugiej izbie federalnej legislatury została przyjęta większością jednego głosu (5:4), 
przy czym za głosował na przykład maleńki stan Delaware, a przeciw tak duże stany, 
jak Wirginia i Nowy Jork.

Zatem w Senacie każdy stan ma zapewnione prawo do równej reprezentacji, nie
zależnie od wielkości i liczby ludności, i co więcej, prawa takiego, zgodnie z art. V 
konstytucji, nie może zostać pozbawiony bez swej zgody. Liczba członków Senatu jest 
więc uzależniona od liczby podmiotów federacji, zatem ulegała zmianie wraz z przyj
mowaniem do Unii nowych stanów. Obecnie wynosi 100, a każdy z 50 stanów jest 
reprezentowany przez dwóch senatorów.

Początkowo wyboru senatorów dokonywały legislatury stanowe, na mocy uchwa
lonej w 1912 roku (weszła w życie rok później) XVII poprawki zostały wprowadzone 
wybory bezpośrednie30'1. Połączenie równej reprezentacji stanów z wyborem senatorów 
przez legislatury stanowe pozwalało postrzegać senatorów jako „ambasadorów” stanów 
w Kongresie305, parlament federalny miał się opierać na zasadzie podwójnej reprezenta
cji, w Izbie Reprezentantów reprezentowany miał być lud (people), a w Senacie stany. 
W ten sposób druga izba Kongresu miała umożliwiać partycypację stanów w federalnej 
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legislatywie. Wybory bezpośrednie, zapewniając senatorom niezależność od władz 
stanowych, równocześnie ograniczyły tę „ambasadorską” rolę senatorów, zrywając 
ostatecznie związek senatorów z władzami stanowymi. Do tej kwestii wypadnie jeszcze 
powrócić.

Władze stanowe uzyskują bezpośredni wpływ na obsadę foteli senatorskich jedynie 
w wypadku, gdy ulegają one opróżnieniu w trakcie kadencji senatorskiej. W takiej 
sytuacji, która może być wynikiem śmierci, rezygnacji bądź usunięcia senatora, nie 
przeprowadza się wyborów uzupełniających. Zwolnione miejsce w Senacie obsadza 
gubernator odpowiedniego stanu. Posiada on w tym zakresie pełną swobodę, w szcze
gólności nie musi mianować przedstawiciela tej partii, którą reprezentował poprzedni 
senator306. Mianowany przez gubernatora senator pełni mandat nie do końca kadencji 
swego poprzednika, którego miejsce zajął, lecz tylko do najbliższych wyborów do 
Senatu. Sposób jego powołania nie wpływa też w żaden sposób na wypełnianie przez 
niego mandatu, nie jest on na przykład związany instrukcjami wydawanymi przez 
gubernatora.

306 Nie oczekuje się tego od niego, skoro senatorowie reprezentują nie partie polityczne, lecz wybor
ców. Zob. S. Bach, The Australian and American Senates: A Comparison, „Parliamentary Library 
Research Papers”, 2003-2004, no. 5, s. 6

307 Obie kompetencje wyczerpująco omawia R.M. Małajny. Zob. R.M. Małajny, „Rada i Zgoda" Senatu 
USA w postępowaniu nominacyjnym, „Studia Prawnicze”, 1992, z. 3-4, s. 67-98; R.M. Małajny, 
„Rada i Zgoda" Senatu USA w postępowaniu traktatowym, „Studia Prawnicze”, 1993, z. 2-3, 
s. 74-100.

Kadencja senatorów wynosi 6 lat, przy czym wybory mają charakter kaskadowy, to 
znaczy co dwa lata jest odnawiana '/3 składu izby. Stosunkowo długa kadencja, w po
łączeniu z wyborami cząstkowymi co dwa lata, ma gwarantować stabilność, a równo
cześnie umożliwiać odświeżanie składu izby w krótkich okresach.

Funkcje Senatu można, najogólniej rzecz biorąc, podzielić na dwie zasadnicze grupy. 
W pierwszej znalazłyby się kompetencje o charakterze ustawodawczym, w drugiej te 
związane z kontrolowaniem egzekutywy, czyli „udzielanie rady i zgody” na nominacje 
prezydenckie w zakresie obsady najważniejszych stanowisk w aparacie państwowym 
oraz zawieranie traktatów międzynarodowych, jak również uprawnienia związane 
z procedurą odpowiedzialności konstytucyjnej głowy państwa.

W zakresie realizacji funkcji ustawodawczej obie izby parlamentu federalnego są 
niemal zrównane. Jedyną koncesją na rzecz Izby Reprezentantów jest wyłączne prawo do 
inicjowania projektów ustaw podatkowych, co, jak wskazano, było jednym z elementów 
zawartego podczas Konwencji Konstytucyjnej „wielkiego kompromisu”. Niemniej, aby 
wejść w życie, ustawa musi zostać uchwalona w identycznym brzmieniu przez obie izby, 
co sprawia, że pozycja Senatu w procedurze ustawodawczej jest praktycznie równa tej, 
którą posiada Izba Reprezentantów. Tym samym potencjalny wpływ stanów na kształt 
federalnego ustawodawstwa można uznać za niezwykle silny.

W zakresie kontroli działań egzekutywy Senat udziela „rady i zgody” na propo
nowane przez prezydenta kandydatury na najważniejsze stanowiska federalne oraz 
na zawieranie traktatów międzynarodowych307. W pierwszym przypadku oznacza to 
między innymi wpływ na obsadę stanowisk w dyplomacji, administracji federalnej oraz 
sędziowskich, przede wszystkim w Sądzie Najwyższym. W praktyce rzadko dochodzi 
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do odrzucania prezydenckich kandydatur na stanowiska sekretarzy departamentów, 
senatorowie wychodzą bowiem z reguły z, słusznego skądinąd, założenia, że prezydent 
powinien mieć prawo swobodnego doboru współpracowników. Inaczej ma się kwestia 
z ambasadorami, a zwłaszcza sędziami Sądu Najwyższego, choć w tym wypadku Senat 
korzystał ze swych uprawnień z różną intensywnością308. Gdy idzie o tych ostatnich, 
warto zauważyć, że wyrażanie przez Senat zgody w tym zakresie daje stanom jedyną 
możliwość wpływania na obsadę stanowisk w najwyższym organie sądowniczym fede
racji. Niemniej, jeśli druga izba decyduje się już na odrzucenie zgłoszonej kandydatury, 
nie czyni tego z pobudek „federal i stycznych”, to znaczy nie chcąc dopuścić do objęcia 
stanowiska przez osobę o nazbyt centralistycznych poglądach, lecz głównie z uwagi 
na brak odpowiednich kompetencji kandydata, a jeszcze częściej z powodu konfliktu 
z prezydentem lub chęci zaszkodzenia samemu Sądowi Najwyższemu309. Należy jednak 
odnotować, że poglądy kandydatów na federalizm są jednym z ważniejszych wątków 
przesłuchań prowadzonych w senackiej komisji wymiaru sprawiedliwości.

308 Na przykład do roku 1894 odrzucił 25 kandydatur (najwięcej spośród wszystkich stanowisk, do 
obsady których konieczna jest jego zgoda), w tym 11 w formalnym głosowaniu. Później aż do 
roku 1968 została odrzucona zaledwie jedna kandydatura. Po roku 1968 Senat zdecydowanie 
częściej korzysta z prawa do utrącania kandydatur na stanowiska w Sądzie Najwyższym. Zob. 
T. Halper, Senate Rejection of Supreme Court Nominees [w:] J.H. Silby, The Congress of the United 
States, Carlson Publishing Inc., New York 1991, s. 569. W sumie, jak podaję N. Darsen, zostało 
odrzuconych około 30 prezydenckich kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, na ogólną liczbę 
110 osób piastujących to stanowisko. N. Dorsen, The Selection of U.S. Supreme Court Justices, 
„International Journal of Constitutional Law”, 2006, vol. 4, no. 4, s. 652.

309 Zob. T. Halper, op.cit., s. 570 i n.
310 Zob. R.M. Małajny, „Rada i Zgoda" Senatu USA w postępowaniu nominacyjnym, op.cit., s. 76-77.
311 R.M. Małajny, „Rada i Zgoda" Senatu USA w postępowaniu traktatowym, op.cit., s. 90. Zob. też 

M.J. Glennon, The Constitutional Power of the United States Senate to Condition its Consent to 
Treaties [w:] S.A. Riesenfeld, F.M. Abbott, Parliamentary Participation in the Making and Opera
tion of Treaties: A Comparative Study, Martinus Nijhaf Publishers, Dordrecht-Boston-London 
1994, s. 224-245.

W kontekście roli Senatu w postępowaniu nominacyjnym warto jeszcze wspomnieć 
o zasadzie tak zwanej grzeczności senatorskiej (senatorial courtesy). Zgodnie z nią 
prezydent dokonuje nominacji na stanowiska federalne w poszczególnych stanach, 
kierując się opinią senatorów z tego stanu, a jeśli oba fotele zajmują przedstawiciele 
partii opozycyjnej, z przywódcami swego stronnictwa w danym stanie. Zwyczaj ten, 
sięgający XVIII wieku jest tak trwały, że z reguły Senat nie dopuszcza do nominacji 
osoby „osobiście niemiłej” (personally obnoxious) któremuś z senatorów z tego stanu, 
w którym osoba ta piastować ma urząd310.

Niezwykle rzadko dochodzi też do odrzucania przez Senat traktatów międzynarodo
wych. Warto jednak pamiętać, że w tym wypadku „rada i zgoda” odnosi się do całego 
postępowania, a więc Senat powinien być konsultowany przez prezydenta także w fazie 
przygotowywania umowy. Również dlatego sprzeciw Senatu wobec przedłożonych 
traktatów nie jest zbyt częsty. Wiele projektów w ogóle nie trafia jednak do głosowania, 
umierając śmiercią naturalną w senackiej komisji spraw zagranicznych. Stosunkowo 
często Senat korzysta także z możliwości proponowania poprawek do umowy, od których 
akceptacji uzależnia swą zgodę311.
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Senat bierze też udział w egzekwowaniu odpowiedzialności konstytucyjnej głowy 
państwa, a także wiceprezydenta i innych funkcjonariuszy państwowych (civil officers) 
Stanów Zjednoczonych, zatem także szefów departamentów, sędziów federalnych i tak 
dalej. Zgodnie z art. I § 3 konstytucji, druga izba ma wyłączne prawo sądzenia wszyst
kich spraw w trybie impeachment, przy czym do skazania jest konieczna większość 
73 głosów. Gdy sądzony jest prezydent, obradom Senatu przewodniczy przewodniczący 
Sądu Najwyższego.

Z tego krótkiego przeglądu kompetencji Senatu wyraźnie wynika, że są one bardzo 
obszerne, a więc potencjalnie dają stanom znaczne możliwości wpływania na politykę 
władz federalnych, owo kształtowanie woli federacji. Czy jednak można współcześnie 
postrzegać Senat jako rzeczywiście izbę federalną, to znaczy reprezentację interesów 
stanowych w parlamencie federalnym?

Federalizm był tylko jedną z przesłanek utworzenia drugiej izby parlamentu federal
nego. Jednak przyjęcie zasady równej reprezentacji stanów w jego składzie oraz wybór 
senatorów przez stanowe legislatury w naturalny sposób uczyniły z niego organ mający 
przede wszystkim reprezentować interesy stanów w Kongresie. Takiemu postrzeganiu 
Senatu sprzyjały też okoliczności historyczne, to znaczy fakt, że stany południowe 
właśnie w Senacie miały liczebną przewagę nad stanami północnymi, które, jako lud
niejsze, dominowały w Izbie Reprezentantów.

Nie można jednak zapominać, że charakter Senatu jako „izby stanów” osłabiały 
znacznie przepisy konstytucji. Przede wszystkim została przyjęta konstrukcja mandatu 
wolnego, co powodowało, że senatorowie nie tylko nie mogli być wiązani instrukcjami 
stanowych ciał przedstawicielskich, ale także nie mogli być przez nie odwoływani 
w trakcie kadencji. Ponadto senatorowie byli opłacani przez władze federalne, a każdy 
z nich głosował indywidualnie, co powodowało, że nie musieli oni prezentować jedno
litego stanowiska całego stanu312.

312 Por. J. Jaskiernia, Funkcje dwuizbowości Kongresu w systemie ustrojowym USA, „Państwo i Pra
wo”, 1991, z. 3, s. 59.

313 W.H. Riker, The Senate and American Federalism [w:] S.C. Patterson, American Legislative 
Behaviour, D. Van Nostrand Company Inc., Princeton 1968, s. 30.

3IJ Wskazuje to wyraźnie, że już wówczas uważano, iż konstytucja federalna nie pozwala na odwo
łanie członka Kongresu federalnego. Jest to o tyle istotne, że do dziś w niektórych konstytucjach 
stanowych istnieją przepisy, które bądź w sposób domniemany (jak w Wisconsin), bądź wprost 
mówią o odwoływaniu reprezentantów stanu w Kongresie (jak w New Jersey). Choć jak dotąd 
Sąd Najwyższy nie wypowiedział się w sprawie konstytucyjności tego rodzaju przepisów, na 
podstawie innych jego orzeczeń nie może być wątpliwości, że zostałyby one uznane za sprzeczne 
z konstytucją. W sprawie Burton v. United States (202 U.S. 344 1906) Sąd Najwyższy stwierdzi! 

Mimo to, aż do 1913 roku stanowe legislatury, dokonując wyboru senatorów, uchwa
lały równocześnie instrukcje, do których mieli się oni stosować podczas głosowań 
w Senacie (Be it resolved that our Senators in Congress are hereby instructed...), ale 
do 1860 roku już tylko nieliczni senatorowie czuli się tymi instrukcjami związani313. 
Instrukcje przestały mieć znaczenie przede wszystkim dlatego, że legislatury nie dys
ponowały realnymi sankcjami, które mogłyby służyć wyegzekwowaniu od senatorów 
posłuszeństwa. Próba wprowadzenia do konstytucji prawa stanowych parlamentów do 
odwoływania senatorów (recall) została podjęta już w pierwszym Kongresie, kiedy próbo
wano zapisać je w I poprawce, podobną próbę podjęto także w ósmym Kongresie314.
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Wobec braku możliwości odwołania, jedyną realną sankcją stawała się groźba braku 
ponownego wyboru. Jej siłę osłabiała jednak długa kadencja senatorów, trzykrotnie, 
a nawet sześciokrotnie dłuższa niż legislatur stanowych, co zapewniało „krnąbrnym” 
senatorom w miarę spokojny sen. Nie oznacza to jednak, że sankcja ta nie miała żadnego 
znaczenia. Najgłośniejszy przypadek jej zastosowania dotyczy Johna Quincy Adamsa, 
którego następcę legislatura Massachussetts wybrała na pół roku przed upływem jego 
kadencji, co skłoniło go zresztą do złożenia mandatu. I właśnie wymuszenie rezygnacji 
było drugą sankcją stosowaną wobec senatorów nierealizujących instrukcji stanowych 
ciał przedstawicielskich. Rezygnacja J.Q. Adamsa była pierwszym takim przypadkiem, 
odnotowywano je także w okresie wojny z Wielką Brytanią w 1812 roku i w latach 
30. XIX w., ostatni raz wymuszone złożenie mandatu zanotowano w roku 184 6315.

jednoznacznie, że wygaśnięcie mandatu senatora może nastąpić wyłącznie w wypadku jego śmierci, 
upływu kadencji lub wskutek akcji podjętej przez sam Senat na podstawie konstytucji. Natomiast 
w omawianym poniżej orzeczeniu z 1995 roku, Sąd Najwyższy wykluczył, aby stany mogły li
mitować możliwość wyboru na nieograniczoną liczbę kadencji członków Kongresu federalnego.

315 Zob. W.H. Riker, op.cit., s. 32-35.
316 Ibidem, s. 29.
317 „Zważywszy na skład i sposób powoływania tej izby, konstytucja czyni Senat przedstawicielstwem 

interesów poszczególnych stanów, z których każdy jest reprezentowany przez dwu senatorów 
mających po jednym głosie. Postanowienie konstytucji określające skład Senatu odzwierciedla 
ideę równości stanów współtworzących federację, a konstytucyjnie zagwarantowana równość izb 
ma zapobiegać sprzecznej z zasadami federalizmu praktyce ustrojowej”. R. Piotrowski, Konsty
tucyjna pozycja Senatu Stanów Zjednoczonych, „Studia Iuridica” 2000, t. 37, s. 162.

Wymuszone rezygnacje stanowiły w miarę efektywną sankcję głównie w stanach 
południowych, zresztą jej skuteczność zależała od poczucia honoru poszczególnych 
senatorów (którzy formalnie rezygnować nie musieli), a wraz ze wzrostem prestiżu 
i znaczenia Senatu zdawała się ona wyraźnie schodzić na dalszy plan. Zatem brak 
skutecznej sankcji, która mogłaby zastąpić recall, spowodował upadek instrukcji jako 
narzędzia kontroli senatorów.

Emancypacji senatorów spod wpływów stanowych legislatur posłużyły także zmiany 
w sposobie ich wyboru. Już w latach 30. XIX wieku kandydaci na senatorów zaczęli 
prowadzić swego rodzaju kampanie wyborcze, które poprzedzały formalny wybór przez 
legislaturę, służące wskazaniu, który z kandydatów cieszy się największym poparciem 
wśród mieszkańców stanu. Z czasem legislatury stanowe zaczęły respektować wyniki 
prawyborów lub konwencji wyborczych, przez co ich wpływ na wybór senatorów 
stawał się iluzoryczny. Kulminacją tego procesu było wprowadzenie XVII poprawką 
bezpośredniego wyboru senatorów we wszystkich stanach.

Te dwa procesy, to jest zanik instrukcji oraz zmiana sposobu wyboru senatorów, 
spowodowały, że Senat nie jest już organem wyrażającym interesy stanowe w Kongre
sie. Zdaniem W.H. Rikera ta przemiana Senatu i jego roli w amerykańskim systemie 
konstytucyjnym jest jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły w ciągu dwustu lat 
w amerykańskim konstytucjonalizmie316.

Zasada równości stanów w Senacie zawsze czynić będzie tę izbę reprezentacją sta
nów w federalnym organie przedstawicielskim317. Wydaje się jednak, że współcześnie 
owa reprezentacja ma charakter dużo bardziej formalny niż rzeczywisty. Powszechnie 
uważa się, że Senat prezentuje w większym stopniu ogólnokrajową perspektywę, 
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w przeciwieństwie do Izby Reprezentantów, w której częściej dominują interesy lokal
ne318. Oczywiście niezwykle trudno zmierzyć, na ile wzgląd na interesy stanowe wpływa 
na sposób głosowania senatorów319, niemniej są podejmowane próby analizy głosowań 
senatorów w „kwestiach federalnych” (federalist issues'), to znaczy takich, w których 
da się zauważyć wyraźne interesy stanów. Pokazują one, że większość senatorów 
w tego typu sprawach głosuje raz zgodnie z umownym interesem stanów, raz na rzecz 
federacji, choć zdarzają się ekstremalne odchylenia zarówno w jedną, jak i w drugą 
stronę320. Nie trzeba chyba jednak budować skomplikowanych modeli analitycznych, by 
zauważyć, że interesy stanów nie są dla senatorów najważniejszą przesłanką podejmo
wania decyzji. Wystarczającym dowodem może być wynik głosowania nad propozycją 
poprawki konstytucyjnej zakładającej likwidację kolegium elektorskiego i wprowadzenie 
bezpośrednich wyborów prezydenckich z 1979 roku. Za pozbawieniem stanów udziału 
w wyborze głowy państwa głosowała wówczas większość senatorów (dokładnie 51), 
choć nie wymagane przez konstytucję 2A.

518 R.K. Baker, op.cit., s. 49-50.
319 W każdej ze spraw rolę odgrywają także poglądy polityczne, kwestie natury ideologicznej czy też 

interesy partyjne. Zob. D.J. Webber, Dimensions of Federalism in U.S. Senate Voting, 1981-1982, 
„Publius: The Journal of Federalism”, 1989, vol. 19, no. 1, s. 185 i n.

320 Zob. np. R. Morgan, U.S. Senate Votes in the 96th Congress on Federalist Issues, „Publius: The 
Journal of Federalism”, 1981, vol. 11, no. 3-4, s. 181-192.

321 Ze względu na to, iż elektorzy zbierają się w swoich stanach i w Dystrykcie Kolumbii, nie two
rząc jednego zgromadzenia, właściwiej byłoby mówić nie o jednym kolegium elektorskim, lecz 
o 51 kolegiach.

322 D. Haider-Markel, M. Dubnick, R. Eiling, D. Niven, P. Schumaker, The Role of Federalism in 
Presidential Elections [w:] P.D. Schumaker, B.A. Loomis (eds.), Choosing a President. The 
Electoral College and Beyond, Seven Bridges Press, New York-London 2002, s. 56.

4.2. Udział stanów w wyborze prezydenta

Prezydent Stanów Zjednoczonych jest wybierany w wyborach powszechnych, ale 
pośrednich. Wyboru głowy państwa dokonuje specjalnie w tym celu powoływane raz 
na cztery lata zgromadzenie, choć nie nazwane w konstytucji, od połowy XIX wieku 
powszechnie określane jako Kolegium Elektorów (Electoral College)3-'. Amerykański 
wyborca oddaje swój głos nie na kandydata na prezydenta, lecz na wskazanych przez 
niego (popierającą go partię) elektorów, choć tylko w niektórych stanach ich nazwiska 
pojawiają się na kartach wyborczych.

Każdy stan ma prawo do takiej liczby elektorów, ile miejsc posiada w Kongresie. 
Zgodnie z konstytucją to legislatury stanowe są władne określać sposób wyznaczania 
elektorów. Obecnie we wszystkich stanach elektorzy są wybierani w wyborach po
wszechnych, taki sposób ich powoływania był przyjmowany stopniowo. Już w 1788 roku 
bezpośrednie wybory zdecydowały się wprowadzić 2 stany, w 1792 roku uczyniło to 
5 kolejnych, a w 1800 - 6 następnych. Do 1832 roku we wszystkich stanach poza Karoliną 
Południową elektorzy byli wybierani w wyborach bezpośrednich, Karolina Południowa 
wprowadziła bezpośrednie wybory w 1860 roku322. W późniejszych latach, w niektórych 
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stanach, w pojedynczych przypadkach elektorów wybierały jednak legislatury stanowe323. 
W 1892 roku Sąd Najwyższy potwierdził prawo legislatur stanowych do swobodnego 
określenia sposobu wyboru elektorów, uznając, że konstytucja nie zobowiązuje ich do 
wprowadzania bezpośrednich wyborów elektorów, pozostawiając całkowitą swobodę 
w zakresie określania sposobu ich powoływania324. Stanowisko to zostało przez Sąd 
Najwyższy podtrzymane w głośnym orzeczeniu z 2000 roku w sprawie Bush v. Gore325. 
W opinii popartej przez większość sędziów znalazło się niepozostawiające cienia 
wątpliwości stwierdzenie, iż konstytucja federalna nie gwarantuje indywidualnemu 
obywatelowi prawa do uczestniczenia w wyborach elektorów, chyba że stanowa legi- 
slatura zdecyduje, iż miejsca należne stanowi w kolegium elektorskim będą obsadzane 
w drodze powszechnych, ogólnostanowych wyborów.

323 Na przykład w Kolorado w 1876 roku tuż po przyjęciu tego stanu do Unii nie zdecydowano się 
na przeprowadzenie wyborów, a elektorów wybrała legislature stanowa.

324 McPherson v. Blacker 146 U.S. 1 (1892). Konstytucja w tym zakresie jest precyzyjna i niedwu
znacznie wynika z niej swoboda legislatur stanowych w zakresie wyboru formuły powoływania 
elektorów. Warto jednak pamiętać, że komentując mechanizm wyboru prezydenta, Alexander 
Hamilton wskazywał jednoznacznie, iż będzie on wybierany w wyborach powszechnych. Zob. 
The Federalist no. 68 [w:] C. Rossiter, op.cit., s. 410.

325 Bush v. Gore 531 U.S. 98 (2000).
326 Oznacza to, że na przykład w Maine, które posiada 4 głosy elektorskie, jeden z kandydatów może 

zebrać 3, a drugi 1, a w Nebrasce, która ma 5 głosów, mogą one zostać podzielone w stosunku 
3:2 lub 4:1. W 2004 roku mieszkańcy Kolorado odrzucili w referendum wprowadzenie takiego 
sposobu podziału głosów elektorskich w tym stanie.

327 R.E. Adkins, К.A. Kirwan, What Role Does the „Federalism Bonus" Play in Presidential Selec
tion?, „Publius: The Journal of Federalism”, 2002, vol. 32, no. 4, s. 84.

Całkowita swoboda legislatur stanowych obejmuje również określenie formuły 
podziału mandatów elektorskich wewnątrz stanu. Obecnie poza dwoma stanami we 
wszystkich pozostałych obowiązuje zasada „zwycięzca bierze wszystko” (tak zwana 
unit rule lub general-ticket), to znaczy wszystkie miejsca stanu w kolegium elektorskim 
są obsadzane z tej listy, na którą padło najwięcej głosów w skali stanu. W Maine i Ne- 
brasce mandaty elektorskie rozdziela się w inny sposób, według tak zwanego district 
plan. Polega on na tym, że w każdym dystrykcie kongresowym jest obsadzany jeden 
mandat elektorski z tego dystryktu, dodatkowo w skali całego stanu są obsadzane dwa 
miejsca w kolegium należne stanowi z racji reprezentacji w Senacie326.

Formalnie elektorzy nie są związani wynikami głosowania w swoim stanie, to znaczy 
dysponują pełną swobodą w zakresie poparcia konkretnego kandydata w trakcie odda
wania głosów w kolegium elektorskim. Pierwszy przypadek „wiarołomnego elektora” 
{faithless elector), czyli takiego, który głosował na „nie swojego” kandydata, zaistniał 
już w 1796 roku, podobne przypadki zdarzają się także współcześnie, mają jednak 
marginalne znaczenie. Po 1960 roku było ich 6 (na prawie 5000 elektorów wybranych 
w tym czasie)327. W sumie, w zależności od stosowanego kryterium, ocenia się ich liczbę 
na 11 lub 18. Ostatni tego rodzaju przypadek miał miejsce w 2000 roku, kiedy jedna 
z demokratycznych elektorek z Dystryktu Kolumbii oddała nieważny głos, protestując 
w ten sposób przeciw brakowi reprezentacji dystryktu w Kongresie. Nigdy głos „wiaro
łomnego elektora” nie przesądził jednak o wyniku wyborów. W około połowie stanów 
elektorzy są zobowiązani prawem stanowym do głosowania na tego kandydata, którego 
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reprezentują, w kilku za wyłamanie się grożą im sankcje finansowe. Pomimo istnienia 
tych uregulowań, obowiązek głosowania zgodnie z wynikami wyborów w stanie wynika 
jedynie z wieloletniego zwyczaju i może mieć sankcję wyłącznie moralną. Sąd Najwyższy 
dopuścił wprowadzanie przez stany ustawowego składania przez elektorów przysięgi, wy
kluczył jednak możliwość ich prawnego związania w jakikolwiek sposób328. Tym bardziej 
niemożliwe byłoby więc anulowanie „wiarołomnego głosu” lub usunięcie takiego elektora 
z kolegium i zastąpienie go innym. Współcześnie partie wyznaczają na elektorów zaufa
nych członków, więc prawdopodobieństwo „wiarołomstwa” jest niewielkie, choć, jak już 
powiedziano, niekiedy się zdarza. Dlatego na przykład proponuje się, przy pozostawieniu 
głosów elektorskich, likwidację samego kolegium i automatyczne liczenie głosów (tak 
zwany automatic plan). Pierwszy raz pomysł taki zgłoszono już w 1823 roku.

328 Ray v. Blair 343 U.S. 214 (1952). Jak stwierdził sędzia J. Jackson, „praktyka polityczna mająca 
swe źródło w zwyczaju musi mieć sankcję także w zwyczaju”. Cyt. za: J. Best, The Case Against 
Direct Election of the President. A Defence of the Electoral College, Cornell University Press, 
Ithaca-London 1975, s. 180. Rację ma jednak J. Best, kiedy piszę, że podjęcie przez elektora sa
modzielnej decyzji co do sposobu głosowania wbrew wyborcom „jest aktem zdrady i złamaniem 
moralnego obowiązku”, ibidem, s. 169.

329 Gdyby elektorzy nie zdołali wybrać wiceprezydenta, jego wyboru dokonuje Senat, przy czym 
senatorowie głosują indywidualnie. Ponieważ elektorzy głosują odrębnie na prezydenta i wicepre
zydenta, możliwa jest teoretycznie sytuacja, w której jeden z nich zostanie wybrany w kolegium 
elektorskim, a drugi przez Senat lub Izbę Reprezentantów. Izba Reprezentantów ostatni raz 
wybierała prezydenta w 1824 roku.

330 Jak piszą R.E. Adkins i K.A. Kirwan, przepis o kolegium elektorskim jest krytykowany najbardziej 
spośród wszystkich postanowień konstytucji. Krytyka ta jest tym łatwiejsza, że kolegium, jako 
jedyna instytucja w amerykańskim systemie władzy nie posiada własnych środków finansowych, 
administracji i działu public relation, a przez to jest całkowicie niezdolna do odparcia ataków. 
Zob. R.E. Adkins i K.A. Kirwan, op.cit., s. 72.

Władze stanowe nie tylko decydują o sposobie wyboru elektorów i rozdziału głosów 
elektorskich, w ich kompetencji leży także organizacja wyborów i liczenia głosów. Kon
stytucja daje Kongresowi jedynie możliwość wyznaczenia dnia wyboru elektorów i od
dania przez nich głosu, tego samego w całym kraju, co uczynił on dopiero w 1845 roku. 
Dlatego właśnie w różnych stanach wyborcy oddają głosy w różny sposób, o czym stało 
się głośno w 2000 roku, kiedy to rolę w wyborze prezydenta miały odegrać maszyny 
służące oddawaniu głosów na Florydzie.

Aby zostać wybranym, kandydat musi uzyskać w kolegium elektorskim większość 
głosów ogólnej liczby jego członków. Gdyby żadnemu z kandydatów to się nie udało, 
prawo wyboru prezydenta przechodzi na Izbę Reprezentantów, dokonującą wyboru 
spośród maksymalnie trzech kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 
W tym wypadku głosy oddają delegacje stanowe, przy czym każdy ze stanów ma jeden 
głos. W głosowaniu w Izbie Reprezentantów nie mają znaczenia wyniki głosowania 
elektorów, to znaczy Izba może wybrać każdego z maksymalnie trzech kandydatów, 
niekoniecznie tego, który uzyskał największe poparcie w kolegium. Kworum wynosi 
2/з stanów, a do wyboru jest konieczne uzyskanie poparcia bezwzględnej większości 
stanów, zatem obecnie 26 głosów. Stan może oddać głos, jeśli na sali znajduje się przy
najmniej jeden z jego reprezentantów329.

Sposób wyboru prezydenta przez elektorów często spotyka się z krytyką, zarówno ze 
strony niektórych konstytucjonalistów, jak i znacznie częściej polityków i dziennikarzy330. 
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Główne zarzuty pod jego adresem to: naruszanie materialnej równości głosów, oddanie 
zbyt dużej władzy w ręce niewielkiej grupy elektorów, możliwość wyboru prezydenta 
mniejszości (minority president), to znaczy takiego, który w głosowaniu powszechnym 
nie uzyskał bezwzględnej większości, lub nawet takiego, który otrzymał mniej głosów 
niż jego konkurent (tak zwany runner-up president) oraz nadmierne ryzyko wyboru 
prezydenta przez Izbę Reprezentantów, a więc ogólnie rzecz biorąc, niedemokratyczność. 
Brak tutaj miejsca na szczegółową analizę konkretnych zarzutów, zaznaczmy jedynie, 
że generalnie należy je uznać za przesadnie wyolbrzymione. Tylko dwukrotnie (w 1888 
i 2000 roku) zdarzyło się, aby w głosowaniu elektorów zwyciężył ten z kandydatów, 
który uzyskał mniejsze poparcie wyborców, a ostatni raz Izba Reprezentantów wybie
rała prezydenta w roku 1824. Poza tym, zważywszy na automatyzm oddawania głosów 
elektorskich, naprawdę trudno utrzymywać, jakoby w rękach elektorów znajdowała się 
jakakolwiek rzeczywista władza.

Rezultatem krytyki pod adresem obecnego systemu są liczne propozycje jego reformy. 
Najbardziej radykalne zakładają likwidację głosów elektorskich i wybory bezpośrednie 
(odpowiednia poprawka konstytucyjna zyskała w 1979 roku poparcie większości w obu 
izbach, choć mniejsze niż wymagane 2/з), inne zakładają zmiany w podziale głosów 
elektorskich wewnątrz stanu (według district plan albo proporcjonalnie) lub sposobie 
ich oddawania (wspominany już automatic plan)33'.

Przeciwnicy systemu elektorskiego wskazują, że był on dla Ojców Założycieli je
dynie mniejszym złem wobec stwarzających potencjalnie większe zagrożenie innych 
propozycji wyboru egzekutywy, jak głosowanie powszechne lub wybór przez legislatury 
stanowe331 332. Nawet oni nie mogą jednak zaprzeczyć, że podczas Konwencji Konstytu
cyjnej poszukiwano rozwiązania, które pozwoliłoby stanom oddziaływać na federalną 
egzekutywę, tak jak poprzez Senat miały one wpływać na federalną legislatywę333. 1 to 
właśnie federalizm stanowi najważniejsze uzasadnienie systemu elektorskiego.

331 Zob. ibidem, s. 84-87; D. Haider-Markel, M. Dubnick, R. Eiling, D. Niven, P. Schumaker, op.cit., 
s. 65-69.

332 J.N. Rakove, Presidential Selection: Electoral Fallacies, „Political Science Quarterly”, 2004, vol. 
119, no. 1, s. 29.

333 W trakcie debaty zgłoszono na przykład propozycję, aby egzekutywa miała charakter kolegialny 
i składała się z trzech osób, z których każda reprezentowałaby inny region federacji.

333 R.E. Adkins i K.A. Kirwan, op.cit., s. 75.

Oryginalnie zasada federalizmu znalazła odbicie w konstrukcji tego systemu w trzech 
formach: po pierwsze, wyboru elektorów miały dokonywać legislatury stanowe, po 
drugie, w istnieniu „bonusa federalnego” polegającego na zwiększeniu wpływu małych 
stanów poprzez zrównanie liczby elektorów z liczbą przedstawicieli stanów w Kongresie, 
co ze względu na równą reprezentację w Senacie dowartościowuje najmniejsze stany, 
po trzecie, w postaci procedury wyboru prezydenta, jeśli głosowanie w kolegium elek- 
torskim nie przyniesie rozstrzygnięcia334. Pierwszy element szybko stracił na znaczeniu 
wobec wprowadzania bezpośrednich wyborów elektorów oraz faktu, że nominacje 
kandydatów przejęły partie, a samo głosowanie w kolegium elektorskim stało się je
dynie formalnością. Niemniej dwa kolejne wciąż pozostają aktualne. Federalny bonus 
pozwala małym stanom mieć większy wpływ na wybór głowy państwa niż w wypad
ku wyborów bezpośrednich (co można postrzegać jako kolejny element kompromisu 
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pomiędzy małymi a dużymi stanami, który umożliwił w ogóle powstanie federacji), 
a procedura elekcji prezydenta przez Izbę Reprezentantów jest już przejawem zasady 
partycypacji w najczystszej postaci. System elektorski powoduje, że stany odgrywają 
„przemożną rolę” w wyborach prezydenckich, w ten sposób „wzmacniając federalizm, 
poprzez uczynienie stanów pierwszoplanowymi politycznymi jednostkami w wyborze 
prezydenta””5. Obecny system nie tylko powoduje, że wpływ stanów na elekcję prezy
denta zaczyna się już w fazie nominacji kandydatów”6, ale także stymuluje charakter 
kampanii wyborczej, która musi być prowadzona wewnątrz stanów (a więc siłą rzeczy 
koncentrować się na kwestiach istotnych z punktu widzenia ich interesów)”7, choć przede 
wszystkim, a niekiedy wyłącznie, tych, w których każdy z kandydatów ma szansę na 
zwycięstwo (tak zwane battleground states lub competitive states).

Amerykańska prezydentura opiera się nie tylko na legitymacji suwerena, którym jest 
lud, lecz także na „federalnej legitymacji”, której udzielają stany. Stany Zjednoczone są 
państwem demokratycznym, ale także państwem federalnym, są federalną demokra
cją, o czym zwolennicy bezpośrednich wyborów prezydenckich, lekceważąc wyraźne 
przecież różnice pomiędzy poszczególnymi stanami, zdają się nie pamiętać335 336 337 338. Dlatego 
chyba tak wielkim szokiem były dla nich wyniki wyborów w 2000 roku, w których po 
raz drugi w historii zwyciężył kandydat, który uzyskał mniej głosów wyborców niż 
jego rywal. W wyborach z 2000 roku nie było jednak niczego szokującego. Nie stało 
się też nic nadzwyczajnego, tylko tyle, że werdykt wyborców w skali całego kraju nie 
pokrył się z werdyktem wyborców w poszczególnych stanach. Ale ponieważ USA są 
federacją, ten drugi werdykt ma, słusznie, większe znaczenie.

335 J. Best, op.cit., s. 120, 214.
336 O nominacjach tych przesądzają bowiem wyniki prawyborów. Jak zauważa jednak D.J. Elazar, 

instytucje prawyborów spowodowały osłabienie oddziaływania stanów na tym etapie wyborów 
prezydenckich. Wcześniej każda delegacja stanowa na ogólnokrajową konwencję poszczególnych 
partii mogła wpłynąć na nominację kandydata. Współcześnie decyduje faktycznie kilka stanów, 
w których prawybory odbywają się najwcześniej. D.J. Elazar, American Federalism..., op.cit., 
s. 178. Prawybory w roku 2008, zwłaszcza w Partii Demokratycznej, wskazują jednak, że i na 
tym etapie oddziaływanie stanów na wybór głowy państwa może być wciąż ogromne.

337 Zob. np. J.F. Bibby, C.P. Cotter, Presidential Campaigning, Federalism and the Federal Election 
Campaign Act, „Publius: The Journal of Federalism”, 1980, vol. 10, no. 1, s. 119-136.

33“ Por. BJ. Johnson, Identities of Competitive States in U.S. Presidential Elections: Electoral College 
Bias or Candidate - Centred Politics?, „Publius: The Journal of Federalism”, 2005, vol. 35, no. 
2, s. 342.

339 Jak piszę J. Best, „Ostatecznie wszystko sprowadza się do zasady federalizmu. Albo pozostanie 
ona jedną z dwóch strukturalnych zasad naszej Konstytucji, albo zniknie całkowicie. Jeśli tak się 
stanie, podział władzy faktycznie upadnie razem z nią”. J. Best, Presidential Selection: Complex 
Problems and Simple Solutions, „Political Science Quarterly”, 2004, vol. 119, no. 1, s. 58.

340 Так. J.N. Rakove, op.cit., s. 33.

Likwidacja systemu elektorskiego i zastąpienie go głosowaniem bezpośrednim po
zbawiłoby stany istotnego elementu partycypacji, w ten sposób osłabiając w ogóle zasadę 
federalizmu jako jedną z dwóch, obok zasady podziału władzy, podstaw amerykańskiego 
systemu konstytucyjnego339 340. Ci, którzy bagatelizują to zagrożenie, błędnie sprowadzają 
federalizm jedynie do podziału władzy między federacją a stanami”0.
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4.3. Oddziaływanie stanów na Izbę Reprezentantów
i Sąd Najwyższy

Chociaż to Senat miał być reprezentacją stanów w Kongresie, także w konstrukcji 
ustrojowej Izby Reprezentantów wyraźnie zaznacza się wpływ zasady federalizmu, co 
tylko potwierdza, jak wielką wagę przywiązywali do niej twórcy konstytucji.

Miejsca w Izbie Reprezentantów rozdzielane są co prawda pomiędzy stany proporcjo
nalnie do liczby ludności, ale każdy stan ma zagwarantowane jedno miejsce bez względu 
na to, czy liczba jego mieszkańców spełnia ogólnokrajową normę przedstawicielską. 
Konstytucja nakazuje również kandydatom na kongresmena zamieszkiwanie w stanie, 
który mają reprezentować w Kongresie. Najistotniejszym wszak przepisem konstytucji 
w tym zakresie jest art. I §2, zgodnie z którym to do stanów należy prawo określania 
warunków czynnego prawa wyborczego, skoro „wyborcy w każdym stanie powinni od
powiadać takim samym wymaganiom prawa wyborczego, jak wyborcy liczniejszej izby 
legislatury stanowej”. Znaczenie tej regulacji trudno przecenić, skoro oddawała ona tak 
ważne uprawnienie w zakresie kształtowania składu federalnej legislatury w ręce parla
mentów stanowych. Współcześnie jednak znaczenie tego przepisu pomniejszają istotnie 
poprawki XV, XIX, XXIV i XXVI, ograniczające możliwość stosowania wielu cenzusów 
wyborczych. Niemniej nie wprowadzają one na przykład zakazu stosowania domicylu i pod 
tym względem kwalifikacje wyborców w poszczególnych stanach mogą się różnić.

Jak widać, konstytucja oddała w ręce władz stanowych znaczne uprawnienia w zakre
sie kształtowania składu Kongresu. W 1995 roku Sąd Najwyższy, większością jednego 
głosu, uznał, że poza tymi uprawnieniami, o których konstytucja mówi wprost, stany 
nie mogą wprowadzać dodatkowych ograniczeń.

Sprawa dotyczyła tak zwanych term limits ustanowionych przez legislatury stanowe 
w stosunku do kongresmenów i senatorów reprezentujących dany stan w Kongresie. 
W kilku stanach wprowadzono tego rodzaju ograniczenia, bądź w formie poprawki do 
konstytucji stanowych, bądź w inny sposób. Zdaniem Sądu Najwyższego tego rodzaju 
praktyki były niezgodne z federalną ustawą zasadniczą, gdyż ta nie przyznawała takich 
kompetencji stanom, ich podstawą nie mogła być też X poprawka, gdyż ta gwarantowała 
im tylko te uprawnienia, które nie zostały przekazane w konstytucji władzom federalnym. 
Tymczasem w oczywisty sposób prawo do określania długości pełnomocnictw członków 
Kongresu nie mogło przed uchwaleniem konstytucji należeć do stanów3'11. Stanowisko 
to Sąd Najwyższy podtrzymał także w sprawie rozpatrywanej w 2001 roku* 342.

3JI U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton 514 U.S. 779 (1995).
312 Cook v. Gralike 531 U.S. 510 (2001).

Gdyby stanowisko Sądu Najwyższego było odmienne, gdyby dopuścił on możliwość 
wprowadzania przez stany dodatkowych kwalifikacji dla kandydatów do Kongresu, 
jak chciała tego mniejszość sędziów, której głos wyraził w zdaniu odrębnym sędzia 
C. Thomas, wówczas stany uzyskałyby ogromne możliwości wpływania na skład 
i funkcjonowanie Kongresu. Byłaby to ogromna koncesja na ich rzecz.

Niekiedy także w Izbie Reprezentantów ujawniają się interesy stanowe, kiedy re
prezentanci z jednego stanu przyjmują wspólne stanowisko w sprawie, która dotyka 
żywotnych interesów ich stanu (taką koalicję tworzyli niegdyś często członkowie Izby 
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Reprezentantów z Massachussetts). Jednak znacznie częściej w Izbie Reprezentantów 
dominują interesy lokalne. Kongresmeni dbają przede wszystkim o dystrykty, z których 
pochodzą, a nie o stany, poza tym często członkami Izby Reprezentantów zostają przed
stawiciele władz lokalnych, niemających silnych więzi ze swoim stanem. Forsowanie 
interesów stanów w Izbie Reprezentantów uniemożliwia też bardzo częsta rywalizacja 
pomiędzy kongresmenami a władzami stanowymi3'’3.

Choć stany jedynie poprzez swych senatorów wpływają na obsadę Sądu Najwyższego, 
to i tutaj można odnaleźć pewne ślady realizacji zasady partycypacji. Chodzi o to, że 
już prezydent G. Washington, dokonując obsady Sądu Najwyższego, zadbał o to, aby 
każdy z regionów miał w jego składzie swego przedstawiciela. Zwyczaj ten utrzymał 
się do dziś. Oczywiście nie wszystkie stany mogą mieć swego reprezentanta w Sądzie 
Najwyższym, niektóre nigdy nie miały i, co dotyczy zwłaszcza tych najmniejszych, nigdy 
zapewne mieć nie będą. Niemniej w komponowaniu obsady Sądu Najwyższego dba się 
o to, aby przedstawiciele jednego stanu nie dominowali w jego składzie, a każdy region 
kraju był w miarę możliwości reprezentowany. Świadczą o tym choćby dość szczególne 
okoliczności mianowania sędziego B. Cardozo w latach 30. XX wieku3’4.

5. Procedura zmiany konstytucji federalnej

Artykuł V konstytucji przewiduje dwie procedury wprowadzania poprawek do usta
wy zasadniczej. Po pierwsze, wprowadzenie poprawki może zaproponować Kongres, 
a czyni to większością 2/з głosów w każdej z izb. Po drugie, na żądanie % legislatur 
stanowych Kongres zwołuje konwencję konstytucyjną, której zadaniem jest przygo
towanie poprawki lub poprawek. Zaproponowane przez Kongres lub przyjęte przez 
konwencję konstytucyjną poprawki, aby wejść w życie, muszą zostać ratyfikowane 
przez co najmniej % legislatur stanowych lub taką samą liczbę zwołanych w stanach 
konwencji konstytucyjnych. Wybór sposobu ratyfikacji należy do Kongresu, przy czym 
nie jest on związany sposobem zaproponowania poprawek, innymi słowy poprawki 
zaproponowane przez Kongres mogą być poddane ratyfikacji zarówno legislatur, jak 
i konwencji stanowych, podobnie jak te przygotowane przez ogólnokrajową konwencję 
konstytucyjną343 344 345. W takiej procedurze mogą być zmienione wszystkie postanowienia 
konstytucji z wyjątkiem jednego, dotyczącego równej reprezentacji stanów w Senacie. 
Artykuł V wyraźnie stwierdza, że żaden stan nie może być pozbawiony równej innym 

343 D.J. Elazar, American Federalism..., op.cit., s. 180.
344 Jak nigdy, kandydatura B. Cardozo nie budziła żadnych kontrowersji, wydawała się wręcz oczy

wista. Problem polegał jednak na tym, że w składzie Sądu Najwyższego zasiadało wówczas już 
dwóch sędziów z Nowego Jorku. Choć jeden z nich, Harlan F. Stone, wyraził gotowość ustąpienia, 
nie było to ostatecznie konieczne wobec faktu, że wpływowy senator ze stanu Idaho, William E. 
Borah, oświadczył, iż uważa B. Cardozo także za reprezentanta Idaho, apelując do prezydenta 
H. Hoovera o dokonanie nominacji. B. Schwartz, op.cit., s. 229.

345 Spośród dotychczasowych 27 poprawek tylko poprawka XXI, znosząca prohibicję, została raty
fikowana przez stanowe konwencje, pozostałe ratyfikowały legislatury.
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stanom liczby głosów w Senacie bez swojej zgody, zatem jakakolwiek zmiana w tym 
zakresie wymaga ratyfikacji przez wszystkie legislatury lub konwencje stanowe.

Konstytucja nie precyzuje, w jakim czasie poprawka musi zostać ratyfikowana, 
niemniej nie jest sprzeczne z konstytucją określenie przez organ proponujący poprawkę 
maksymalnego okresu, w jakim procedura ratyfikacyjna musi zostać zakończona, aby 
mogła wejść ona w życie346. Kongres określił taki okres na 7 lat w stosunku do wszystkich 
poprawek począwszy od XVIII, z wyjątkiem XIX, tyle tylko, że w wypadku poprawek 
XX, XXI i XXII umieścił przepis ustalający limit w samym tekście poprawki, natomiast 
w stosunku do poprawek XXIII, XXIV, XXV oraz XXVI jedynie w tak zwanej klauzuli 
wprowadzającej. Procedura ratyfikacji dotychczasowych poprawek nie przekraczała 4 lat, 
z jednym wszakże wyjątkiem. Ostatnia z dotychczas przyjętych, XXVII poprawka, została 
ratyfikowana przez wymaganą liczbę legislatur stanowych w 1992 roku, a zaproponowana 
jeszcze przez I Kongres w 1789 roku stanowiąc wówczas część Karty Praw.

346 Kwestia ta budzi jednak wiele kontrowersji. Zrodziły się one szczególnie na tle tak zwanej poprawki 
równościowej (Equal Rights Amendment'). Została ona uchwalona w 1972 roku, przy czym czas 
na jej ratyfikację ustalono na 7 lat. Jeszcze przed upływem tego okresu Kongres przedłuży! go 
o kolejne cztery lata. Jednak i w tym okresie odpowiednia liczba stanów nie zdołała ratyfikować 
poprawki. Pomimo to wciąż są zgłaszane w legislaturach stanowych wnioski ojej ratyfikację. 
Zwolennicy poprawki uważają bowiem, że Kongres może ogłosić wejście poprawki w życie, 
ponieważ nie jest związany swą wcześniejszą uchwałą wyznaczającą okres, w którym poprawka 
musi być ratyfikowana. Bez wątpienia argumentem na rzecz tej tezy jest fakt, że konstytucja nie 
wyznacza okresu, w jakim poprawka musi być ratyfikowana, aby mogła wejść w życie.

347 Konstytucja stwierdza jednoznacznie, że Kongres zwołuje konwencję, a nie, że może ją zwołać. Por. 
uwagi Alexandra Hamiltona na ten temat: The Federalist no. 85 [w:] C. Rossiter (ed.), op.cit., s. 525.

348 Stosunkowo niedawno podejmowano próby zwołania konwencji konstytucyjnej. Niewiele zabrakło 
do zebrania liczby stanów odpowiedniej do zwołania konwencji w sprawie bezpośrednich wy
borów senatorów (ostatecznie Kongres przyjął odpowiednią poprawkę) oraz w celu uchwalenia 
poprawki niwelującej orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stanowych okręgów wyborczych. 
Począwszy od 1975 roku w ciągu kilku lat Krajowa Unia Podatników (National Taxpayers Union) 
zdołała doprowadzić do zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez 30 spośród wymaganych przez 
konstytucję 34 stanów. W tym wypadku celem konwencji miałoby być przyjęcie poprawki naka
zującej władzom federalnym utrzymywanie zrównoważonego budżetu. A.S. Diamond, A Con
vention for Proposing Amendments: The Constitution's Other Method, „Publius: The Journal of 
Federalism”, 1981, vol. 11, no. 3-4, s. 113.

Kongres odgrywa więc w procedurze zmiany konstytucji rolę kluczową, jako że jest 
on władny samodzielnie proponować poprawki oraz zwołuje konwencję konstytucyjną 
dla ich zaproponowania. Należy jednak podkreślić, że w tym drugim przypadku musi 
on uczynić zadość żądaniu % legislatur stanowych, to znaczy nie podejmuje on w tej 
sytuacji decyzji, a jedynie sankcjonuje decyzję odpowiedniej liczby parlamentów sta
nowych347. W praktyce to ograniczenie nie ma jednak większego znaczenia. Wszystkie 
dotychczas przyjęte poprawki zostały zaproponowane przez Kongres, nigdy nie zwołano 
ogólnokrajowej konwencji konstytucyjnej. Można także przypuszczać, że współcześnie 
jest mało prawdopodobne, aby odpowiednia liczba legislatur stanowych mogła wystąpić 
z takim żądaniem. Nawet gdyby taka liczba stanów była zainteresowana przyjęciem 
określonej poprawki, to raczej naciskałyby one na Kongres w celu jej zaproponowa
nia, niż uciekały się do zwoływania konwencji konstytucyjnej. Mimo to, procedura ta 
pozwala stanom zainicjować zmianę konstytucji pomimo nieprzychylnego stanowiska 
władz federalnych348.
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Proponowanie poprawek do konstytucji nie wchodzi w zakres prawodawczej 
działalności Kongresu. Jest to o tyle istotne, że w ten sposób wyklucza się możliwość 
prezydenckiego weta wobec takiej propozycji. Również decyzje legislatur stanowych 
dotyczące ratyfikacji poprawek nie są aktem ustawodawczym w ścisłym znaczeniu 
tego terminu, lecz po prostu wyrażeniem przez stan aprobaty dla proponowanej po
prawki. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy, uznając w orzeczeniu z 1920 roku349 za 
niezgodny z konstytucją federalną jeden z przepisów konstytucji stanu Ohio, dopusz
czający referendum na wniosek obywateli w stosunku do uchwał legislatury stanowej 
ratyfikującej poprawkę konstytucyjną. W tym samym roku Sąd Najwyższy Kalifornii 
odrzucił wniosek o rozpisanie referendum stanowego w związku z ratyfikacją przez 
legislaturę XVIII poprawki, uzasadniając to w ten sposób, iż procedurę zmiany kon
stytucji federalnej reguluje wyłącznie jej art. V, „a użyty w przedmiotowym artykule 
termin «legislatura» wyklucza wszelki bezpośredni i władczy udział ze strony ciała 
wyborczego”350. Rzecz jasna uznanie ratyfikacji poprawki za czynność niewchodząca 
w zakres władzy prawodawczej legislatur stanowych wyklucza także możliwość zasto
sowania weta przez gubernatorów stanowych.

349 Hawke v. Smith 253 U.S. 221 (1920).
350 К. Zwierzchowski, Referendum stanowe w USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

2002, s. 79.
351 Kimble v. Swackhamer 439 U.S. 1385 (1978), tekst orzeczenia na http://laws.findlaw.com

Przywołane orzeczenia wskazują, że niemożliwe jest wprowadzanie dodatkowych 
utrudnień w procedurze zmiany ustawy zasadniczej, o charakterze pozakonstytucyjnym, 
w szczególności zaś niedopuszczalne jest uzależnianie decyzji legislatur stanowych 
w przedmiocie ratyfikacji poprawek od wyników wiążącego referendum. Jednako
woż Sąd Najwyższy dopuścił możliwość organizowania referendum konsultacyjnego. 
W 1978 roku uznał on za zgodną z konstytucją ustawę stanu Nevada przewidującą 
przeprowadzenie referendum opiniodawczego dotyczącego ratyfikacji tak zwanej po
prawki równościowej (Equal Rights Amendment) wprowadzającej zakaz dyskryminacji 
ze względu na płeć. Jak wskazał, przedstawiając decyzję Sądu Najwyższego, sędzia 
W.H. Rehnquist, „Jeżeli każdy członek legislatury Nevady może swobodnie uzyskać 
opinię wyborców w okręgu, który reprezentuje, nie potrafię dostrzec żadnych konsty
tucyjnych przeszkód dla niewiążącego, doradczego referendum tego rodzaju”351.

Dodajmy jeszcze, że decyzja o ratyfikacji poprawki jest ostateczna, to znaczy legis
latura stanowa nie może raz udzielonej zgody wycofać, jest natomiast możliwa ratyfi
kacja po uprzednim odrzuceniu. Jest to o tyle istotne, że może zdarzyć się, iż proces 
ratyfikacji trwa wiele lat, podczas których wielokrotnie dochodzi do zmian większości 
w wielu legislaturach, a tym samym stosunek owych legislatur do konkretnych pro
pozycji poprawek może się zmieniać. Jak wspomniano, ratyfikacja XXVII poprawki 
trwała ponad dwa stulecia.

Procedura zmiany konstytucji okazała się bardzo trudna. Jak dotąd pozwoliła ona 
na wprowadzenie do tekstu ustawy zasadniczej 27 poprawek. Jeśli jednak odliczymy 
od tej liczby 10 pierwszych, które można traktować jako część oryginalnego tekstu, 
skoro od ich przyjęcia uzależniona była w ogóle ratyfikacja konstytucji, a także dwie 
poprawki: wprowadzającą i znoszącą prohibicję (XVIII i XXI), wówczas okaże się, że 
tak naprawdę w ciągu ponad dwustu lat dokonano jedynie 15 istotnych zmian konsty

http://laws.findlaw.com
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tucji. Największą przeszkodą okazuje się już uzyskanie większości % głosów w obu 
izbach Kongresu. Zaledwie 33 spośród ponad 11 000 propozycji poprawek pokonało tę 
przeszkodę. Wynika z tego, że brak ratyfikacji przez wymaganą liczbę stanów unie
możliwił wejście w życie zaledwie 6 poprawkom352.

352 Zob. T. Hueglin, A. Fenna, Comparative Federalism. A Systematic Inquiry, Broadview Press, 
Peterborough 2006, s. 254.

353 The Federalist no. 40 [w:] C. Rossiter (ed.), op.cit., s. 242 (podkreślenie w oryginale).

Tak wielka sztywność ustawy zasadniczej ma oczywiście swoje wady i zalety. Pa
trząc z punktu widzenia ustroju federalnego, musimy pamiętać, że procedura zmiany 
konstytucji ma służyć zarówno realizacji zasady autonomii, jak i partycypacji stanów. 
Z jednej strony procedura zmiany konstytucji USA zapewnia stanom istotną rolę ustro- 
jodawczą, jako że bez zgody zasadniczej ich części nie jest możliwa jakakolwiek zmiana 
ustawy zasadniczej. W ten sam sposób chroni ona także autonomię stanów i stanowi 
jedną z gwarancji federalizmu. Warto też zwrócić uwagę, że opiera się ona na założeniu 
równości stanów, bez względu na różnice pod względem liczby ludności.

Niemniej jednak jest także druga strona medalu. Ponieważ zmiana konstytucji jest 
tak bardzo utrudniona, a dostosowywanie jej treści do zmieniającej się rzeczywistości 
jest bezwzględną koniecznością, zwłaszcza że została ona opracowana pod koniec 
XVIII wieku, zadanie to wypełnia przede wszystkim Sąd Najwyższy, nie bez racji 
nazwany przez W. Wilsona „permanentną konwencją konstytucyjną”. Przekształceń kon
stytucji dokonywano przede wszystkim za sprawą orzecznictwa tego organu, na którego 
działalność stany nie mają bezpośredniego wpływu, a który wielokrotnie udowadniał, że 
autonomia stanów nie jest najważniejszym z jego priorytetów. W przywoływanym już 
orzeczeniu w sprawie Garda stwierdził wręcz, że konstytucja nie gwarantuje stanom 
żadnych kompetencji, a ich zakres zależy wyłącznie od decyzji Kongresu.

Dla J. Madisona sposób wprowadzania zmian do konstytucji był jednym z dowodów 
świadczących o tym, że nie ma ona ani „państwowego” (national), ani „federalnego” 
(federal) charakteru, ale jest połączeniem obu, stanowiąc przez to nową jakość. Oczywi
ście należy pamiętać, że słowa „federacja” i „federalny” rozumiano wówczas inaczej niż 
obecnie. Dopiero później ustrój Stanów Zjednoczonych zaczęto określać jako federalny. 
Pisząc eseje Federalisty, Madison przez związek federalny rozumiał takiego rodzaju 
powiązanie, jakie powstało między stanami po wejściu w życie Artykułów Konfederacji. 
Dlatego, omawiajac procedurę zmiany konstytucji, stwierdzał, że poprzez stawianie 
większych wymogów niż tylko większości, „a w szczególności obliczając udział stanów, 
a nie obywateli, traci [ona - przyp. T.W.] państwową, a nabiera federalnej właściwości; 
czyniąc niezbędną zgodę mniejszej niż ogólna liczby stanów, traci znowuż federalną, 
a nabiera właściwości państwowej”353.
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6. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między 
federacją a stanami

W konstytucji federalnej próżno szukać procedury czy też mechanizmów, które miałyby 
służyć rozstrzyganiu konfliktów konstytucyjnych pomiędzy federacją a stanami. Nie 
znaczy to jednak, że Ojcowie Założyciele nie dostrzegali konieczności istnienia takich 
mechanizmów, a świadczy o tym między innymi przebieg Konwencji Konstytucyjnej. 
Niewiele zabrakło, aby w jej trakcie poparcie większości delegatów uzyskał wniosek 
dający Kongresowi prawo odrzucania każdej ustawy stanowej. Pomysł ten jednak za
rzucono, uznając, iż Kongres nie mógłby pełnić roli bezstronnego arbitra153. W trakcie 
debaty proponowano także, aby prawo kontroli zgodności ustaw federalnych i stano
wych z konstytucją przyznać Sądowi Najwyższemu. Przepisu takiego nie wprowadzono 
jednak do konstytucji, uznając, iż prawo takie wynika z zawartej w art. VI klauzuli 
supremacyjnej. Przypomnijmy, że przewiduje ona, iż

Konstytucja i zgodnie z nią wydane ustawy Stanów Zjednoczonych oraz wszyst
kie traktaty, które zostały lub zostaną zawarte w imieniu Stanów Zjednoczonych, 
będą najwyższym prawem kraju i tym samym wiązać będą sędziów w każdym stanie, 
nawet gdyby w czymkolwiek były niezgodne z konstytucją i ustawami tego stanu.

Wynika z niej zatem, że konstytucje i ustawy stanowe muszą być zgodne z konstytucją 
federalną, traktatami międzynarodowymi zawieranymi przez federację oraz ustawami 
federalnymi, ale tylko tymi wydanymi zgodnie z konstytucją federalną. Z klauzuli su
premacyjnej niedwuznacznie wynika konieczność istnienia procedury pozwalającej na 
orzekanie o: po pierwsze, zgodności ustaw federalnych z konstytucją oraz, po drugie, 
ustaw stanowych z konstytucją i ustawami federalnymi oraz traktatami międzynaro
dowymi. Nie wynika z niej jednak wprost, aby prawo orzekania w tym przedmiocie 
miało należeć do sądów powszechnych.

Brak instytucjonalizacji w ustawie zasadniczej sądowej kontroli konstytucyjności 
prawa, owej słynnej „rewizji sądowej” (Judicial review), powoduje jednak, że nie ma 
w doktrynie jednoznacznego stanowiska co do intencji twórców konstytucji w tym 
przedmiocie. Jak piszę R.M. Małajny, można wyróżnić cztery główne stanowiska.

Jedni autorzy twierdzą, iż świadomie, choć w sposób dorozumiany, umieścili 
oni tę instytucję w Konstytucji* 355. Drudzy temu zaprzeczają, oskarżając jednocześ

35,1 Zob. W. Szyszkowski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, PWN, Warszawa 1969, s. 117; R.M. 
Małajny, Doktryna podziału władzy..., op.cit., s. 255; Zob. też: R. Ketcham (ed.), op.cit., s. 58-62.

335 Należy do nich na przykłąd R. Berger, który twierdzi, że prawo do badania konstytucyjności 
ustaw wynika z klauzuli supremacyjnej oraz art. III §2 konstytucji, zgodnie z którym „władza 
sądowa rozciąga się [...] na wszystkie sprawy [...] wynikające ze stosowania konstytucji, ustaw 
Stanów Zjednoczonych i traktatów”. Jak twierdzi R. Berger, jeśli sędzia może być związany je
dynie prawem zgodnym z konstytucją, to, rozpatrując konkretną sprawę, musi on stwierdzić, czy 
jest on w niej związany prawem, to znaczy orzec czy jest ono zgodne z konstytucją, ustawami 
federalnymi i traktatami. Zob. R. Berger, Government..., op.cit., s. 355-356.
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nie Sąd Najwyższy o „uzurpację”. Trzeci wypowiadają się w tej kwestii pozytyw
nie, ale poważnie zawężają zakres przedmiotowy „rewizji sądowej”. Inni jeszcze 
utrzymują, że problemu tego w ogóle rozstrzygnąć się nie da, gdyż zachowane 
źródła historyczne nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznej konkluzji356 357.

356 R.M. Małajny, Doktryna..., op.cit., s. 246.
357 Ibidem, s. 245, 266.
358 Pomiędzy 1780 a 1787 rokiem w aż pięciu stanach sądy bezpośrednio uznawały swą kompetencję 

do orzekania o zgodności z konstytucją ustawodawstwa stanowego. B. Schwartz, op.cit., s. 42.
359 Zob. The Federalist no. 78 [w:] C. Rossiter, op.cit., s. 465-467.
360 Hylton v. United States 3 U.S. (3 Dall.) 171 (1796).
361 G. Górski, Sqd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 76.

Sam R.M. Małajny jest zdania, że nie sposób jednoznacznie orzec, czy twórcy 
konstytucji opowiadali się za sądową kontrolą konstytucyjności prawa, czy też przeciw 
niej, uznaje jednak, że „co światlejsi mężowie z grona ustrojodawców amerykańskich 
przyznawali sądownictwu to uprawnienie, mimo iż raczej implicite niż explicite"331. 
Z tak wyłożonym stanowiskiem można się zgodzić. Niekiedy zresztą najprostsze wytłu
maczenia wydają się najwłaściwsze. Należy pamiętać, że instytucja judicial review była 
znana i praktykowana na kontynencie amerykańskim, i to zarówno w okresie kolonial
nym, jak i rewolucyjnym358 359. Choć budziła kontrowersje, to jednak Ojcowie Założyciele 
musieli sobie zdawać sprawę, że sądy nie zaprzestaną orzekania o konstytucyjności 
aktów prawnych po utworzeniu federacji, i że będą to czynić zarówno wobec prawa 
stanowego, jak i federalnego. Jeśli więc nie uznali za stosowne wyraźnie wykluczyć 
takiej możliwości i odpowiedniego zakazu wprowadzić do ustawy zasadniczej, to 
wskazuje to jednoznacznie, że uznawali taką kompetencję sądów i godzili się na nią. 
Znamienne są też w tym względzie wywody A. Hamiltona zamieszczone w słynnym 
78. eseju Federalisty334.

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa umożliwiała rozstrzyganie sporów kom
petencyjnych między federacją a stanami, ponieważ próba wkraczania przez federację 
w obszar kompetencji stanów i odwrotnie musiałaby zostać uznana za działanie niezgod
ne z konstytucją, a zatem nieważne i niestwarzające skutków prawnych. Jeśli jednak 
judicial review miało pozwalać na rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między 
federacją a stanami, to Sąd Najwyższy musiałmieć prawo orzekania o konstytucyjności 
ustaw federalnych oraz ustaw stanowych, jak również przyjmowania apelacji i uchylania 
wyroków sądów stanowych.

W 1796 roku Sąd Najwyższy wskazał, że dysponuje prawem do orzekania o konsty
tucyjności ustaw federalnych. W tym roku uznał bowiem, orzekając w sprawie Hylton 
v. United States360 361, ustawę federalną, której konstytucyjność została zakwestionowa
na przez powoda w toku sprawy, za zgodną z ustawą zasadniczą. „Podjęcie kwestii 
zgodności ustawy Kongresu z konstytucją przez Sąd Najwyższy było zatem pierwszą 
wyraźną realizacją zasady judicial review”36'. Ze względu na niski prestiż Sądu Naj
wyższego, ogólnie nieprzychylną mu atmosferę, a także fakt, iż nie zakwestionował on 
ustawy federalnej, lecz uznał jej konstytucyjność, orzeczenie z 1796 roku nie zostało 
uznane za przełomowe. Za przełomowe uznano dopiero rozstrzygnięcie z 1803 roku 
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w sprawie Marbury v. Madison?62, uznawane dziś za najważniejsze w całej historii Sądu 
Najwyższego. Wówczas to po raz pierwszy uznał on ustawę federalną za niezgodną 
z konstytucją i odmówił jej zastosowania. W ten sposób „sprawa ta ustanowiła władzę 
sądów federalnych do orzekania o niekonstytucyjności, a przez to nieważności praw 
uchwalanych przez Kongres”362 363. Orzeczenie to omawiano wielokrotnie i szczegółowo, 
także w literaturze polskiej364 365. Dla naszych rozważań istotne jest to, że Sąd Najwyższy 
uznał, iż Kongres nie może w swej działalności prawodawczej łamać konstytucji i że to 
do sądów, a ostatecznie do Sądu Najwyższego należy orzekanie o zgodności z ustawą 
zasadniczą ustaw federalnych.

362 Marbury v. Madison 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
363 W.H. Rehnquist, The Supreme Court, Vintage Books, New York 2002, s. 21.
364 Zob. np. G. Górski, op.cit., s. 103-106; S. Kubas, Judicial review - geneza i rozwój [w:] Kon

stytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawia Sarneckiego, 
Dom Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s. 129-136; R.M. Małajny, Doktryna..., op.cit., 
s. 252-254.

365 Fletcher v. Peck 10 U.S. (6 Cranch) 87 (1810).
366 Martin v. Hunter’s Lesse. 14 U. S (1 Wheat) 304 (1816); Cohens v. Virginia 6 Wheat. (19 U.S.) 

264 (1821).
367 Kentucky Resolutions November 16, 1798, op.cit., s. 178.

Podobną kompetencję Sąd Najwyższy przyznał sobie wobec ustaw stanowych kilka 
lat później orzeczeniem w sprawie Fletcher v. Peck266, a w ciągu kolejnych lat ustanowił 
także swą supremację nad sądownictwem stanowym, w dwóch orzeczeniach z lat 1816 
i 1821366 367. W ten sposób w ciągu 25 lat Sąd Najwyższy nie tylko ugruntował instytucję 
judicial review w amerykańskim porządku ustrojowym, ale równocześnie ustanowił 
siebie arbitrem w sporach kompetencyjnych między federacją a stanami.

Jednak brak uregulowania w ustawie zasadniczej kwestii rozstrzygania sporów 
kompetencyjnych w ramach struktury federalnej spowodował powstanie alternatywnej 
wobec judicial review koncepcji, której źródłem było odmienne pojmowanie natury 
samej Unii. Dla hołdujących teorii umowy rzeczników praw stanowych sytuacja, 
w której to organ federalny miałby rozstrzygać tego rodzaju spory, była całkowicie nie 
do przyjęcia. Ponieważ, jak przekonywali, stany, powołując Unię do życia, nie utraciły 
suwerenności, to one miały prawo decydować, czy władze federalne, będące ich kreacją, 
przekraczają przekazane im przez nie w konstytucji kompetencje, a gdyby tak było, 
mogły unieważniać niezgodne z ustawą zasadniczą prawa federalne oraz odmawiać 
stosowania się do nich.

Doktryna nullifikacji {nullification) została sformułowana po raz pierwszy w Re
zolucjach Kentucky i Wirginii z 1798 roku. W rezolucjach Kentucky stwierdzano, iż 
powołując do życia rząd federalny {general government), każdy ze stanów przekazał 
mu pewne ściśle określone uprawnienia, wszystkie pozostałe zachowując dla siebie, 
a w związku z tym „kiedykolwiek rząd federalny przyzna sobie uprawnienia nieprze- 
kazane {undelegated powers'), jego akty będą niewładne {unauthoritative), nieważne 
{void) i pozbawione mocy {of no force)”262. Zauważmy, że rezolucje zostały przyjęte 
już co prawda po orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie Hylton, ale jeszcze przed 
sprawą Marbury v. Madison, która to dopiero, jak już wspomniano, rzeczywiście usank
cjonowała instytucję judicial review, a zatem w momencie ich przyjmowania kwestia 
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rozstrzygania sporów kompetencyjnych w ramach struktury federalnej nie była jeszcze 
rozstrzygnięta368.

368 Niemniej fakt, że Sąd Najwyższy uznał swą kompetencję do orzekania o niekonstytucyjności 
ustawodawstwa federalnego, nie oznaczał końca doktryny nullifikacji. Była ona intensywnie 
rozwijana w pierwszej połowie XIX wieku, a pełen wyraz znalazła w Stanowisku i proteście 
Karoliny Południowej (South Carolina Exposition and Protest), tekście napisanym przez Johna 
C. Calhouna w 1828 roku, który „stał się standardową i autorytatywną obroną doktryny nullifi
kacji” (F. McDonald, op.cit., s. 104. Zob. też: J.A. Daszyńska, op.cit., s. 234-244). J.C. Calhoun 
oparł swoje wywody w dużej mierze na tekstach wspomnianych Rezolucji. Tak jak ich autorzy 
wskazywał przede wszystkim na konstytucję federalną, podkreślając, że określone tam kompe
tencje federacji zostały jej przekazane przez stany i że działalność władz federalnych poza zakres 
tej delegacji nie może wykraczać. Jeśli zaś taka sytuacja wystąpi, wówczas „stany mają prawo 
i obowiązek chronić swych obywateli, wkraczając ze swą władzą pomiędzy nich a Stany Zjed
noczone” (F. McDonald, op.cit., s. 105). Bezpośrednim impulsem dla wystąpienia J.C. Calhouna 
było uchwalenie przez Kongres w 1828 roku tak zwanych ceł odrazy (Tariffs of Abominations) 
(zob. J.A. Daszyńska, op.cit., s. 219-221, 229-231. Polityka celna władz federalnych już wcze
śniej budziła protesty stanów południowych, do konfliktów na tym tle dochodziło już w 1816 
i 1824 roku, choć były one znacznie łagodniejsze niż te z lat 1828 i 1832), które stany południowe 
uważały za dyskryminacyjne, uznając równocześnie, że wobec takiego ich charakteru Kongres 
nie miał prawa ich uchwalić, ponieważ może on nakładać cła jedynie w celu wspólnej obrony 
i ogólnego dobrobytu Stanów Zjednoczonych, zatem nie mogą one służyć jednej części kraju, 
szkodząc innej. W 1832 roku w odpowiedzi na kolejną ustawę celną Kongresu, zwołana w Karolinie 
Południowej konwencja stanowa uchwaliła rozporządzenie nullifikacyjne (Ordinance of Nullifica
tion), w którym uznano cła z 1828 i 1832 roku za przekroczenie przez Kongres przyznanych mu 
w konstytucji uprawnień, w związku z czym ogłoszono, iż są one nieważne i nie mogą wiązać 
„stanu, jego urzędników lub obywateli” (South Carolina Ordinance of Nullification November 
24, 1832 [w:] H. Steele Commager [ed.], op.cit., s. 261). Warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie 
o nullifikacji uchwaliła nie legislatura stanowa, lecz zwołana w tym celu konwencja. W ten sposób 
uczyniono zadość założeniom teorii umowy. Skoro mieszkańcy Karoliny Południowej zadecydo
wali o przystąpieniu do federacji, akceptując federalną konstytucję decyzją konwencji stanowej, 
to anulowanie niezgodnych z tą konstytucją praw federalnych również musi należeć do stanowej 
konwencji. Rozporządzenie o nullifikacji rozpoczyna się preambułą „My [...] lud (people) stanu 
Karolina Południowa, deklarujemy i zarządzamy...”). W ten sposób doktryna nullifikacji została 
zastosowana w praktyce, choć nieco inaczej, niż wyobrażał to sobie J.C. Calhoun (uważał on, że 
anulowanie aktu federalnego nie powinno przysługiwać pojedynczym stanom, lecz konwencji 
stanów, która to instytucja powinna zostać wprowadzona do konstytucji). Ostatecznie nie doszło 
do konfrontacji, a samo rozporządzenie nie miało większego znaczenia, jako że konflikt na tle 
ustaw celnych został rozwiązany w drodze kompromisu. Niemniej jednak konwencja stanowa 
Karoliny Południowej zdążyła jeszcze uchwalić jedno rozporządzenie nullifikacyjne, anulujące 
tak zwaną Force Bill, ustawę federalną uchwaloną dla zapewnienia wykonania ustaw celnych 
we wszystkich stanach (Nullification of the Force Bill March 18, 1833 [w:] H. Steele Commager 
[ed.], op.cit., s. 269-270). Szerzej na temat kryzysu nullifikacyjnego w Karolinie Południowej 
zob. W.W. Freehling, Prelude to Civil War. The Nullification Controversy in South Carolina 
1816-1836, Oxford University Press, Oxford-New York 1966, s. 89-297.

Doktryna nullifikacji została pogrzebana na polach bitew wojny secesyjnej, jak mogło 
się wydawać, ostatecznie. Ruch praw stanowych odrodził się jednak w latach 50. i 60. 
ubiegłego wieku. Sposób myślenia charakterystyczny dla rzeczników praw stanowych 
dało się odnaleźć w wypowiedziach gubernatorów Missisipi, Alabamy i Arkansas, 
otwarcie podważających desegregacyjne orzeczenia Sądu Najwyższego oraz w ogóle 
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autorytet władzy federalnej369. W odpowiedzi na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego 
w sprawie Brown v. Board of Education grupa kongresmenów ze stanów południowych 
uchwaliła tak zwany Manifest południowy {Southern Manifesto), w którym zarzucili 
sądowi jawne nadużycie władzy sądowniczej370.

369 W. Szyszkowski, Walka o prawa obywatelskie ludności murzyńskiej w Stanach Zjednoczonych, 
TNT, Toruń 1966, s. 109. W. Szyszkowski przytacza wypowiedzi gubernatora Arkansas, który 
stwierdził, iż nie uważa wyroków Sądu Najwyższego za najwyższe prawo, a także gubernatorów 
Alabamy - G.C. Wallace’a i Missisipi R. Barnetta. Ten drugi na wezwanie ówczesnego prokuratora 
generalnego Stanów Zjednoczonych R. Kennedy’ego do wykonania wyroku sądu federalnego 
i przypominającego, że Missisipi jest częścią Stanów Zjednoczonych, miał odpowiedzieć, że 
w tej sytuacji nie jest tego pewien.

370 Zob. F.D. Drake, L.R. Nelson (eds.), States’ Rights and American Federalism. A Documentary 
History, Greenwood Press, Westport-London 1999, s. 209 i n.

371 Zob. G. Górski, op.cit., s. 79-80. Sąd Najwyższy wyraźnie podtrzymał swe stanowisko w sprawie 
rozpatrywanej w 1911 roku, stwierdzając, że nie ma prawa wydawania advisory opinions, ponieważ 
Konstytucja uprawnia go jedynie do rozstrzygania sporów i kontrowersji, i tylko w taki sposób 
umożliwia wypowiadanie się na temat konstytucyjności prawa. Muskrat v. United States 219. 
U.S. 346 (1911). Zob. J. Smith, Judicial Review and Modern Federalism: Canada and the United 
States [w:] H. Bakvis, W.M. Chandler (eds.), Federalism and the Role of the State, University of 
Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1987, s. 116.

372 Zob. W. Szyszkowski, Walka o prawa..., op.cit., s. 114-115.

Kontrola konstytucyjności prawa w formie judicial review jest kontrolą zdekoncen
trowaną, co oznacza, że uprawnione do badania konstytucyjności prawa są wszystkie 
sądy powszechne. Niemniej pierwszorzędne znaczenie mają rozstrzygnięcia Sądu 
Najwyższego, jako najwyższego sądu odwoławczego. Dlatego właśnie Sąd Najwyższy 
można i należy traktować jako rozjemcę w sporach kompetencyjnych między fede
racją a stanami. Judicial review ma też charakter konkretny (konstytucyjność prawa 
jest badana wyłącznie w związku ze sprawą rozpatrywaną przez sąd) oraz represyjny 
(następczy). Możliwość kontroli prewencyjnej (uprzedniej) i abstrakcyjnej została przez 
Sąd Najwyższy wykluczona już w 1793 roku, kiedy to Sąd Najwyższy odmówił pre
zydentowi G. Washingtonowi wydania opinii {advisory opinion) dotyczącej prawnych 
skutków stosunku Stanów Zjednoczonych do konfliktu brytyjsko-francuskiego371.

Poza „radą i zgodą” Senatu na nominacje sędziowskie, stany nie posiadają innych 
możliwości oddziaływania na Sąd Najwyższy. Jest to organ federalny, powoływany 
przez władze federalne, a udziału stanów w kreowaniu jego składu, jedynie przecież 
pośredniego, nie można traktować jako wystarczającej gwarancji bezstronności Sądu 
Najwyższego w sporach federalno-stanowych, zwłaszcza że Senat nie jest przede 
wszystkim „izbą stanów”. Zresztą historia orzecznictwa Sądu Najwyższego wyraźnie 
wskazuje, że w rozsądzaniu sporów kompetencyjnych pomiędzy federacją a stanami 
zdecydowanie częściej stawał on po stronie tej pierwszej. Z tej perspektywy można 
znaleźć pewne zrozumienie dla takich projektów, jak zgłoszony w 1962 roku przez 
Radę Rządów Stanowych {Council of States Governments) pomysł powołania Sądu 
Unii, w którego skład mieliby wchodzić przewodniczący stanowych sądów najwyższych, 
a który byłby powołany do oceny zgodności z konstytucją działań władz federalnych 
i mógłby obalać decyzje Sądu Najwyższego, jego zaś rozstrzygnięcia miałyby charakter 
ostateczny372. Projekt ten nie doczekał się realizacji i nic nie wskazuje, aby kiedykolwiek 
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mógł się jej doczekać, zresztą nie był najszczęśliwszy373. Niemniej jednak wskazywał 
on na pewien mankament procedury rozstrzygania sporów kompetencyjnych, która 
w sposób niedostateczny zabezpiecza interesy stanów. Wydaje się jednak, że lepszym niż 
powoływanie trybunałów w rodzaju Sądu Unii sposobem zaradzenia temu problemowi 
byłoby zwiększenie roli stanów w procedurze obsady stanowisk w Sądzie Najwyższym, 
nawet w sposób nieformalny, niewymagający w związku z tym zmiany konstytucji.

373 Por. D.C. Nice, Federalism. The Politics of Intergovernmental Relations, St. Martin’s Press, New 
York 1987, s. 84.

37,1 J.F. Zimmerman, Interstate Relations. The Neglected Dimension of Federalism, Praeger, Westport- 
-London 1996, s. 18.

375 New Jersey v. New York 118 S. Ct. 1726 (1998). Zob. szerzej T.E. Yarbrough, The Rehnquist Court 
and the Constitution, Oxford University Press, Oxford-New York 2000, s. 90-92.

376 Virginia v. Maryland no. 129 Orig. (2003).

Konstytucja nie reguluje procedury rozstrzygania sporów kompetencyjnych między 
federacją a stanami, ale reguluje rozstrzyganie sporów prawnych między Unią a stanami 
oraz pomiędzy samymi stanami. Zgodnie z art. III §2 w sporach, w których stroną są 
Stany Zjednoczone, oraz w sporach pomiędzy dwoma lub więcej stanami pierwotna 
właściwość należy do Sądu Najwyższego. Przynajmniej w tej kwestii konstytucja nie 
pozostawia jakichkolwiek wątpliwości.

Ustawa o sądownictwie (Judiciary Act) z 1789 roku przyznała Sądowi Najwyższemu 
wyłączną kompetencję rozstrzygania tego rodzaju sporów prawnych. Uprawnienie to ma 
charakter dyskrecjonalny, co oznacza, że Sąd Najwyższy może odmówić rozpatrywania 
pozwu jednego stanu przeciw innemu lub przeciw federacji. W praktyce Sąd Najwyższy 
decyduje się rozstrzygać tylko poważne spory, w każdej ze spraw zachęcając strony do 
uregulowawania konfliktu w sposób ugodowy37"1.

Najczęściej Sąd Najwyższy rozstrzyga spory pomiędzy stanami. Obecnie znacznie 
częściej niż w przeszłości nawet poważne konflikty dotyczące przebiegu granic lub 
korzystania ze wspólnych zasobów wodnych są rozwiązywane za pomocą układów 
międzystanowych. Niemniej jednak wciąż zdarza się, iż stany nie mogą dojść do po
rozumienia, co wymaga interwencji Sądu Najwyższego. W 1998 roku Sąd Najwyższy 
rozstrzygał głośny spór o własność wyspy Ellis pomiędzy Nowym Jorkiem a New 
Jersey375. Z kolei w roku 2003 rnusiał rozstrzygnąć spór pomiędzy Wirginią i stanem 
Maryland dotyczący kontroli rzeki Potomac376. Maryland twierdził, że posiada prawo do 
kontroli całej rzeki „od brzegu do brzegu” na podstawie przywileju przyznanego przez 
Karola I w 1632 roku. Sąd Najwyższy rozstrzygnąłjednakspórna korzyść Wirginii, jak 
widać na sędziach XVII-wieczny angielski przywilej nie zrobił większego wrażenia.
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7. Intergovernmental Relations - stosunki w ramach 
struktury federalnej377

377 W literaturze amerykańskiej powszechnie przyjmuje się, że elementem systemu federalnego są 
także jednostki lokalne, w związku z czym analizy Intergovernmental Relations obejmują również 
stosunki pomiędzy federacją i stanami a samorządem lokalnym, jak też pomiędzy samymi loka- 
litetami. Należy jednak uznać, że samorządy nie są elementem struktury federalnej, źródłem ich 
uprawnień nie jest bowiem konstytucja, lecz prawo stanowe (Por. R.A. Heineman, S.A. Peterson, 
Т.Н. Rasmussen, American Government, McGraw-Hill Inc., New York 1995, s. 48). Dlatego ogra
niczamy się do opisu stosunków pomiędzy federacją a stanami i pomiędzy samymi stanami.

378 G.R. Stephens, N. Wikstrom, American Intergovernmental Relations..., op.cit. s. 135.
379 Sąd Najwyższy już wcześniej, w 1923 roku, uznał, że granty federalne dla stanów są zgodne 

z konstytucją, ponieważ każdy stan może odmówić ich przyjęcia. Massachusetts v. Melon oraz 
Frothingham v. Melon 262 U.S, 447 (1923). Zob. W. Sadurski, Federalizm kooperatywny w dok
trynie i praktyce amerykańskiej, „Państwo i Prawo”, 1974, z. 5, s. 103.

380 G.R. Stephens, N. Wikstrom, op.cit., s. 13, 16.

7.1. Stosunki między federacją a stanami

Teoria federalizmu dualistycznego, na której została oparta amerykańska konstrukcja 
federalna, zakłada rozdział obu elementów struktury federalnej, które mają realizować 
swe kompetencje niezależnie od siebie i samodzielnie. Konstytucja czyni od tej reguły 
jeden zaledwie wyjątek, przewidując w art. I §8, że stany mają sprawować nadzór nad 
szkoleniem milicji zgodnie z zadaniami określonymi przez Kongres.

Niemniej od początku istnienia amerykańskiej federacji władze federalne i stanowe 
wchodziły we wzajemne relacje. Praktyka federalizmu kooperatywnego, ukształtowa
na na płaszczyźnie politycznej, uzyskała prawno-konstytucyjny imprimatur ze strony 
Sądu Najwyższego dopiero w drugiej połowie lat 30. XX wieku378. Wówczas to, w serii 
orzeczeń wydanych w związku z programem New Deal prezydenta F.D. Roosevelta, Sąd 
Najwyższy nie tylko uznał prawo wkraczania federalnej legislacji w obszar tradycyjnie 
zarezerwowany dla stanów, lecz, co ważniejsze, podtrzymał także konstytucyjność 
praktyki polegającej na angażowaniu stanów w wykonywanie programów federalnych 
i udzielaniu im pomocy finansowej ze strony federacji379.

Współcześnie można znaleźć przynajmniej pięć przejawów współpracy federacji i sta
nów. Po pierwsze, będzie to system grantów federalnych dla stanów, a dalej: wzajemna 
pomoc specjalistyczna {technical assistance}, wspólne działania {shared operations), 
pomoc w sytuacjach kryzysowych {emergency assistance) oraz wzajemne korzystanie 
z infrastruktury {Joint use of facilities).

Historia federalnych grantów zaczyna się jeszcze przed powstaniem federacji. Już 
działający na mocy Artykułów Konfederacji Kongres uchwalił w 1785 roku tak zwa
ny Northwest Ordinance (potwierdzony w 1787 i 1789 roku), który pozwalał stanom 
otrzymywać ziemię na potrzeby rozwoju szkolnictwa. W XIX wieku tak zwane land 
grants były przekazywane również na rozwój dróg, kanałów, rzek i zatok oraz kolei, 
a później także rolnictwa380. Pierwsze transfery pieniężne pojawiły się już w XIX wieku, 
ale ich rozwój nastąpił dopiero wówczas, kiedy po uchwaleniu XVI poprawki dochody 
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federacji zaczęły wzrastać znacznie szybciej niż dochody stanów, w związku z czym 
zyskała ona nad nimi znaczną przewagę finansową. Oprócz czasów New Deal, w okresie 
przedwojennym transfery federalne nie były wielkie, później, aż do końca lat 70., pomoc 
finansową dla stanów podwajano co pięć lat. Na początku XXI wieku federalne granty 
stanowiły 16% dochodów stanów i 19% wydatków federacji381.

381 Ibidem, s. 84.
383 Ibidem, s. 85. Tego rodzaju grantem był słynny program General Revenue Sharing (GRS), za

inicjowany w 1971 roku przez prezydenta R. Nixona. W jego ramach stany, a także jednostki 
lokalne, miały otrzymywać część podatków, płaconych przez ich mieszkańców, a wykorzystanie 
pozyskanych w ten sposób środków miało być pozostawione ich decyzji. System GRS był prak
tykowany do połowy lat 80.

183 Zob. P.N. Glendening, M.M. Reeves, Pragmatic Federalism. An Intergovernmental View of 
American Government, Palisades Publisher, Pacific Palisades 1984, s. 115.

38,1 G.R. Stephens, N. Wikstrom, op.cit., s. 65. D.C. Nice, op.cit., s. 107. Na przykłąd przed kilku 
laty federalna spółka kolejowa (National Rail Transportation Corporation - AMTRAK) zawarła 
porozumienia z licznymi stanami na organizację długodystansowych przewozów pasażerskich 
między stanami, dotowanych z funduszy stanowych.

Można wyróżnić trzy rodzaje grantów: tak zwane kategoryczne (categoricalgrants), 
blokowe (bloc grants) oraz ogólne (general-purpose grants). Te pierwsze stanowią około 
90% wszystkich programów federalnych. Przeznaczane są na określone projekty lub 
programy (określane przez władze federalne), poza tym ich otrzymanie jest obwarowa
ne spełnieniem pewnych warunków, co pozwala władzom federalnym za ich pomocą 
wymuszać na stanach odpowiednie zachowania, na przykład przyjmowanie oczekiwa
nych regulacji. Spośród około 150 współcześnie występujących federalnych grantów 
tylko około 14-15 to bloc grants, a około 2% to general-purpose grants. Te pierwsze 
są przeznaczane nie na konkretne projekty, ale na szerzej zdefiniowane cele, takie jak: 
budownictwo mieszkaniowe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Natomiast te drugie 
dają stanom największą swobodę, ponieważ sposób zagospodarowania przekazanych 
w ich ramach środków jest pozostawiony decyzji władz stanowych382.

Pomoc specjalistycznajest udzielana zarówno federacji przez stany, jak i odwrotnie383, 
choć w tej drugiej formie występuje częściej. Takiej pomocy udziela stanom w zakresie 
swych kompetencji tradycyjnie federalny Departament Rolnictwa, również Departament 
Budownictwa Mieszkaniowego i Rozwoju Miast, czy wreszcie FBI, szkoląc stanową 
policję, udostępniając jej swe bazy danych i tak dalej.

Stany i federacja wykonują także wiele wspólnych działań w zakresie na przykład 
budowy autostrad międzystanowych, ochrony i konserwacji przyrody, zwalczania 
przestępczości, rekreacji i wypoczynku, ochrony konsumentów384. Federacja udziela 
stanom pomocy również w wyjątkowych sytuacjach, czy to klęsk żywiołowych, czy 
to, na prośbę władz stanowych, niepokojów wewnętrznych. W pierwszym wypadku 
istnieje nawet specjalna agencja federalna (Federalna Agencja Zarządzania Sytuacja
mi Kryzysowymi - Federal Emergency Management Agency - FEMA) powołana do 
koordynacji działań władz lokalnych, stanowych i federalnych, choć, jak dowiodły 
wydarzenia związane z uderzeniem huraganu Katrina na Nowy Orlean w 2005 roku, 
jej działalność pozostawia wiele do życzenia.

Wreszcie stany i federacja użyczają sobie wzajemnie infrastruktury. Na przykład 
stanowy Uniwersytet Maryland pozwala armii amerykańskiej korzystać ze swych 
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pomieszczeń, federalny Departament Rolnictwa pozwala na prowadzenie stanowych 
badań w swoich ośrodkach, a na przykład oddziały Gwardii Narodowej odbywają 
szkolenia w ośrodkach armii Stanów Zjednoczonych385.

385 P.N. Glendening, M.M. Reeves, op.cit., s. 116.
386 Zob. J.F. Zimmerman, Interstate Relations..., op.cit., s. 61.
387 Heath v. Alabama 474 U.S. 82 (1985).

7.2. Stosunki między stanami - federalizm horyzontalny

7.2.1. Konstytucyjne ramy stosunków międzystanowych

Zasada pełnego zaufania

Konstytucja określa podstawowe ramy stosunków międzystanowych. W art. IV § 1 
formułuje zasadę pełnego zaufania {full faith and credit), zobowiązującą stany do 
respektowania „dokumentów urzędowych, rejestrów i protokołów sądowych innych 
stanów”, natomiast w §2 gwarantuje obywatelom wszystkich stanów korzystanie 
w innych stanach z praw i przywilejów obywateli tych stanów oraz nakazuje stanom 
wydawanie osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa w innym stanie, a ukrywa
jących się na ich terytorium. Wszystkie te zasady regulujące stosunki międzystanowe 
zostały przeniesione do konstytucji z Artykułów Konfederacji, swe źródło mając jeszcze 
w czasach kolonialnych.

Konstytucja daje Kongresowi prawo określania sposobów uwierzytelniania dokumen
tów, rejestrów i protokołów sądowych pomiędzy stanami. Kwestie te zostały uregulowane 
ustawami Kongresu z lat 1790 i 1804 oraz z roku 1994, kiedy to uregulowano standardy, 
zgodnie z którymi mają postępować sądy stanowe w sprawach alimentacyjnych, kiedy 
uchylający się od obowiązku alimentacyjnego rodzic przebywa w innym stanie niż 
jego dziecko386.

Zgodnie z zasadą pełnego zaufania, sądy stanowe muszą respektować wyroki 
swoich odpowiedników w innych stanach, przy czym dotyczy to tylko rozstrzygnięć 
ostatecznych. Mogą one badać jedynie formalne okoliczności wydania wyroków, na 
przykład kompetencje sądu, nie mogą jednak wnikać w samą treść rozstrzygnięcia. 
Wszelkie orzeczenia w sprawach cywilnych wydane w którymkolwiek ze stanów są 
automatycznie ważne we wszystkich pozostałych. Klauzula pełnego zaufania odnosi 
się tylko do spraw cywilnych, co do zasady nie ma zastosowania w sprawach karnych. 
Sąd Najwyższy dopuścił na przykład w 1985 roku możliwość oskarżenia o popełnienie 
tego samego morderstwa w dwóch stanach387.

Zasada pełnego zaufania oznacza także uwzględnianie i respektowanie dokumentów 
wydanych w innych stanach (na przykład aktów małżeństwa). Problem ze stosowaniem 
tej zasady polega na tym, czy wymaga ona od stanów uznawania prawa innego stanu 
w każdej sytuacji, czy też pozostawia im pewien margines swobody w tym zakresie. 
Na przykład czy, jeśli kilka stanów dopuszcza zawieranie małżeństw homoseksualnych, 
to czy wszystkie inne stany muszą takie małżeństwa na swoim terytorium uznawać.
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Sąd Najwyższy konsekwentnie stoi na stanowisku, że stany nie muszą czynić zadość 
zasadzie full faith and credit w każdym wypadku388. W kolejnych orzeczeniach Sąd 
Najwyższy dopuszczał możliwość odstępstwa od tej zasady, jeśli jej zastosowanie by
łoby dla polityki prowadzonej przez stan „nieznośne” (obnoxious), kiedy interes stanu 
w konkretnej sytuacji przeważa nad interesem innych stanów. Wreszcie, zarzucając tego 
rodzaju podejście, uznał, że stosowanie prawa innego stanu jest obowiązkiem stanów 
jedynie wówczas, jeżeli strony nie miały „wystarczającego kontaktu” (sufficient con
tact) ze stanem, w którym toczy się postępowanie. W takim ujęciu, stanom przysługuje 
duży margines swobody w zakresie uznawania przepisów prawnych innych stanów na 
swoim terytorium389.

388 Wiele orzeczeń dotyczyło uznawalności rozwodów. Ostatecznie Sąd Najwyższy wypracował 
koncepcję tak zwanego podzielonego rozwodu (divisible divorce), która pozwala stanom uznawać 
tylko część orzeczenia rozwodowego wydanego w innym stanie. Niemniej większość stanów 
uznaje w pełni rozwody udzielane w innych stanach, choć zgodnie ze stanowiskiem Sądu Naj
wyższego nie musiałyby tego robić. Zob. J.F. Zimmerman, Interstate Relations..., op.cit., s. 65-68; 
G.R. Stephens, N. Wikstrom, op.cit., s. 167.

389 Zob. J.P. Feldmeier, Federalism and,Full Faith and Credit; Must States Recognize Out-of - State 
Same - Sex Marriages?, „Publius: The Journal of Federalism”, 1995, vol. 25, no. 4, s. 112-113.

350 Paul v. Virginia 75 U.S. 168 (1868). Wcześniej Sąd Najwyższy próbował sformułować ogólny 
katalog praw i przywilejów, które miały przysługiwać obywatelom Stanów Zjednoczonych 
w każdym ze stanów. Zob. J.F. Zimmerman, Interstate Relations..., op.cit., s. 90.

391 Bank of Augusta v. Earle 38 U.S. 519 (1839).
392 Na przykłąd studenci spoza stanu muszą płacić wyższe czesne w stanowych uniwersytetach, 

w większości stanów wyższe są także opłaty na przykład za licencje wędkarskie. Uzasadnienie 
takich regulacji jest proste. Ponieważ obywatele innych stanów nie płacą podatków w tym stanie, 
a właśnie z podatków są dotowane uniwersytety lub utrzymywane stawy i jeziora, to nie mogą 
liczyć na takie same opłaty za korzystanie z nich, jak płacący te podatki obywatele stanów.

393 Odpowiednio Dunn v. Blumstein 405 U.S. 330 (1972) oraz Baldwin v. Montana Fish & Game 
Commision 436 U.S. 371 (1978).

Ochrona praw i przywilejów

Konstytucja gwarantuje obywatelom wszystkich stanów korzystanie na terenie każdego 
stanu z praw i przywilejów (privileges and immunities), ale tylko tych, którymi cieszą 
się obywatele tego stanu390. Klauzula praw i przywilejów odnosi się przy tym tylko 
do obywateli, nie obejmuje osób prawnych, a więc na przykład przedsiębiorstw, które 
chcąc prowadzić działalność na terenie danego stanu, a będąc zarejestrowane w innym 
stanie, nie mogą liczyć na takie samo traktowanie przez władze stanowe jak „rodzime” 
firmy391. Omawiany przepis zabrania stanom nakładania na obywateli innych stanów 
większych lub dodatkowych obciążeń podatkowych, dopuszcza jednak ograniczanie 
im możliwości korzystania ze świadczeń publicznych przysługujących obywatelom 
stanu392, wprowadzanie obostrzeń w dostępie do niektórych zawodów (dotyczy to 
profesji związanych z władzą porządkową stanów, jak zawody medyczne, a niegdyś 
także i prawnicze), jak również ograniczeń w zakresie biernego i czynnego prawa wy
borczego393. Z reguły Sąd Najwyższy dopuszczał jedynie ograniczenia w dostępie do 
stanowisk obieralnych, niemniej utrzymał także przepisy stanu Nowy Jork, pozwalające 
na zatrudnianie wyłącznie obywateli stanu w policji i jako nauczycieli w publicznych 
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szkołach394. Ponieważ termin „prawa i przywileje” nie został w konstytucji zdefiniowany, 
ustalenie jego treści, jak również wielu innych przepisów ustawy zasadniczej, należało, 
jak widać, do Sądu Najwyższego.

394 Odpowiednio Foley v. Connelie 435 U.S. 291 (1978) oraz Ambach v. Norwick 441 U.S. 68 (1979).
395 J.F. Zimmerman, Interstate Relations..., op.cit., s. 103.
396 Kentucky v. Dennison 65 U.S. (24 How.) 66 (1861).
397 Odmowę gubernatorzy uzasadniali w różny sposób. Na przykład gubernator Kalifornii E.S. Brown 

Jr. odmówił w 1977 roku wydania Południowej Dakocie poszukiwanego tam indiańskiego ak
tywisty, w obawie o jego bezpieczeństwo. Z kolei w 1985 roku ówczesny gubernator Arkansas, 
B. Clinton nie wydał Nowemu Jorkowi podejrzewanej o handel narkotykami nastolatki, uza
sadniając to nadmierną, w jego mniemaniu, karą, jaka groziła jej w tym stanie za popełnione 
przestępstwo.

398 G.R. Stephens, N. Wikstrom, op.cit., s. 168.
399 Puerto Rico v. BranstadW) U.S. 219 (1987).
400 J.F. Zimmerman, Interstate Relations..., op.cit., s. 111.

Wydawanie zbiegów

Konstytucja zobowiązuje również stany do wydawania ukrywających się na ich tery
torium osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w innym stanie. Właśnie termin 
„wydawanie” (rendition - dosłownie „zwrot”, „oddanie”) jest tu właściwy, a nie uży
wany też niekiedy termin „ekstradycja”, bowiem, w przeciwieństwie do reguł rządzą
cych procesem ekstradycji, w tym wypadku decyzję podejmuje egzekutywa, w osobie 
gubernatora, nadto wydalona osoba może być sądzona nie tylko za przestępstwo, które 
wymieniono we wniosku, lecz także za każde inne popełnione na obszarze wniosku
jącego o wydanie stanu395.

W 1861 roku Sąd Najwyższy pierwszy raz wypowiedział się na temat omawianej 
klazuli, uznając, że choć konstytucja nakłada na gubernatorów obowiązek wydawania 
ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości innego stanu, to sąd nie dysponuje 
prawem wydania nakazu (mandamus) zobowiązującego gubernatora do wywiązania 
się z tego obowiązku396. W rezultacie gubernatorzy zyskali pełną swobodę w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących wydawania osób ukrywających się przed wymiarem 
sprawiedliwości innego stanu na terytorium ich własnego. Z możliwości tej korzystali, 
choć nie nazbyt często397. Przesądzały o tym względy praktyczne. Ostatecznie żaden 
gubernator nie chciał dla swego stanu reputacji bezpiecznego schronienia dla prze
stępców, a poza tym odmowa wydania poszukiwanej osoby narażała odmawiającego 
na podobne reperkusje ze strony innych gubernatorów398. W 1987 roku Sąd Najwyższy 
zmienił swe wcześniejsze stanowisko, orzekając tym razem, że gubernatorzy mają obo
wiązek wydawania zbiegów, a jeśli tego nie uczynią, może zostać wydany sądowy nakaz 
w tej sprawie399. Jak piszę J.F. Zimmerman, choć decyzja sądu oznacza ograniczenie 
uprawnień gubernatorów, to jednak odpowiada intencjom twórców konstytucji, którzy 
użyli jednoznacznego języka, sugerując bezwzględny obowiązek stanów wydawania 
osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości innego stanu400.

Konstytucyjne ramy stosunków pomiędzy stanami obejmują również układy mię- 
dzystanowe (interstate compacts), które stały się głównym narzędziem międzystanowej 
współpracy. Z tego względu zasługują one na odrębne omówienie.
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7.2.2. Układy międzystanowe

Przepis konstytucji pozwalający na zawieranie układów pomiędzy stanami jest sfor
mułowany w sposób negatywny, w art. I § 10 mówi się bowiem o zakazie zawierania 
porozumień i układów pomiędzy stanami bez zgody Kongresu. Możliwość zawierania 
takich układów została zatem dopuszczona, pod warunkiem, że zgodę na nie wyrazi 
federalna legislatura. Wymóg uzyskania takiej zgody miał chronić Unię przed rozsa
dzeniem w wyniku zawiązywania sojuszy i umów pomiędzy poszczególnymi stanami. 
Możliwość zawierania przez stany układów została zapisana w Artykułach Konfederacji 
i jeszcze przed wejściem w życie konstytucji kilka takich układów zostało zawartych.

Procedura zawierania układów nie została opisana w konstytucji. W praktyce wy
gląda ona w ten sposób, że negocjowane są one przez specjalnie w tym celu powołane 
komisje negocjacyjne, natomiast wynegocjowaną i już uzgodnioną umowę zatwierdzają 
legislatury stanowe, przy czym, ponieważ wchodzi to w zakres ich działalności prawo
dawczej, gubernatorzy dysponują w tym wypadku prawem weta.

Konstytucja nie określa też, w jaki sposób Kongres udziela zgody na zawarcie układu. 
W praktyce parlament federalny udziela takiej zgody jeszcze przed zawarciem układu 
lub zaraz po nim. W 1893 roku Sąd Najwyższy uznał, że zgody Kongresu wymagają nie 
wszystkie układy międzystanowe, lecz tylko te o charakterze politycznym, to znaczy 
takie, które wzmacniają władzę stanów i wkraczają w obszar kompetencji federalnych. 
Sąd Najwyższy uznał także, że zgoda Kongresu nie musi być udzielona wyraźnie, 
a może mieć charakter domniemany401. „Decyzja ta wprowadziła rozróżnienie pomiędzy 
politycznymi układami, wymagającymi zgody Kongresu i układami niepolitycznymi, 
które mogą wejść w życie bez takiej zgody”402. Nie oznacza to wszak, że stany nie mogą 
się starać o zgodę Kongresu także w wypadku niepolitycznych układów, tyle tylko, iż 
wówczas zgoda taka nie jest konieczna. Jeśli Kongres udziela zgody w formie ustawy 
lub rezolucji zbieżnej, wówczas może ona się stać przedmiotem prezydenckiego weta.

401 Virginia v. Tennessee 148 U.S. 503 (1893).
402 J.F. Zimmerman, Interstate Relations..., op.cit., s. 37.
403 Cuyler v. Adams 449 U.S. 433 (1981). Ibidem, s. 39.

4 J.F. Zimmerman, Interstate Relations..., op.cit., s. 41.
405 G. R. Stephens, N. Wikstrom, op.cit., s. 171.

Jak piszę J.F. Zimmerman, „rewolucyjna” decyzja dotycząca compact clause zo
stała podjęta przez Sąd Najwyższy w 1981 roku. Uznał on wówczas, że udzielenie 
przez Kongres zgody oznacza, iż układ międzystanowy staje się prawem federalnym 
i jako taki podlega interpretacji przez sądy federalne403. Dotąd sądy federalne były 
związane w interpretacjach układów rozstrzygnięciami sądów stanowych. Dodajmy 
także, że w hierarchii źródeł prawa układy międzystanowe sytuują się ponad prawem 
stanowym.

Gwałtowny wzrost liczby układów między stanowych przypada na drugą połowę 
XX wieku. Do 1900 roku Kongres udzielił zgody na zawarcie zaledwie 17 układów, 
natomiast pomiędzy 1920 a 1992 rokiem w sumie zawarto ich 167404. Jak podają G.R. Ste
phens i N. Wikstrom, w 2004 roku obowiązywało 155 układów, w tym 57 bilateralnych405. 
Większość układów jest bowiem zawierana pomiędzy dwoma lub kilkoma stanami, 
rzadkością są układy, których stronami jest większość stanów lub nawet wszystkie. 
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Stroną układu mogą być także Stany Zjednoczone. Po raz pierwszy układ federalno- 
-stanowy został zawarty w 1961 roku (Układ Dorzecza Rzeki Delaware - Delaware River 
Basin Compact), a kolejne w 1965 (układ powołujący Komisję Regionu Appalachów 
- Appalachian Regional Commission - zawarty przez federację i 13 stanów) i 1971 roku 
(Układ dorzecza rzeki Susquehanna - Susquehanna River Basin Compact). Ponieważ 
większość układów jest zawierana pomiędzy małą liczbą stanów, często służą one 
wytworzeniu intensywnej współpracy regionalnej, czy też nawet powodują powstanie 
sieci takiej współpracy, jak w wypadku stanów Nowej Anglii406.

406 Zob. D.J. Elazar, American Federalism..., op.cit., s. 197.
407 Zob. J.F. Zimmerman, Interstate Relations..., op.cit., s. 41-47.

Zakres spraw regulowanych układami stanowymi jest ogromny. Obejmuje on 
między innymi sprawy podatkowe, rolnictwo, infrastrukturę, edukację, politykę ener
getyczną, ochronę zdrowia, zasoby naturalne, współpracę w zakresie bezpieczeństwa 
i wiele innych. Według J.F. Zimmermana wszystkie układy międzystanowe można ująć 
w 22 kategorie407. Większość układów jest administrowana przez odpowiednie departa
menty rządów stanowych będących jego stronami. Niektóre powołują jednak do życia 
specjalne agencje zajmujące się ich realizacją, których funkcjonowanie jest notabene 
przedmiotem, często uzasadnionej, krytyki. Pierwszy tego rodzaju układ (Bort of New 
York Compact) został zawarty w 1921 roku.

W sumie układy międzystanowe stały się głównym narzędziem współpracy mię- 
dzystanowej. Nie można jednak zapominać o innej ich funkcji. Układy graniczne lub te 
dotyczące korzystania z zasobów wodnych pozwalają na rozstrzyganie sporów pomiędzy 
stanami bez potrzeby angażowania Sądu Najwyższego. Wciąż jednak, jak widzieliśmy, 
nie wszystkie tego rodzaju spory mogą być uregulowane na tej drodze.

Oprócz układów stany zawierają także liczne porozumienia administracyjne (admini
strative agreements). Ich zawarcie jest łatwiejsze, nie wymaga zgody Kongresu, a same 
porozumienia mogą obejmować większość obszarów aktywności rządowej w stanach. 
Status prawny porozumień jest jednak zupełnie inny niż układów, nie mogą one za
tem pełnić tej samej funkcji. Porozumienia zazwyczaj dotyczą sytuacji wyjątkowych, 
zakładając wzajemną pomoc w wypadku zakłóceń porządku publicznego, pożarów 
lasów, huraganów et cetera.

7.2.3. Uniformizacja prawa

Występowanie różnic w uregulowaniach prawnych pomiędzy stanami jest nie tylko 
konsekwencją federalizmu, lecz także jednym z jego podstawowych założeń. Niemniej 
istnienie takich różnic, zwłaszcza gdy jest ich nazbyt wiele, utrudnia prowadzenie 
działalności gospodarczej na obszarze więcej niż jednego stanu, powoduje też liczne 
trudności dla prawników, zmuszonych zmagać się z rozbieżnymi regulacjami i prece
densami w różnych stanach.

Aby zmniejszyć te niedogodności, w 1892 roku została powołana międzystanowa 
organizacja: Krajowa Konferencja Komisarzy do spraw Uniformizacji Prawa Stano
wego (National Conference of Comissioners on Uniform State Laws), której zadaniem 
jest opracowywanie projektów jednolitych regulacji prawnych, które mogłyby zostać 
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przyjęte przez wszystkie stany. Konferencja spotyka się raz w roku, w jej skład wcho
dzi po trzech komisarzy, którzy muszą być prawnikami, mianowanych przez każdego 
z gubernatorów. Ponieważ propozycje wypracowane przez Konferencję muszą być 
zaakceptowane przez stanowe legislatury, unika ona podejmowania kwestii trudnych 
i kontrowersyjnych, co niewątpliwie zmniejsza skuteczność jej działania. Przykładem 
jednolitej regulacji prawnej opracowanej przez Konferencję jest Jednolity Kodeks 
Handlowy (Uniform Commercial Code), zaakceptowany i obowiązujący we wszystkich 
stanach z wyjątkiem Luizjany.

Ujednolicanie regulacji prawnych pomiędzy stanami jest także wynikiem zapożycza
nia rozwiązań, które sprawdziły się w jednych stanach, przez inne. „Poza pożyczaniem 
przepisów z konstytucji innych stanów, legislatury różnych stanów pożyczają sobie 
nawzajem [także - przyp. T.W.] ustawy”408. W ten sposób stany rzeczywiście pełnią 
rolę swoistych laboratoriów, tak jak chciał to widzieć niegdyś sędzia Sądu Najwyższego 
L.D. Brandeis, a w ostatnich latach mocno podkreślała sędzia Sandra Day O’Connor.

J.F. Zimmerman, Contemporary American..., op.cit., s. 159.

7.2.4. Organizacje współpracy międzystanowej

Organizacje służące współpracy pomiędzy stanami można podzielić na dwie grupy: 
administracyjne i polityczne. Te pierwsze są powoływane w celu wykonywania układów 
międzystanowych. Jako przykłady takich organizacji można wskazać Zarząd Portu No
wego Jorku i New Jersey (Port Authority of New York and New Jersey), Komisję Dorzecza 
Rzeki Delaware (The Delaware River Basin Commission) czy też Komisję Regionalną 
Appalachów (The Appalachian Regional Commission). Tego rodzaju organizacje mają 
status agencji publicznych, działają niezależnie od administracji stanowej, choć stany 
powołujące je do życia zachowują kontrolę nad ięh działalnością. Na przykład Zarządem 
Portu Nowego Jorku i New Jersey kieruje Rada Komisarzy (Board of Commissioners), 
której członków powołują w równej liczbie (po 6) gubernatorzy stanów Nowy Jork i New 
Jersey. Komisarze sprawują swą funkcję przez sześć lat, przy czym gubernatorzy stanowi 
mają możliwość zablokowania każdego działania wyznaczonych przez siebie członków 
komisji. Niekiedy gubernatorzy mają bezpośredni wpływ na działalność organizacji, 
której członkami są ich stany. Jest tak w przypadku Regionalnej Komisji Appalachów. 
Komisją zarządza 14 komisarzy: 13 gubernatorów ze stanów - członków Komisji, oraz 
mianowany przez prezydenta, za radą i zgodą Senatu, federalny komisarz, który wraz 
z jednym z gubernatorów jest współprzewodniczącym Komisji.

Istnieje także wiele międzystanowych organizacji o charakterze politycznym. Każda 
gałąź władzy stanowej ma taką organizację. Od 1908 roku działa Krajowe Stowarzy
szenie Gubernatorów (National Governors Association - NGA), od 1975 roku Krajowa 
Konferencja Stanowych Legislatur (National Conference of State Legislatures - NCSL), 
a od 1949 roku Konferencja Przewodniczących Sądów Najwyższych (Conference of 
Chief Justices - CCJ). Podobne organizacje grupują także stanowych prokuratorów ge
neralnych, sekretarzy, skarbników et cetera. Istnieje wreszcie Rada Rządów Stanowych 

408
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(Council of State Governments), organizacja współpracy między stanowej utworzona 
nie na bazie jednej gałęzi władzy.

Tego rodzaju organizacje służą przede wszystkim rozwijaniu współpracy między- 
stanowej w różnych obszarach, wymianie informacji, doświadczeń, wypracowywaniu 
rozwiązań wspólnych problemów i tak dalej409. Krajowe Stowarzyszenie Gubernatorów 
i Krajowa Konferencja Stanowych Legislatur pełnią także inną, dodatkową funkcję. 
Oprócz organizowania współpracy w wymiarze międzystanowym, ich celem jest także 
reprezentowanie interesów stanów przed federalną administracją i Kongresem. W tym 
zakresie działają one jednak nie jako polityczny partner władz federalnych, lecz jako 
typowe organizacje lobbystyczne. Ich pozycja w kontaktach z przedstawicielami władz 
federalnych nie jest więc w żadnym stopniu uprzywilejowana na przykład w stosunku 
do organizacji władz lokalnych.

409 Na przykład Konferencja Przewodniczących Sądów Najwyższych jako cele swojej działalności 
podaję spotkania oraz dyskusje dotyczące stanowych systemów sądowniczych, administracji 
wymiaru sprawiedliwości, procedur sądowych, organizacji i funkcjonowania stanowych sądów 
oraz rekomendowanie i proponowanie ulepszeń w tym zakresie. Strona internetowa CCJ: http://ccj. 
ncsc.dni.us (29.01.2007).

410 D.J. Elazar, Exploring Federalism, op.cit., s. 208.

Warty podkreślenia jest fakt, że polityczne kontakty pomiędzy przedstawicielami 
władz federalnych i stanowych nie są oparte na partnerstwie. Charakterystyczne, że nie 
ma żadnej organizacji politycznej służącej współpracy federacji i stanów, choć prezy
dent spotyka się raz do roku z gubernatorami. Według D.J. Elazara, powstanie takiej 
organizacji, jak kanadyjska Konferencja Szefów Rządów (First Ministers' Conference), 
okazało się w Stanach Zjednoczonych niemożliwe ze względu na oparcie systemów 
konstytucyjnych zarówno federacji, jak i stanów na zasadzie ścisłego rozdziału władz 
oraz bardzo dużą liczbę podmiotów federacji410. Wydaje się, że istotny wpływ miał także 
„układ sił” w ramach struktury federalnej. Zaznaczająca się od początku XX wieku 
wyraźna dominacja federacji nad stanami spowodowała, że nie mogą one stanowić 
dla władz federalnych równorzędnych partnerów, występując wobec nich raczej w roli 
petenta.

Należy też wspomnieć o politycznych organizacjach międzystanowych o zasięgu 
regionalnym. Najstarszą z nich jest powołane w 1934 roku Stowarzyszenie Guberna
torów Południowych (Southern Governors’ Association - SGA), którego członkami 
jest 15 gubernatorów z południowych stanów oraz gubernatorzy Wysp Dziewiczych 
i Puerto Rico. Także zachodnie stany mają swą organizację. Dziewiętnaście stanów z tego 
regionu, a także wyspa Guam, Amerykańskie Samoa i Północne Wyspy Mariańskie, 
współpracuje w ramach Stowarzyszenia Gubernatorów Zachodu (Western Governors’ 
Association - WGA). Wreszcie, od 1937 roku funkcjonuje także Konferencja Guber
natorów Nowej Anglii (New England Governors’ Conference - NEGC), organizacja 
współpracy sześciu stanów. Cele wszystkich tych organizacji są bardzo podobne. Mają 
one służyć współpracy w różnych dziedzinach (gospodarka, ochrona środowiska, edu
kacja), wspólnym inicjatywom politycznym oraz rozwiązywaniu wspólnych problemów 
i wzajemnej pomocy. Rzecz jasna w organizowaniu współpracy między stanowej tego 
rodzaju regionalne organizacje mogą być najbardziej skuteczne. Bliskie geograficznie 

http://ccj
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stany nie tylko, że w ogóle są sobie bliższe, a więc i bardziej skłonne do współpracy, 
ale także borykają się z podobnymi problemami.

7.3. Intergovernmental Relations a ustrój federalny

Od połowy lat 30. XX wieku relacje prawnokonstytucyjne, a już wcześniej stosunki 
polityczne, pomiędzy federacją a stanami opierają się na modelu federalizmu koopera
tywnego, w którym oba elementy federalnej struktury współdziałają z sobą, wspierając 
się w wykonywaniu zadań władzy publicznej. W tym czasie charakter owych stosunków 
uległ jednak daleko idącym zmianom, które skłaniają niektórych badaczy do formu
łowania tezy o zmierzchu federalizmu kooperatywnego i zastąpieniu go przez inny 
model - federalizm przymusowy (coercive federalism), w którym faktycznie zasada 
autnonomii stanów zostaje podważona. Według J.F. Zimmermana, ów nowy model fe
deralizmu charakteryzuje się częstym korzystaniem przez Kongres z prawa pierwokupu, 
ograniczającego zakres uprawnień regulacyjnych stanów i ich możliwości korzystania 
z domniemania kompetencji, oraz wymuszaniem na nich, poprzez sankcje finansowe, 
wykonywania federalnych programów. W tym sensie obecna praktyka stosunków fe- 
deralno-stanowych ma się różnić od modelu kooperatwnego, w którym Kongres nie 
narzucał swej woli stanom, pełnił jedynie rolę przywódczą w zakresie relacji federacja 
- stany, a współdziałanie federacji i stanów opierało się na negocjacjach, a nie narzu
caniu swej woli przez jedną ze stron1"1.

Jak można sądzić, J.F. Zimmerman prezentuje przymusowy federalizm jako model 
polityczny (behawioralny), to znaczy rzeczywisty opis stosunków federalno-stano- 
wych. W takim zakresie z jego pewnymi tezami można się zgodzić, trudno bowiem 
nie zauważyć faktu dominacji federacji w stosunkach w ramach struktury federalnej 
i podrzędnej w znacznej mierze roli stanów. Niemniej, zgodnie z tym, co zapropono
waliśmy w rozdziale I, opisywany przez J.F. Zimmermana model federalizmu należy 
traktować jako pewną wersję modelu kooperatywnego, także tutaj dochodzi bowiem do 
współdziałania elementów struktury federalnej i w tym sensie kooperacji, nawet jeśli 
nie zawsze ma ona, ze strony stanów, charakter dobrowolnej współpracy. Dlatego nie 
należy traktować przymusowego federalizmu jako alternatywnego wobec kooperatyw
nego modelu stosunków wewnątrz federacji, ale jako pewną jego odmianę, opisującą 
rzeczywisty charakter tych stosunków.

Zmianom charakteru relacji federacja - stany w warstwie politycznej towarzyszyły 
również zmiany w zakresie prawnokonstytucyjnych regulacji tych stosunków. Aż do 
połowy lat 90. XX wieku Sąd Najwyższy interpretował konstytucyjne uprawnienia 
federacji niezwykle szeroko, pozwalając w ten sposób Kongresowi na obejmowanie 
kolejnych obszarów regulacjami federalnymi. W tym zakresie Sąd Najwyższy utrwalał 
także w warstwie prawnej model federalizmu kooperatywnego, a nawet sprzyjał rozwo
jowi opisywanego przez J.F. Zimmermana federalizmu przymusowego, skoro stany nie 
mogły szukać ochrony przed nadmierną ingerencją federalną w sferę swych uprawnień 
w Sądzie Najwyższym. Jednak w orzecznictwie tego organu zaszła w połowie lat 90. * 

411 Zob. J.F. Zimmerman, National - State Relations: Cooperative Federalism in the Twentieth 
Century, „Publius: The Journal of Federalism”, 2001, vol. 32, no. 2, s. 20, 27.
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zasadnicza zmiana. Choć nie wszyscy uznają ją za zmianę rewolucyjną412, to jednak 
orzeczenia Sądu Najwyższego, nie tylko w zakresie podziału władzy, ale także na 
przykład interpretacji XI poprawki i innych przepisów konstytucji, w istotnym zakresie 
wzmocniły pozycję stanów. Sąd Najwyższy, akcentując konstytucyjny podział władzy 
między federację a stany, a w zasadzie przywracając mu życie, nie powrócił, co zarzu
cali mu co bardziej rozgorączkowani krytycy, do modelu dualistycznego, nie postawił 
przecież tamy współpracy między federacją a stanami, tyle tylko, że wzmocnił nieco 
pozycję stanów wobec władz federalnych. Dlatego, zwłaszcza w świetle takich decyzji 
Sądu Najwyższego jak te wydane w sprawach New York i Printz, można stwierdzić, że 
nawet jeśli model przymusowego federalizmu trafnie opisuje relacje federacja - stany 
w warstwie politycznej, to na pewno nie oddaje stanu tych relacji w warstwie prawno- 
konstytucyjnej. W tym zakresie Sąd Najwyższy umocnił w ostatnich latach pozycję 
stanów i można przypuszczać, że to umocnienie, jeśli taka linia orzecznicza zdoła się 
utrzymać, może znaleźć w przyszłości także przełożenie na charakter stosunków poli
tycznych pomiędzy federacją a stanami w federacji amerykańskiej.

412 Na przykład R.A. Brisbin Jr. twierdzi, że orzeczenia w sprawie Lopez nie można uznać za re
wolucję w zakresie interpretacji przez Sąd Najwyższy zasady federalizmu, ponieważ sędziowie 
nie zdefiniowali na nowo konstytucyjnych podstaw amerykańskiej struktury federalnej. Decyzja 
w sprawie Lopez nie oznacza więc zasadniczej zmiany, ponieważ paradygmat w zakresie inter
pretacji podziału władzy między federacją a stanami i relacji pomiędzy nimi pozostał ten sam. 
Zob. R.A. Brisbin Jr., The Reconstitution of American Federalism? The Rehnquist Court and 
Federal - State Relations, 1991-1997, „Publius: The Journal of Federalism”, 1998, vol. 28, no. 1, 
s. 190-191.



Rozdział III

Ustrój federalny Kanady

1. Geneza i powstanie federacji kanadyjskiej

W połowie XIX wieku posiadłości brytyjskie w Ameryce Północnej tworzyło sześć 
prowincji: Nowa Fundlandia, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda 
i Prowincja Kanady (powstała w wyniku połączenia w 1841 roku Dolnej Kanady, zwanej 
także Wschodnią, czyli dzisiejszego Quebecu, i Górnej Kanady - Zachodniej - dzisiejsze
go Ontario) na wschodzie oraz Kolumbia Brytyjska na wybrzeżu zachodnim. Pomiędzy 
nimi rozpościerały się olbrzymie niezagospodarowane i niemal niezamieszkane obszary 
Ziemi Ruperta, stanowiące własność Kompanii Zatoki Hudsona, oraz obszary Terytoriów 
Północno-Zachodnich. Prowincje nie były w żaden sposób powiązane organizacyjne, 
każda z nich była odrębną kolonią, bezpośrednio podległą Imperium.

Pierwszy projekt zjednoczenia przynajmniej części posiadłości Brytyjskiej Ameryki 
Północnej na zasadzie unii federalnej wysunięto w 1858 roku. Inicjatywę podjął rząd 
Prowincji Kanady, na którego czele stali wówczas G.-E. Cartier oraz J.A. Macdonald. 
Delegaci tej prowincji wraz z przedstawicielami Nowej Szkocji oraz Nowego Brunszwi- 
ku udali się do Londynu, aby omówić projekt z władzami brytyjskimi. Choć wówczas 
pomysł jeszcze zarzucono, już kilka lat później powrócono do niego, wykazując przy 
tym znacznie większą niż za pierwszym razem determinację do jego realizacji.

Doprowadzenie do zjednoczenia brytyjskich prowincji w Ameryce Północnej było 
najważniejszym zadaniem utworzonego w czerwcu 1864 roku w Prowincji Kanady rządu 
wielkiej koalicji liberalno-konserwatywnej413. W tym miesiącu został przedstawiony 
raport specjalnej komisji Zgromadzenia Ustawodawczego prowincji, w którym znalazło 
się zalecenie utworzenia unii federalnej między Kanadą Zachodnią i Kanadą Wschodnią 
z możliwością rozszerzenia jej na pozostałe kolonie Brytyjskiej Ameryki Północnej.

313 Jak piszę M. Grzybowski „Nowy rząd, mieszczący w swym składzie bez mała najwybitniejszych 
przywódców politycznych okresu lat 1860 [...] opowiedział się za ideą połączenia wszystkich pro
wincji kanadyjskich, co najmniej zaś za federacją Wschodniej i Zachodniej Kanady jako zaczątkiem 
konfederacji całościowej”. M. Grzybowski, Geneza i kształtowanie się partii politycznych Kanady 
(lata 1830-1935), „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych”, 1978, z. 11, s. 27.
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Przedstawiciele Prowincji Kanady pojawili się na rozpoczętej 1 września 1864 roku 
konferencji w Charlottetown, na której reprezentanci trzech prowincji morskich (maritime 
provinces), czyli Nowego Brunszwiku, Nowej Szkocji oraz Wyspy Księcia Edwarda 
obradowali nad możliwością utworzenia unii tych trzech prowincji, projektem cieszącym 
się poparciem Londynu. Wspomagani przede wszystkim przez premiera Nowej Szkocji, 
Ch. Tuppera, Kanadyjczycy zdołali przekonać zebranych do odłożenia dyskusji nad 
unią morską na rzecz debaty nad utworzeniem federacji trzech prowincji i podzielonej 
ponownie Prowincji Kanady.

Na zwołanej w tym celu konferencji w Quebecu stawili się także dwaj delegaci z No
wej Fundlandii, wobec czego reprezentowanych na niej było pięć prowincji. W ciągu 
ponad dwóch tygodni obrad, rozpoczętych 10 października 1864 roku zdołano wypra
cować warunki porozumienia, na którym miała się oprzeć federacja prowincji, a które 
przybrało postać 72 rezolucji (Quebec Resolutions^^.

Następnym krokiem była akceptacja rezolucji przez poszczególne prowincje. Proces 
ten nie przebiegał sprawnie. Rządy Nowej Fundlandii oraz Wyspy Księcia Edwarda 
w ogóle nie przedstawiły ich do akceptacji legislaturom, tym samym rezygnując z przy
stąpienia do tworzonej federacji. W lutym 1865 roku rząd Prowincji Kanady wprowadził 
rezolucje pod obrady parlamentu prowincji, dążąc do tego, aby były one głosowane 
jako całość, bez możliwości wprowadzania poprawek, oraz aby zostały przyjęte jak 
najszybciej. Ostatecznie Rezolucje zostały zaakceptowane znaczną większością głosów 
(91 przeciwko 33), choć wśród reprezentantów Kanady Wschodniej zwolennicy federacji 
zwyciężyli zaledwie pięcioma głosami (27 do 22)414 415.

414 Na temat przebiegu obrad konferencji w Quebecu zob. np.: Ch. Moore, 1867. How the Fathers 
Made a Deal, McClelland & Stewart Ltd., Toronto 1998, s. 95-132.

415 K. McNaught, The Penguin History of Canada, Penguin Books, Toronto 1988, s. 128.
416 „Chodziło przede wszystkim o złagodzenie «antyintegracyjnego» sprzeciwu w poszczególnych 

prowincjach, jak też - o uniknięcie zarzutu «kopiowania» rozwiązań charakterystycznych dla 
federalizmu USA”. M. Grzybowski, op.cit., s. 27.

417 K. McNaught, op.cit., s. 129.

Znacznie trudniej o akceptację dla rezolucji było w Nowym Brunszwiku oraz w Nowej 
Szkocji, gdzie utworzenie federacji na warunkach ustalonych w Quebecu miało znacznie 
mniej zwolenników. Konieczna okazała się interwencja brytyjskiego rządu, już wówczas 
sprzyjającego samodzielności kolonii i ich zjednoczeniu, który odwołał gubernatora Nowej 
Szkocji, mianując na jego miejsce gorącego zwolennika konfederacji (tak określano mający 
powstać związek, termin „konfederacja” stosowano, jak piszę M. Grzybowski, ze wzglę
dów taktycznych)416, a także nakazał gubernatorowi Nowego Brunszwiku zmianę swego 
dotychczasowego stanowiska i udzielenie wsparcia projektowi federalnemu „wszystkimi 
środkami znajdującymi się w jego mocy"417. W rezultacie niechętna idei konfederacji 
legislatura została rozwiązana, a przeprowadzone wiosną 1866 roku wybory przyniosły 
sukces Partii Reform premiera L. Tilley’a, gorącego zwolennika konfederacji.

Mimo to parlamenty Nowej Szkocji i Nowego Brunszwiku nie zaakceptowały Rezolucji 
z Quebecu. Leonard Tilley oraz premier Nowej Szkocji Charles Tupper zdołali jedynie 
uzyskać uchwalenie przez legislatury rezolucji pozwalających im prowadzić rozmowy 
zmierzające do utworzenia konfederacji na lepszych dla obu prowincji warunkach niż te 
przewidziane w Rezolucjach z Quebecu. Pewne koncesje na rzecz prowincji atlantyckich 
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zostały poczynione podczas konferencji w Londynie w grudniu 1866 roku. Zmodyfi
kowany przez F. Reillya, urzędnika Ministerstwa do spraw Kolonii (Colonial Office) 
tekst Rezolucji z Quebecu stał się projektem Ustawy o Brytyjskiej Ameryce Północnej 
(The British North America Bill). Ustawa została najpierw przedstawiona Izbie Lordów, 
następnie zaś Izbie Gmin, która uchwaliła ją 8 marca 1867 roku. Sankcję królewską akt 
uzyskał 29 marca. Kilka miesięcy później, 1 lipca 1867 roku Akt o Brytyjskiej Ameryce 
Północnej (British North America Act - BNA Act 1867) został uroczyście proklamowany. 
Tym samym została utworzona federacja, w której skład weszły cztery prowincje: Nowa 
Szkocja, Nowy Brunszwik oraz Ontario i Quebec, powstałe po podziale Prowincji Kanady. 
Nowy organizm państwowy przyjął nazwę Dominium Kanady, aby nie drażnić południo
wego sąsiada, zdecydowano się nie używać w oficjalnej nazwie słowa „królestwo”.

Pod względem genezy Kanada jest klasyczną federacją, jej powstanie zostało bowiem 
uwarunkowane zarówno czynnikami politycznymi, ekonomicznymi, jak i militarnymi.

W Prowincji Kanady dążenie do utworzenia unii z innymi prowincjami Brytyjskiej 
Ameryki Północnej wynikało w dużej mierze z problemów wewnętrznych. Zjednoczenie 
Górnej i Dolnej Kanady według zaleceń raportu Lorda Durhama, miało doprowadzić 
do asymilacji ludności francuskojęzycznej. Celu tego nie udało się osiągnąć, okazało się 
natomiast, że wprowadzony w prowincji w 1848 roku system rządów odpowiedzialnych 
nie może funkcjonować w sytuacji, w której na podziały polityczne nakładają się także 
podziały etniczne, religijne i kulturowe. W rezultacie rządy prowincji były niestabilne, 
codziennością stały się polityczne kryzysy prowadzące do upadku kolejnych gabinetów. 
Sytuację pogarszały żądania formułowane przez część partii anglosaskich dotyczące 
wprowadzenia proporcjonalnej reprezentacji w Zgromadzeniu Ustawodawczym. Akt 
o Unii z 1840 roku, tworzący Zjednoczoną Prowincję Kanady, przewidywał, że w Zgro
madzeniu dawne Górna i Dolna Kanada będą posiadać równą reprezentację. Początko
wo faworyzowało to anglosaską część prowincji, z czasem jednak proporcje ludności 
się odwróciły i wówczas Anglosasi zaczęli domagać się wprowadzenia reprezentacji 
proporcjonalnej (representation by population - rep by pop). Spełnienie ich postulatów 
oznaczałoby niechybnie, że w prowincjonalnej legislaturze przedstawiciele tej grupy 
stanowiliby większość. Takie rozwiązanie było nie do przyjęcia dla francuskich nacjo
nalistów obawiających się „rozpłynięcia w angielskim morzu”.

Jednego ze sposobów na przełamanie impasu upatrywano więc w ponownym po
dziale Prowincji Kanady na dwie części. Ponieważ utworzenie federacji składającej się 
tylko z dwóch prowincji nie uważano za dobre rozwiązanie'"8, jedynym wyjściem było 
stworzenie szerszej unii, w której skład weszłyby także pozostałe prowincje brytyjskie 
w Ameryce Północnej.

Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że utworzeniu unii obejmującej więcej prowincji 
sprzyjał, choć nie od początku, brytyjski rząd, widzący w kanadyjskiej federacji możli
wość usamodzielnienia się kolonii, co zwolniłoby Zjednoczone Królestwo z konieczności 
ich utrzymywania (zwłaszcza ponoszenia kosztów ich obrony), stwarzając ponadto, 
dzięki powstaniu wspólnego rynku, sprzyjające warunki dla działalności brytyjskich 
przedsiębiorców i inwestorów. *

'll“ Jak sugeruje W. Koerner obawiano się, że takie rozwiązanie doprowadziłoby do sytuacji, w której 
każda z dwóch prowincji mogłaby bardzo łatwo stać się potężniejsza niż władze federalne. Zob.: 
W. Koerner, The Foundations of Canadian Federalism, http://www.parl.gc.ca

http://www.parl.gc.ca
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Oprócz motywów politycznych za zjednoczeniem przemawiały także argumenty 
natury ekonomicznej. Po pierwsze, utworzenie silnego państwa pozwalało rozwinąć 
ekspansję w kierunku zachodnim, czym byli zainteresowani zwłaszcza przedsiębiorcy 
z Prowincji Kanady. Po drugie, czynnikiem integracyjnym był projekt budowy linii 
kolejowej, która połączyłaby Kanadę z prowincjami morskimi. Pomijając okoliczność, 
że w projekt budowy było zaangażowanych wielu czołowych polityków, wobec czego 
mieli oni w jego realizacji prywatny interes, powstanie połączenia kolejowego było 
koniecznością wobec rozwoju kolei w Stanach Zjednoczonych, wyznaczającego kres 
epoki transportu rzecznego. Wreszcie, pogorszenie stosunków amerykańsko-brytyj- 
skich w okresie wojny secesyjnej znalazło negatywne odzwierciedlenie w relacjach 
gospodarczych między USA a Brytyjską Ameryką Północną. W brytyjskich prowin
cjach obawiano się, że Stany Zjednoczone wypowiedzą traktat o wymianie handlowej 
z 1854 roku, co zresztą rzeczywiście nastąpiło w 1866 roku. Oznaczało to, że prowincje 
muszą przeorientować swoją wymianę handlową z kierunku północ-południe na kieru
nek wschód-zachód, wzmacniając tym samym więzy gospodarcze między sobą.

Jeśli bodźce polityczne i ekonomiczne odegrały niepoślednią rolę w powstaniu 
federacji kanadyjskiej, decydujące znaczenie przypisać trzeba jednak czynnikowi ze
wnętrznemu, którym było zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych. Jeśli pierwsze 
projekty zjednoczenia prowincji upadły, to można sądzić, że stało się tak wskutek braku 
czynnika militarnego, którego dostarczyła dopiero amerykańska wojna secesyjna.

W Brytyjskiej Ameryce Północnej poważnie obawiano się amerykańskiej inwazji, 
tym bardziej że wraz z wygasaniem wojny secesyjnej w Kongresie zaczęły się pojawiać 
głosy wzywające do uderzenia na brytyjskie prowincje, także w odwecie za wspieranie 
przez Wielką Brytanię Południa podczas wojny. Do uderzenia na północ wzywała także 
amerykańska prasa. Zagrożenie było tym bardziej realne, że dotychczas jedną z przeszkód 
w zajęciu brytyjskich prowincji stanowił kompromis z Missouri, ustanawiający pewną 
równowagę pomiędzy stanami wolnymi i niewolniczymi, która zostałaby zakłócona, 
gdyby granica Stanów Zjednoczonych została przesunięta w kierunku północnym1119. Po 
zwycięstwie Północy ta przeszkoda znikała. Ponadto, w czasie wojny secesyjnej Stany 
Zjednoczone stały się krajem zmilitaryzowanym na niespotykaną dotąd w dziejach tego 
państwa skalę. Rozwinięta przez lata wojny domowej amerykańska machina wojenna 
z łatwością mogła zostać skierowana przeciw północnemu sąsiadowi. Przestrzegali 
przed tym zwolennicy unii brytyjskich prowincji. Znamienny jest tu pogląd G. Browna, 
zaprezentowany podczas debaty nad Rezolucjami z Quebecu w Zgromadzeniu Ustawo
dawczym Prowincji Kanady: „Amerykanie są obecnie ludźmi wojny. Mają wielkie armie, 
potężną flotę i nieograniczone możliwości zaopatrzenia w broń i amunicję [...] jeżeli 
nie chcemy żyć na łasce swych sąsiadów [...], musimy doprowadzić nasz kraj do stanu 
odpowiedniego przygotowania’419 420. Kwestii obrony poświęcono wiele miejsca podczas 
obrad konferencji w Quebecu, nawiązywano do niej także w tekście Rezolucji.

419 W 1820 roku, przyjmując do Unii dwa nowe stany: Missouri i Maine, ustalono, że tereny przejęte 
w wyniku zakupu Luizjany miały być wolne od niewolnictwa na północ od 36° 30’ szerokości 
geograficznej północnej, z wyjątkiem terytorium samego stanu Missouri.

420 P.B. Waite (ed.), The Confederation Debates in the Province of Canada/1865, McClelland and 
Stewart, Toronto-Montreal 1969, s. 73.
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Niebezpieczeństwo płynące ze Stanów Zjednoczonych skłoniło brytyjskie wła
dze do zaangażowania się w proces prowadzący do utworzenia federacji. Wykazując 
wcześniej pewien sceptycyzm wobec projektu, ostatecznie przekonały się one do niego 
w 1864 roku pod wpływem argumentów podnoszących kwestie obrony i bezpieczeństwa 
prowincji"121.

O tym, że czynniki militarne odegrały decydującą rolę w powstaniu federacji kana
dyjskiej, przekonuje również fakt, że największy opór idea zjednoczenia budziła w tych 
prowincjach, które ze względu na położenie geograficzne czuły się najmniej zagrożone. 
Spośród czterech prowincji, które ostatecznie przystąpiły do federacji, najmniej chętnie 
uczyniła to Nowa Szkocja, niegranicząca ze Stanami Zjednoczonymi. Poza symboliczną 
obecnością na konferencji w Quebecu zainteresowania zjednoczeniem nie wykazywała 
natomiast zupełnie leżąca daleko na północy Nowa Fundlandia, dla której zagrożenie 
amerykańskie było całkowicie abstrakcyjne.

Podczas konferencji w Quebecu rozważano możliwość zjednoczenia brytyjskich ko
lonii w Ameryce Północnej nie w formie federacji, ale państwa unitarnego, określanego 
wówczas mianem unii legislacyjnej. Zwolennikiem takiego rozwiązania był premier 
Prowincji Kanady i późniejszy pierwszy premier kanadyjskiej federacji John A. Mac
donald, nigdy nie ukrywający zresztą, także i później, swego stanowiska. Podczas 
debaty nad Rezolucjami z Quebecu w kanadyjskim Zgromadzeniu Ustawodawczym 
stwierdził on jednoznacznie:

Wielokrotnie powtarzałem w tej izbie, że, jeśli możliwa do urzeczywistnienia, 
uważam, że unia legislacyjna byłaby bardziej pożądana. Zawsze utrzymywałem, 
że jeśli zgodzilibyśmy się mieć jeden rząd i jeden parlament, stanowiący prawo dla 
całego narodu, byłby to najlepszy, najtańszy, najbardziej energiczny i najsilniejszy 
system rządów, jaki moglibyśmy przyjąć* 422. -

4:1 G. Stevenson, Unfulfilled Union. Canadian Federalism and National Unity, McGill-Queen’s 
University Press, Montreal-Kingston 2004, s. 24.

422 J. Ajzenstat, P. Romney, I. Gentles, W.D. Gairdner (eds.), Canada's Founding Debates, University 
of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2003, s. 279.

423 P.B. Waite, op.cit., s. 147.

Jednak zjednoczenie prowincji w formie unii legislacyjnej było niemożliwe z dwóch 
zasadniczych powodów. Po pierwsze, w żaden sposób nie rozwiązywałoby problemu 
społeczności francuskojęzycznej narastającego przez lata w Prowincji Kanady, po drugie, 
na unię legislacyjną nie zgodziłyby się w żadnym razie, podkreślające swą odrębność, 
prowincje morskie. W rezultacie powstała federacja, poglądy J.A. Macdonalda wywarły 
jednak przemożny wpływ na charakter konstytucji, na której została oparta. Przeciwnicy 
późniejszego premiera Kanady wysuwali pod jego adresem oskarżenia, przekonując, 
że na podstawie Rezolucji z Quebecu może powstać unia tylko formalnie federalna, 
natomiast legislacyjna w rzeczywistości. Zarzuty takie podczas debaty w Zgromadzeniu 
Ustawodawczym podniósł między innymi Jean Baptiste Eric Dorion: „[...] oferuje się 
nam nie unię federalną, lecz unię legislacyjną w przebraniu. Federalizm jest całkowicie 
usunięty z tego projektu, który koncentruje wszystko w rękach rządu centralnego’423.
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Początkowo federację kanadyjską tworzyły tylko cztery prowincje. Jednak już 
w 1871 roku na przystąpienie do niej zdecydowała się Kolumbia Brytyjska, a dwa lata 
później Wyspa Księcia Edwarda. Jeszcze wcześniej obszar Kanady został powiększony 
o Terytoria Północno-Zachodnie oraz zakupioną za 300 000 funtów szterlingów od Kom
panii Zatoki Hudsona Ziemię Ruperta424 425. Na tych terenach zostały utworzone z czasem 
kolejne prowincje: Manitoba w 1870 roku oraz Alberta i Saskatchewan w 1905 roku. 
Współczesny kształt federacja kanadyjska uzyskała w 1949 roku, kiedy przystąpiła do 
niej, jako dziesiąta prowincja, Nowa Fundlandia (w 2001 roku poprawka do konstytucji 
zmieniła nazwę tej prowincji na Nowa Fundlandia i Labrador).

424 Zob. H. Zins, Historia Kanady, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1975, s. 140-144.
425 Tłumaczenie fragmentów konstytucji, jeśli nie zaznaczono inaczej, opiera się na przekładzie 

J. Osińskiego i I. Zawiślińskiej. Zob. Konstytucja Kanady (wstęp i tłum. J. Osiński, 1. Zawiśliń- 
ska), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.

426 Pierwotnie lista obejmowała 29 pozycji. W 1940 roku na mocy poprawki konstytucyjnej (Consti
tution Act, 1940) dodano do niej pkt. 2 A w brzmieniu: ubezpieczenia od bezrobocia. Poprawka 
konstytucyjna z 1949 roku (British North America [No. 2] Act, 1949) zmieniała numerację punktów 
na liście, wprowadzając nowy pkt. 1 (poprzedni pkt. 1 otrzymał numerację I A), dający parla
mentowi federalnemu możliwość zmiany konstytucji z wyjątkiem tych przepisów, które odnoszą 
się do prowincji. Ten punkt został uchylony w 1982 roku, lecz numeracja nie została ponownie 
zmieniona. W rezultacie, choć lista zawiera 31 pozycji, liczba obszarów działalności legislacyjnej 
parlamentu federalnego wynosi 30.

427 Z niewiadomych przyczyn ten punkt nie został uwzględniony w polskim przekładzie aktu. Zob. 
Konstytucja..., op.cit., s. 64.

2. Podział władzy między federacją a prowincjami

2.1. Uregulowania konstytucyjne

Podział kompetencji legislacyjnych został uregulowany w rozdziale VI Aktu Konstytu
cyjnego z 1867 roku (Constitution Act, 1867, do 1982 roku Akt o Brytyjskiej Ameryce 
Północnej - British North America Act, 1867)ni. Jest on przeprowadzony poprzez okre
ślenie kompetencji wyłącznych federacji (art. 91), kompetencji wyłącznych prowincji 
(art. 92, częściowo także art. 92 A) oraz wyznaczenie sfery kompetencji zbieżnych, 
w których została dopuszczona działalność legislacyjna zarówno federacji, jak i pro
wincji (częściowo art. 92 A oraz art. 93, 94 A, 95). Zgodnie z art. 91, domniemanie 
kompetencji ustawodawczych działa na rzecz federacji.

Jak powiedziano, kompetencje wyłączne federacji wyznacza art. 91. Wylicza on enu
meratywnie 30 obszarów, w których stanowienie prawa należy całkowicie do parlamentu 
federalnego426. Należą do nich: własność państwowa i dług publiczny; ubezpieczenia od bez
robocia427; regulacje z zakresu handlu i wymiany; zbieranie dochodów pieniężnych poprzez 
każdy sposób lub system podatkowy; asygnowanie pieniędzy na kredyt publiczny; usługi 
pocztowe, statystyka i spis ludności; policja, wojsko, marynarka i obrona; ustalanie i za
spokajanie wynagrodzeń osób cywilnych i urzędników rządu Kanady; boje, boje świetlne 



Ustrój federalny Kanady 133

i Szablowa Wyspa; nawigacja i żegluga; kwarantanna, tworzenie i utrzymywanie szpitali 
morskich, rybołówstwo przybrzeżne i śródlądowe; promy między prowincją i dowolnym 
krajem brytyjskim lub trzecim, lub między dwiema prowincjami; pieniądz obiegowy 
i system pieniężny; banki, rejestracja banków i emisja banknotów; kasy oszczędności; 
jednostki miar i wag; weksle i skrypty dłużne; udziały; środki płatnicze; bankructwa i nie
wypłacalności; opatentowanie wynalazków i odkryć; prawa autorskie; ludność indiańska 
i rezerwaty; naturalizowanie i cudzoziemcy; śluby i rozwody; prawo karne z wyjątkiem 
tworzenia sądów o jurysdykcji karnej, ale z uwzględnieniem procedury w sprawach kar
nych; tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie zakładami karnymi; kategorie przedmiotów 
wyraźnie wyłączone z kategorii przedmiotów przekazanych w tym akcie do wyłączności 
legislatur prowincji. Ostatni punkt odnosi się do art. 92 (10), w którym z kompetencji 
prowincji zostały wyłączone wszelkie prace i przedsięwzięcia lokalne wykraczające poza 
granice jednej prowincji lub łączące prowincję z inną, lub innymi prowincjami, a także 
takie, które, choć zlokalizowane w jednej prowincji, zostały zadeklarowane jako służące 
dobru całej Kanady lub kilku prowincji. Spod kompetencji prowincji zostały wyłączone 
także linie parowców i innych statków, koleje, kanały i telegrafy.

Generalnie rzecz biorąc, art. 91 daje władzom federalnym możliwość regulacji wie
lu spraw o znaczeniu ogólnopaństwowym, choć niektóre z punktów tworzących listę 
kompetencji wyłącznych federacji są ujęte niezwykle szczegółowo (pkt. 9 - boje, boje 
świetlne, latarnie morskie i Szablowa Wyspa). Warto zauważyć, że pewne kompetencje 
są sformułowane bardzo ogólnie, dotyczy to zwłaszcza pkt. 2 (regulacje z zakresu handlu 
i wymiany) oraz pkt. 27 (prawo karne). W ten sposób dają one możliwość rozszerzania 
jurysdykcji federalnej na obszary niewymienione explicite w art. 91.

Władzę parlamentu federalnego oprócz klauzuli domniemania {residual clause), 
o której będzie jeszcze mowa, wzmacnia także zastrzeżenie zawarte na końcu art. 91 
(tak zwane deeming clause):

Wszystkie sprawy wchodzące w zakres uprawnień przedmiotowych wymienio
nych w niniejszym artykule nie mogą jako kwestie o lokalnej lub prywatnej naturze 
być zaliczone {shall not be deemed) do uprawnień przedmiotowych przekazanych 
przez niniejszy Akt wyłącznie legislaturom prowincji.

W porównaniu z listą kompetencji federalnych, wyliczenie wyłącznych uprawnień 
prowincji zawarte w art. 92 aktu, prezentuje się nader skromnie, zawiera bowiem jedynie 
15 pozycji428. Artykuł 92 stwierdza więc, że „Legislature w każdej prowincji ma wyłącz
ność na stanowienie praw w odniesieniu do spraw zawartych w katalogu przedmiotowym, 
wymienionych poniżej’429. Wśród spraw, które art. 92 pozostawia do wyłącznej regulacji

'l28 Art. 92 wymienia 16 pozycji, z tym że pierwsza z nich, przyznająca legislaturom prowincji prawo 
wprowadzania poprawek do prowincjonalnych konstytucji (z wyjątkiem przepisów dotyczących 
urzędu wicegubernatora prowincji - Lieutenant Governor), została uchylona w 1982 roku (zastąpił 
ją art. 45 Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku) jednak numeracja nie została zmieniona.

'I29 Polski przekład Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku zawiera istotny błąd w tłumaczeniu tej dyspo
zycji. Została tam ona bowiem przełożona w następujący sposób: „Legislature w każdej prowincji 
może stanowić prawo wyłącznie w odniesieniu do spraw zawartych w uprawnieniach przedmioto
wych wymienionych poniżej” {Konstytucja..., op.cit., s. 66). Gdyby rzeczywiście tak było, wówczas 
sfera działalności legislacyjnej prowincji ograniczałaby się tylko do spraw wymienionych w art. 92. 
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przez prowincje, znalazły się: podatki bezpośrednie prowincji, w celach powiększenia 
dochodów własnych; asygnowanie pieniędzy na wyłączny kredyt prowincji; tworzenie 
urzędów prowincji, wyznaczanie ich kadencji, mianowanie i wynagradzanie urzędników 
prowincji; zarządzanie i sprzedaż ziemi publicznej, należącej do prowincji, a także drewna 
i drzew na niej się znajdujących; tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie państwowymi 
więzieniami i zakładami poprawczymi w prowincji; tworzenie, utrzymywanie i zarządza
nie szpitalami, schroniskami, przytułkami i instytucjami dobroczynnymi w prowincji, 
innymi niż szpitale morskie; instytucje municypalne w prowincji; licencje na sklepy, 
saloony, tawerny, aukcje i inne dla podwyższenia dochodów prowincji na cele lokalne 
i municypalne; rejestracje spółek jako podmiotów prowincji; uroczyste obchody ślubów 
w prowincji; własność i prawa obywatelskie w prowincji'130; wymiar sprawiedliwości 
w prowincji, włączając w to powoływanie, utrzymywanie i organizację sądów w prowincji 
o jurysdykcji cywilnej i karnej, a także procedurę spraw cywilnych w tych sądach; nakła
danie kar pieniężnych, sankcji karnych lub pozbawienia wolności w celu przestrzegania 
i poszanowania prawa prowincji, podjęte w sprawach wchodzących w zakres kategorii 
przedmiotowych wymienionych w tym artykule; ogólnie wszystkie sprawy o lokalnej 
lub prywatnej naturze w prowincji. Prowincje sprawują także jurysdykcję nad pracami 
i przedsięwzięciami lokalnymi, z zastrzeżeniem omówionym powyżej.

Uprawnienia legislacyjne prowincji wynikają także z art. 92 A, który został wpro
wadzony do Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku w roku 1982. Zgodnie z nim jedynie 
legislatury prowincji są władne regulować eksploatację nieodnawialnych bogactw na
turalnych oraz produkcję leśną na terenie prowincji, ich kontroli poddane są również 
tereny i urządzenia w prowincji służące do produkcji energii elektrycznej. Ponadto 
prowincje mają prawo czerpać dochody, także poprzez opodatkowanie, z eksploatacji 
nieodnawialnych bogactw naturalnych, produkcji leśnej oraz produkcji energii elek
trycznej, także wówczas, gdy jest ona eksportowana poza granice prowincji, ale nie 
poza granice kraju.

Niewątpliwie wprowadzenie art. 92 A do tekstu Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku 
w znaczący sposób powiększyło zakres władzy prowincji wynikający z ich uprawnień 
wyłącznych. Szczególne znaczenie należy przyznać zwłaszcza kontroli nad eksploatacją 
bogactw naturalnych.

Konstytucja Kanady zna również kategorię kompetencji zbieżnych czy też równo
ległych (concurrent). Istnieją cztery obszary, w których dopuszczona jest działalność 
legislacyjna zarówno parlamentu federalnego, jak i legislatur prowincji. Pierwszy obej
muje eksport podstawowej produkcji* 430 431 z nieodnawialnych bogactw naturalnych oraz 
produktów leśnych, jak również energii elektrycznej, wytworzonych na terenie prowin

Tymczasem tak nie jest, bowiem art. 92 nie ogranicza działalności legislacyjnej jedynie do kwestii 
w nim wymienionych, a tylko stwierdza, że kwestie te stanowią wyłączne uprawnienia prowincji, 
co oznacza tylko tyle, że nie mogą być regulowane ustawodawstwem federalnym. Aby rozwiać 
wszelkie wątpliwości w tym względzie przytoczmy oryginalny fragment art. 92: „In each Province 
the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of 
Subjects next hereinafter enumerated”.

430 W przekładzie J. Osińskiego i I. Zawiślińskiej jako „własność i prawa obywateli w prowincji” 
- Konstytucja..., op.cit., s. 67, w oryginale „property and civil rights”.

4)1 Termin „podstawowa produkcja” jest wyczerpująco zdefiniowany w załączniku nr 6 do Aktu 
Konstytucyjnego z 1867 roku.
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cji. Stanowienie prawa w tym obszarze na podstawie art. 92 A (2) należy do legislatur 
prowincjonalnych oraz na podstawie ust. 3 tegoż artykułu do parlamentu federalnego.

Drugim obszarem zbieżnej legislacji jest edukacja (art. 93). Edukację zalicza się do 
obszaru kompetencji zbieżnych, chociaż możliwości legislacyjne parlamentu federalnego 
są tutaj ograniczone wyłącznie do szczególnych sytuacji432. Artykuł 93 sytuuje edukację 
w obszarze wyłącznych kompetencji prowincji, ogranicza jednak ich swobodę legislacyj
ną pewnymi warunkami zabezpieczającymi prawa mniejszości i grup wyznaniowych. 
Parlament federalny może stanowić prawo w odniesieniu do edukacji na podstawie art. 
93 ust. 4 jedynie wówczas, gdy ustawodawstwo prowincji nie gwarantuje tych praw, 
dotychczas możliwość taka nie została nigdy wykorzystana. Warto w tym miejscu zazna
czyć, że w odniesieniu do Quebecu edukacja stanowi kompetencję wyłączną, w związku 
z tym, że art. 93 A, wprowadzony poprawką konstytucyjną z 1997 roku {Consitution 
Amendment, 1997 Quebec) wyłącza tę prowincję spod działania ust. 1-4 art. 93, które 
wskazują ograniczenia legislacji prowincji w stosunku do edukacji oraz uprawniają 
parlament federalny do stanowienia prawa w tym obszarze w określonej sytuacji.

42 D.R. Cameron, Canada [w:] A.L. Griffiths (ed.), Handbook of Federal Countries, op.cit., s. 110
Współcześnie może się wydawać nieco niezrozumiałe, dlaczego te dwa obszary zostały uregulo
wane łącznie w jednym artykule. Trzeba jednak pamiętać, że w XIX wieku rolnictwo i imigracja 
były z.sobą niezwykle silnie powiązane, jako że silnym magnesem przyciągającym imigrantów 
do Ameryki była możliwość otrzymania nadania ziemi.

'ш D.R. Cameron, op.cit., s. 111.

Rolnictwo i imigracja stanowią trzeci obszar kompetencji zbieżnych federacji i pro
wincji (art. 95)433. Pierwotne kompetencje legislacyjne należą tu do prowincji, co jednak 
w żadnym stopniu nie ogranicza możliwości regulowania każdej kwestii z tej sfery 
przez parlament federalny, który może stanowić prawo w odniesieniu do wszystkich 
lub tylko niektórych prowincji.

W trzech wymienionych obszarach przewaga należy do norm federalnych, które 
w razie konfliktu z regulacjami wprowadzonymi przez prowincje mają pierwszeństwo. 
Inaczej jest w wypadku emerytur i dodatkowych świadczeń społecznych {supplementary 
benefits), które również mogą być normowane zarówno przez federację, jak i prowincje 
(art. 94 A). Tutaj w razie konfliktu przeważają ustawy prowincji, co, jak już wspomniano 
w rozdziale I, jest rozwiązaniem oryginalnym i niespotykanym w innych federacjach.

Zasadą jest, że wykonywanie ustaw federalnych należy do administracji federalnej, 
a wykonywanie ustaw prowincji do administracji prowincji. Jest wszelako w konstytu
cji kanadyjskiej jeden wyjątek od tej reguły. Jak wynika z art. 91 (27), do parlamentu 
federalnego należy stanowienie regulacji w obszarze prawa karnego, ale na podstawie 
art. 92 (14) sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w prowincji jest kompetencją władz 
prowincjonalnych. Oznacza to, że kodeks karny jest ustawą federalną, której wykonanie 
jest pozostawione prowincjom434. Jest to więc przykład nie materialnego, ale funkcjo
nalnego podziału władzy.

Konstytucja Kanady nie przewiduje możliwości delegacji kompetencji ustawodaw
czych pomiędzy federacją a prowincjami, Sąd Najwyższy niejednokrotnie potwierdził 
niedopuszczalność tego rodzaju praktyk. Równocześnie jednak orzecznictwo Sądu 
Najwyższego uznaje za zgodne z konstytucją delegacje o charakterze administracyjnym 
to znaczy przekazywanie uprawnień do wykonywania (zatem także do stanowienia 
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przepisów do tego koniecznych) ustaw federalnych prowincjom i odwrotnie433. Delegacja 
tego rodzaju jest jednak niedopuszczalna, jeśli prowadzi do faktycznego przejęcia jakiej
kolwiek kompetencji wyłącznej jednego z poziomów władzy przez inny. Każdorazowo 
ocena, czy taka sytuacja ma miejsce, będzie należeć do sądów. W praktyce jednak granica 
pomiędzy bezpośrednim przekazaniem kompetencji legislacyjnych a pośrednią delegacją 
o charakterze administracyjnym nie zawsze jest wyraźnie zarysowana. Tym bardziej że 
Sąd Najwyższy uznał za zgodną z konstytucją praktykę polegającą na automatycznej 
inkorporacji przez jeden z elementów struktury federalnej norm ustanawianych przez 
inny, bez konieczności odrębnego ich wprowadzania. Co więcej, dopuszczalna jest także 
sytuacja, w której przedmiotem inkorporacji nie są wyłącznie aktualnie obowiązujące 
przepisy, ale również każda zmiana wprowadzona do oryginalnego ustawodawstwa 
przez wydający je organ435 436. W rezultacie, jak piszę P. Monahan, możliwość delegacji 
kompetencji administracyjnych połączona z „inkorporacją przez wzajemne powiązanie” 
(incorporation by reference) oznacza faktyczną możliwość przekazywania uprawnień 
legislacyjnych437 438.

435 W sprawie P.E.I. Marketing Board v.H.B. Willis Inc. (1952) S.C.R.. 392 Sąd Najwyższy uznał, 
że przekazanie radzie handlowej Wyspy Księcia Edwarda uprawnień do wprowadzania w życie 
regulacji ustanawianych przez parlament federalny dotyczących handlu pomiędzy prowincjami 
oraz eksportu jest zgodne z konstytucją, ponieważ nie oznacza przekazania generalnych upraw
nień do stanowienia prawa w tym zakresie. O kwestii delegacji zob. P.H. Russell, The Supreme 
Court's Interpretation of the Constitution from 1949 to 1960 [w:J P.W. Fox (ed.), Politics: Canada, 
McGraw-Hill Ryerson Ltd., Toronto-Montreal 1977, s. 528-530.

436 Orzeczenie w sprawie Coughlin v. Ontario Highway Transport Bd. (1968) S.C.R. 569.
437 P. Monahan, Politics and the Constitution. The Charter, Federalism and the Supreme Court of 

Canada, Carswell, Toronto-Calgary-Vancouver 1987, s. 161.
438 W Rezolucjach z Quebecu, które stały się podstawą dla BNA Act zapisano „dla pokoju, dobrobytu 

(welfare) i dobrego rządu”. Słowo „dobrobyt” zostało zastąpione słowem „porządek” przez F. Rei- 
llya urzędnika brytyjskiego Ministerstwa do spraw Kolonii, w czasie konferencji w Londynie.

439 R. MacGregor Dawson, W.F. Dawson, Democratic Government in Canada, University of Toronto 
Press, Toronto-Buffalo-London 1989, s. 98.

Wspomniano już, że Akt Konstytucyjny z 1867 roku przewiduje, iż kompetencje 
domniemane, to jest wszystkie nieprzyporządkowane federacji lub prowincjom, należą 
do tej pierwszej. Wynika to wprost z preambuły do art. 91, w której stwierdza się, że:

Słusznym prawem Królowej za radą i zgodą Senatu i Izby Gmin jest sta
nowienie prawa dla pokoju, porządku i dobrego rządu (peace, order and good 
government)™ Kanady w odniesieniu do wszystkich spraw niezamieszczonych 
w uprawnieniach przedmiotowych, przekazanych przez niniejszy Akt wyłącznie 
do regulacji legislaturom prowincji.

Nie ma wątpliwości, że klauzula domniemania miała być w zamyśle twórców kon
stytucji Kanady w 1867 roku głównym źródłem władzy federacji, a wymienione w art. 
91 kompetencje parlamentu federalnego miały jedynie egzemplifikować te generalne 
uprawnienia439. Wynika to wprost z art. 91, w którym enumeratywne uprawnienia 
federacji wymieniono „dla większej pewności, a nie dla ograniczenia uniwersalności” 
klauzuli peace, order and good government.
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Intencje autorów podziału władzy wpisanego w BNA Act jawią się dość przejrzyście. 
Przepisy konstytucji miały zapewnić federacji dominację w zakresie ustawodawstwa, 
natomiast w rękach prowincji pozostawić jedynie regulację kwestii o charakterze lokal
nym. Co ważne, na ich podstawie generalne uprawnienie stanowienia prawa należało do 
parlamentu federalnego, natomiast kompetencje ujęte w art. 92 zostały z tego ogólnego 
uprawnienia wyłączone i przekazane do regulacji przez legislatury prowincji440. Wyraźnie 
wynika z tego, że ustawodawstwo prowincji miało być pewnym wyjątkiem od ogólnej 
reguły, stanowiącej, że głównym organem ustawodawczym w federacji kanadyjskiej 
będzie parlament w Ottawie.

J,“ R.J. Van Loon, M.S. Whittington, The Canadian Political System. Environment, Structure and 
Process, McGraw-Hill Ryerson Ltd., Toronto 1987, s. 246.

J41 P. Hogg, Federalism Fights the Charter of Rights [w:] D.P. Shugarman, R. Whitaker (eds.), 
Federalism and Political Community. Essays in Honour of Donald Smiley, Broadview Press, 
Peterborough 1989, s. 263.

W ciągu lat, które minęły od uchwalenia Aktu o Brytyjskiej Ameryce Północnej, 
dokonano tylko kilku formalnych zmian w zakresie przepisów rozdziału VI Aktu Kon
stytucyjnego z 1867 roku, określającego podział władzy ustawodawczej. Kompetencje 
wyłączne federacji rozszerzano w 1940 roku, dodając do art. 91 pkt. 2 A w brzmieniu: 
ubezpieczenia od bezrobocia (Constitution Act, 1940), oraz w 1949 roku, dodając pkt. 1 
(dotychczasowy pkt. 1 otrzymał numerację 1 A), pozwalający parlamentowi federalnemu 
dokonywać zmian w konstytucji, z wyjątkiem przepisów dotyczących prowincji (British 
North America [No. 2] Act, 1949, uchylony na mocy Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku). 
Poprawka konstytucyjna z roku 1951 (British North America Act, 1951) wprowadziła do 
rozdziału VI Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku art. 94 A, ustanawiający regulowanie 
emerytur jako kompetencję zbieżną, który następnie został zmieniony w roku 1964 
(Constitution Act, 1964), kiedy to uzyskał obecne brzmienie. Wreszcie w 1982 roku 
został wprowadzony artykuł 92 A oraz zasygnalizowane wcześniej zmiany w art. 91 
i art. 92, natomiast w 1997 roku art. 93 A wyłączający spod działania art. 93 ust. 1-4 
legislaturę prowincji Quebec.

W kontekście podziału władzy należy też wspomnieć o znaczeniu Kanadyjskiej 
Karty Praw i Wolności (Canadian Charter of Rights and Freedoms) stanowiącej część 
Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku i jej wpływie na zakres autonomii prowincji. Przez 
niektórych autorów Karta jest postrzegana jako czynnik centralizacyjny, ograniczający 
autonomię prowincji poprzez zmuszanie ich do respektowania w swej legislacji ogólno
krajowych norm w zakresie praw obywatelskich, a przez to zmniejszanie możliwości 
prowadzenia przez nie odrębnej polityki. P. Hogg stwierdził wręcz, że „Karta Praw jest 
rzeczywiście przeciwna federalizmowi i rzeczywiście redukuje autonomię prowincji’441. 
W zakresie oceny, jaki rzeczywiście wpływ na autonomię prowincji miało przyjęcie 
Karty i wydawane na jej podstawie orzecznictwo Sądu Najwyższego, zarysowały się 
w literaturze dwa stanowiska. Wedle pierwszego, którego reprezentantem jest między 
innymi J.B. Kelly, orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących stosowa
nia Karty wskazuje na to, iż sędziom udało się znaleźć kompromis między autonomią 
prowincji a uniwersalnością przepisów Karty, w związku z czym teza o centralistycz
nym działaniu Karty Praw i Wolności nie znajduje zarówno normatywnego, jak i em
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pirycznego uzasadnienia’142. Zwolennicy drugiego stanowiska, wśród nich F.L. Morton, 
wskazują z kolei, że Karta, zamiast ograniczyć, wzmocniła zdolność władz federalnych 
do osiągania politycznych celów. Przyjęcie Karty pozwoliło bowiem sądom rozstrzygać 
kwestie, które przedtem należały do wyłącznej kompetencji prowincji. Jego zdaniem, 
„Ottawa zdołała zawrzeć strategiczny sojusz” z nieskoncentrowanymi terytorialnie 
(nonterritorial - based) grupami interesu (na przykład mniejszości etniczne i seksual
ne, organizacje feministyczne) i mianowanymi przez władze federalne sędziami. Rząd 
federalny wspiera kierowane przez te grupy pozwy, co pozwala mu pośrednio osiągać 
polityczne cele, które w innym wypadku znajdowałyby się poza jego zasięgiem442 443.

442 Por. J.B. Kelly, Reconciling Rights and Federalism during Review of the Charter of Rights and 
Freedoms: The Supreme Court and the Centralization Thesis, 1982 to 1999, „Canadian Journal 
of Political Science”, 2001, vol. 24, no. 2, s. 321-355.

443 F.L. Morton, The Effect of the Charter of Rights on Canadian Federalism, „Publius: The Journal 
of Federalism”, 1995, vol. 25, no. 3, s. 188.

444 Nie można zatem się zgodzić z P. Mikulim, że „taka deklaracja ma ograniczony zasięg czasowy: 
przestaje obowiązywać najdalej po pięciu latach od dnia jej wejścia w życie”. P. Mikuli, Sądowa 
kontrola konstytucyjności prawa w Kanadzie [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księ
ga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 211. W sytuacji, w której deklaracja może być powtarzana 
nieograniczoną liczbę razy, bez konieczności ponownego przyjmowania ustawy, której dotyczy, 
o czym wprost mówi art. 33 (4), nie sposób uznać, iż ma ona ograniczony zasięg czasowy.

Poparcia dla obu opisanych stanowisk dostarcza orzecznictwo Sądu Najwyższego. 
Centralizacyjny efekt Karty Praw nie polega jednak na tym, jak często Sąd Najwyż
szy rozstrzyga sprawy związane z funkcjonowaniem Karty po myśli prowincji, a jak 
często po myśli władz federalnych. Istotne jest bowiem to, że Karta Praw poprzez 
wprowadzenie ogólnokrajowych standardów w zakresie praw obywatelskich ogranicza 
autonomię prowincji, których ustawodawstwo nie może być sprzeczne z jej przepisami. 
W ten sposób wraz z wejściem Karty w życie zostały narzucone prowincjom pewne 
minimalne standardy w zakresie praw przysługujących ich obywatelom. W ten sposób 
uprawnienia legislacyjne parlamentów prowincji napotykają kolejne konstytucyjne 
ograniczenie. Ważniejsze jest jednak to, że organem rozstrzygającym ostatecznie o tym, 
czy konkretne przepisy ustaw prowincji są zgodne z Kartą i czy nie łamią jej przepisów, 
jest Sąd Najwyższy, organ federalny, na który prowincje nie mają wpływu.

Przyjęcie Karty Praw i Wolności budziło wątpliwości i opór prowincji właśnie ze 
względu na jej centralizacyjny efekt. W związku z tym w Karcie znalazły się dwa 
przepisy, które miały osłabić jej „antyfederalistyczny” wydźwięk.

W odniesieniu do niektórych artykułów Karty (art. 2 gwarantującego podstawowe 
wolności oraz art. 7-15 dotyczących praw osobistych oraz równości praw) legislatury 
prowincji, podobnie zresztą jak parlament federalny, mogą zastosować, zgodnie z art. 
33 (1) Karty, tak zwaną klauzulę odstępstwa (notwithstanding clause), to znaczy mogą 
zadeklarować w przyjmowanej ustawie, iż cała ustawa lub jej poszczególne przepisy 
będą obowiązywać niezależnie od art. 2 oraz art. 7-15. Klauzula odstępstwa jest waż
na przez 5 lat, lecz okres jej obowiązywania może być przedłużany nieograniczoną 
liczbę razy444. Od wprowadzenia tego przepisu prowincje uzależniły w ogóle zgodę na 
przyjęcie federalnej Karty Praw. Z punktu widzenia zwolenników Karty taka regula
cja osłabiała zdecydowanie jej skuteczność. Mieli oni jednak nadzieję, że będzie ona 
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rzadko wykorzystywana i rzeczywiście tak się stało443 * 445. Dość powiedzieć, że w ciągu 
26 lat obowiązywania Karty legislatury prowincji zaledwie trzykrotnie skorzystały ze 
wspomnianej możliwości wyłączenia swych ustaw spod niektórych przepisów Karty. 
Zawsze było to działanie bardzo kontrowersyjne, sprawiało bowiem wrażenie, iż władze 
prowincji pragną uszczuplenia czy wręcz zanegowania praw swych obywateli zagwa
rantowanych im w konstytucji federalnej.

443 Zob. 1. Cotier, Can the Center Hold? Federalism and Rights in Canada [w:j E. Katz, G.A. Tarr
(eds.), Federalism and Rights, Rowman and Littlefield Publishers Inc., Boston 1996, s. 182.

446 Stanowiska kilku autorów w tej sprawie prezentuje J.A. Clark. Zob. J.A. Clark, Beyond the Demo
cratic Dialogue and Towards a Federalist One: Provincial Arguments and Supreme Court Responses 
in Charter Litigation, „Canadian Journal of Political Science”, 2006, vol. 39, no. 2, s. 298.

447 Zob. szerzej: ibidem, s. 300 i n.

Znacznie bardziej skuteczną ochroną prowincji przed centralizacyjnym efektem Karty 
praw okazał się jej art. 1, przewidujący, iż gwarantowane przez Kartę prawa i wolno
ści mogą być poddane ograniczeniom, „które są wyznaczone przez prawo i znajdują 
oczywiste uzasadnienie w wolnym i demokratycznym społeczeństwie”. Oznacza to, 
że w sytuacji, w której Sąd Najwyższy uzna naruszenie któregoś z gwarantowanych 
w Karcie praw może owo naruszenie niejako usankcjonować, uznając, iż w konkretnym 
przypadku było ono uzasadnione ograniczeniami, jakie na prawa i wolności nakłada 
„wolne i demokratyczne społeczeństwo”. Z punktu widzenia federalizmu istotne jest, 
czy owo wolne i demokratyczne społeczeństwo oznacza także społeczeństwo federalne. 
Innymi słowy, czy ograniczenia praw i wolności gwarantowanych przez Kartę mogą 
wynikać z zasady federalizmu i czy w związku z tym na podstawie art. 1 Sąd Najwyż
szy powinien w swym orzecznictwie uwzględniać ograniczenia wynikające z zasady 
federalizmu i autonomii prowincji? Zdaniem wielu autorów taka interpretacja art. 1 
jest właściwa446. W praktyce zdarzało się, iż Sąd Najwyższy podtrzymywał zaskarżaną 
legislację prowincji powołując się na art. 1 i uznając tym samym, że konieczność do
puszczenia zróżnicowania pomiędzy prowincjami w zakresie regulacji szeregu kwestii 
społecznych, co stanowi przecież istotę federalizmu, mieści się w ograniczeniach do
puszczanych przez art. 1 Karty Praw. W tym kontekście J.A. Clark piszę o swego rodzaju 
dialogu jaki został nawiązany pomiędzy prowincjami a Sądem Najwyższym (federalist 
dialogue), w którym ten ostatni jest gotów akceptować argumentację prowincji opartą 
na podkreślaniu ich autonomii w ramach państwa federalnego i wynikających z tego 
konsekwencji w zakresie stosowania przepisów Karty Praw447.

Można zatem stwierdzić, że to nie klauzula odstępstwa, której domagały się prowin
cje, okazała się najbardziej skuteczną ochroną ich autonomii, ale dużo bardziej niepozor
ny art. 1, który pozwala Sądowi Najwyższemu na pewną elastyczność w orzecznictwie 
i w ten sposób na ochronę autonomii prowincji.

Jak wspomniano, formalne zmiany w obrębie rozdziału VI Aktu Konstytucyjnego 
z 1867 roku były stosunkowo niewielkie i nie przeobraziły w decydującym stopniu 
ustalonego w okresie powstania federacji podziału władzy. Trzeba jednak pamiętać, że 
podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, tak i w federacji kanadyjskiej podział władzy 
między federacją a prowincjami wynika nie tylko z przepisów konstytucji. W równym, 
jeśli nie większym, stopniu kształtują go orzeczenia powstające jako rezultat zastosowa
nia procedury kontroli konstytucyjności prawa w postaci sądowej rewizji ustawodawstwa 
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(judicial review). Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, tak i w Kanadzie znaczenie 
orzeczeń sądowych wynika z ogólności sformułowań konstytucji, a także nieuwzględnie
nia w jej przepisach wielu kwestii, których regulacji nie uważano za konieczną w okresie 
jej uchwalania, lub, które wówczas zwyczajnie nie istniały. W obu krajach formalne 
zmiany konstytucji były niewielkie, co wynikało także z trudności ich wprowadzania, 
wobec czego sytuowanie, pojawiających się konkretnych spraw w obszarze jurysdykcji 
federacji bądź stanów i prowincji stało się zadaniem sądów.

W Kanadzie wpływ orzecznictwa najpierw Komitetu Sądowego Tajnej Rady (Ju
dicial Committee of the Privy Council), a następnie Sądu Najwyższego na podział 
władzy w federacji był ogromny, bez odwołania się do niego nie sposób zrozumieć, 
jakimi rzeczywiście kompetencjami dysponują obecnie federacja i prowincje. Zasyg
nalizowano już, jakie znaczenie ma orzecznictwo Sądu Najwyższego dla stosowania 
Karty Praw i Wolności. Czas przyjrzeć się, w jaki sposób rozstrzygnięcia Komitetu 
Sądowego Tajnej Rady oraz Sądu Najwyższego wpływały na przepisy bezpośrednio 
regulujące podział władzy.

2.2. Podział władzy w orzecznictwie Komitetu Sądowego Tajnej 
Rady oraz Sądu Najwyższego

Uprawnienie sądów do orzekania o konstytucyjności prawa, a tym samym rozstrzygania 
sporów kompetencyjnych między federacją a prowincjami nie wynikało z postanowień 
BNA Act. Konstytucja nie ustanawiała Sądu Najwyższego, jedynie przyznawała władzom 
federalnym prawo do utworzenia takiego organu (art. 101). Jak sugeruje G. Stevenson, 
utworzenia najwyższego sądu apelacyjnego nie uznawano za konieczne z dwóch powo
dów. Po pierwsze, uprawnienia gubernatora generalnego (Governor General), a więc 
faktycznie rządu federalnego, do anulowania (disallowance) ustaw legislatur prowincji 
oraz możliwość wstrzymywania ich wejścia w życie (reservation), którą dysponowa
li wiceguberantorzy (Lieutenant Governors) (w takim wypadku ostateczną decyzję 
o wejściu w życie wstrzymanych ustaw podejmował także gabinet) miały gwarantować 
powstrzymanie prowincji przed przekraczaniem kompetencji. Po drugie, najwyższy try
bunał odwoławczy dla wszystkich brytyjskich posiadłości, a więc także Kanady, istniał 
w postaci Komitetu Sądowego Tajnej Rady'1'18. Duże znaczenie miał także z pewnością 
fakt, iż pierwszy premier Kanady J.A. Macdonald, ostatecznie uznał, że nie ma potrzeby 
powoływania organu do rozstrzygania sporów kompetencyjnych, będąc przekonanym 
o doskonałości przeprowadzonego w BNA Act podziału władzy448 449.

448 G. Stevenson, op.cit., s. 46.
449 G. Baier, The Law of Federalism: Judicial Review and the Division of Powers [w:] F. Rocher, 

M. Smith (eds.), New Trends in Canadian Federalism, Broadview Press, Peterborough 2003, 
s. 113.

Dla prowincjonalnych sądów argument wskazujący na to, iż prawo anulowania ustaw 
legislatur prowincji oznacza, że każda nieanulowana ustawa jest automatycznie intra 
vires, okazał się jednak nieprzekonujący. Wobec tego uznały się one za uprawnione 
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do orzekania o konstytucyjności prawa450. W doktrynie nie ma zgody co do tego, czy 
prawo orzekania o konstytucyjności prawa wynikało z przepisów Aktu o Brytyjskiej 
Ameryce Północnej. Wedle niektórych takie kompetencje sądów można wyprowadzić 
z art. 96-100, wynikają one z rozdziału kompetencji pomiędzy różne organy władzy. Inni 
twierdzą z kolei, że źródeł judicial review w Kanadzie należy szukać raczej w okresie 
kolonialnym, w którym sądy były przygotowane do orzekania o niezgodności ustaw 
kolonii z prawem brytyjskim na podstawie Ustawy o Ważności Praw Kolonii z 1865 roku 
(Colonial Laws Validity Act)45'. Twórcy konstytucji raczej nie mieli zamiaru wyposażyć 
sądów w tę kompetencję, nie poświęcając tej kwestii właściwie większej uwagi. Co 
ciekawe, to J.A. Macdonald jako jeden z niewielu podniósł tę kwestię w swym inaugu
racyjnym wystąpieniu podczas konferencji w Quebecu, ale, jak wspomniano, później 
zmienił zdanie w tym zakresie452.

450 Zob. J.T. Saywell, The Lawmakers. Judicial Power and the Shaping of Canadian Federalism, 
University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2003, s. 18-19.

451 Zob. P. Mikuli, op.cit., s. 209-210.
453 Zob. J. Smith, The Origins of Judicial Review in Canada, „Canadian Journal of Political Science”, 

1983, vol. 16, no. 1, s. 117, 121-122.
453 W Ustawie o Sądzie Najwyższym (Supreme Court Act) znalazł się przepis, wprowadzony w trakcie 

prac w Izbie Gmin, przewidujący, że Sąd Najwyższy we wszystkich sprawach będzie orzekać 
w sposób ostateczny (final) i rozstrzygający (conclusive) oraz że niedopuszczalne są apelacje 
do jakiegokolwiek sądu utworzonego decyzją parlamentu brytyjskiego. Nie zapobiegł on jednak 
kierowaniu apelacji do Komitetu Sądowego Tajnej Rady, gdyż ten, formalnie rzecz biorąc, nie był 
w ogóle sądem. Jego funkcjonowanie było oparte na królewskiej prerogatywie do wymierzania 
sprawiedliwości, która na wyspach brytyjskich nie miała zastosowania od czasów chwalebnej 
rewolucji, ale wciąż odnosiła się do brytyjskich posiadłości zamorskich. Zamieszkali w nich bry
tyjscy poddani, nie mając dostępu do brytyjskich sądów, mogli przesyłać apelacje „do stóp tronu” 
(to the foot of the throne). Wskutek takiej praktyki powstał komitet mający doradzać monarsze 
jak odpowiadać na owe apelacje. W 1834 roku parlament uregulował ustawowo dotychczasową 
praktykę, w ten sposób powołując formalnie Komitet Sądowy Tajnej Rady. Wciąż jednak nie był 
on sądem, ale organem doradczym Korony, zatem podejmowane przez niego rozstrzygnięcia nie 
były formalnie ostateczne, będąc jedynie radą udzielaną Koronie. W praktyce jednak wszystkie 
rady bez żadnych zmian były wprowadzane w życie jako decyzje Korony. Próba zniesienia apelacji 
podjęta przez kanadyjski parlament została bardzo negatywnie przyjęta w Londynie, wywołując 
zdecydowane protesty lorda Cairnsa, ówczesnego Lorda Kanclerza. Ostatecznie kanadyjscy zwo
lennicy zniesienia apelacji przeliczyli się, mieli bowiem nadzieję, że kierowany przez Benjamina 
Disrealiego rząd zdecyduje się wnieść do parlamentu odpowiedni projekt ustawy pozwalający 
na utworzenie nowego imperialnego sądu apelacyjnego, który zastąpiłby Komitet Sądowy 
Tajnej Rady. Ponieważ tak się nie stało, a kanadyjska Ustawa o Sądzie Najwyższym zezwalała 
na kierowanie apelacji opartych na królewskiej prerogatywie, drzwi do apelacji kierowanych 
do Komitetu stanęły otworem. Zob. J.T. Saywell, op.cit., s. 57-58; G. Stevenson, op.cit., s. 46. 
Intencją rządu A. Mackenzie, jak twierdzi J. Smith, było także zniesienie możliwości apelacji do 
Komitetu Sądowego. W projekcie ustawy o takiej możliwości w ogóle nie wspominano, dopiero 
pod wpływem prowincji wprowadzono zmianę utrzymującą możliwość przyjmowania apelacji 
od orzeczeń sądów kanadyjskich na podstawie prerogatywy królewskiej. J. Smith, The Origins..., 
op.cit., s. 126.

Sąd Najwyższy, utworzony ostatecznie w 1875 roku, aż do 1949 roku nie był najwyż
szym sądem apelacyjnym dla Kanady, do tego roku funkcję tę pełnił bowiem Komitet 
Sądowy Tajnej Rady, którego orzeczenia przez ponad 70 lat kształtowały podział władzy 
w federacji kanadyjskiej453.
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2.2.1. Orzecznictwo Komitetu Sądowego Tajnej Rady (1874-1949)

Nim pierwsze apelacje napłynęły do Komitetu Sądowego Tajnej Rady, sądy kanadyjskie, 
najpierw prowincjonalne, później także Sąd Najwyższy, wypowiadały się w sprawach, 
których przedmiot dotyczył podziału władzy między federacją a prowincjami'’5''. Ich 
rozstrzygnięcia, generalnie rzecz biorąc, odpowiadały intencjom twórców konstytucji, 
to znaczy ograniczały kompetencje prowincji jedynie do wyraźnie przypisanych im 
w art. 92 BNA Act, podtrzymując generalne uprawnienie parlamentu federalnego do 
stanowienia regulacji we wszystkich innych obszarach.

Orzecznictwo Komitetu Sądowego Tajnej Rady miało pójść w całkowicie przeciwnym 
kierunku. Jego wyznacznikami stały się przede wszystkim z jednej strony ograniczenie 
generalnego prawa parlamentu federalnego do stanowienia prawa dla pokoju, porządku 
i dobrego rządu Kanady oraz zawężająca interpretacja klauzuli handlowej (regulation 
of trade and commerce), a z drugiej strony niezwykle szerokie traktowanie klauzuli 
własności i praw obywatelskich (property and civil rights), które pozwoliło na zdecy
dowane powiększenie obszaru jurysdykcji prowincjonalnej.

Początkowo nic nie wskazywało na to, że klauzula domniemania będzie interpre
towana w sposób ograniczający jej zastosowanie. W 1882 roku orzekając w sprawie 
Russell v. the Queen, Komitet podtrzymał federalną Ustawę o Abstynencji (Canadian 
Temperance Act), pozwalającą na organizowanie w miastach i hrabstwach głosowań nad 
wprowadzeniem prohibicji, uznając, że celem jej uchwalenia było zapewnienie bezpie
czeństwa i porządku publicznego, a skoro kwestie te nie są enumeratywnie wyliczone 
w art. 92, ich regulowanie należy, zgodnie z generalnym uprawnieniem do stanowienia 
prawa dla pokoju, porządku i dobrego rządu, do parlamentu federalnego454 455.

454 Zob. J.T. Saywell, op.cit., s. 17-56.
455 Wcześniej Sąd Najwyższy również uznał ustawę za intra vires, na tej podstawie, że regulowanie 

handlu alkoholem, także wewnątrz każdej prowincji, mieści się w ramach klauzuli handlowej 
i dlatego należy do kompetencji federalnych. Komitet Sądowy Tajnej Rady nie uznał za stosow
ne rozstrzygnąć, czy regulowanie handlu alkoholem wewnątrz prowincji mieści się w klauzuli 
handlowej, czy też nie, uznając, że ustawa jest zgodna z konstytucją na podstawie klauzuli 
domniemania.

456 Attorney General for Ontario v. Attorney General for Canada (1896) A.C. 348.
457 Równocześnie lord Watson dokonał całkowitego przeinterpretowania deeming clause, która według 

niego nie odnosiła się tylko do art. 92 (16), lecz do wszystkich punktów tego artykułu oraz, co 
ważniejsze, nie służyła ograniczeniu uprawnień prowincji, lecz federacji. Zob. D. Schneidermann, 
Constitutional Interpretation in an Age of Anxiety: A Reconsideration of the Local Prohibition 
Case, „McGill Law Journal”, 1996, vol. 41, no. 2, s. 442.

Punktem zwrotnym w interpretacji residual clause przez Komitet stało się orzeczenie 
w tak zwanej Local Prohibition Case456, utrzymujące ustawę prowincji Ontario, prze
widującą możliwość wprowadzania prohibicji przez jednostki lokalne. Przedstawiając 
decyzję Komitetu, lord Watson sformułował tak zwaną doktrynę ogólnokrajowego wy
miaru (national dimension), stwierdzając, że parlament federalny może stanowić prawo 
na podstawie swego generalnego uprawnienia jedynie w tych sprawach, które dotyczą 
całego kraju, nie jest natomiast uprawniony w żadnym razie do wykorzystywania go 
w celu wprowadzania regulacji w tych obszarach, które zgodnie z art. 92 należą do 
właściwości legislatur prowincji457.
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Dalsze ograniczenie zastosowania klauzuli peace, order and good government przy
niosła rozpatrywana w trybie wniosku o zbadanie zgodności (reference) sprawa Board 
of Commerce Act and the Combines and Fair Prices Act z 1922 roku*158. Komitet uznał 
za niezgodne z konstytucją dwie ustawy federalne, a przedstawiający w jego imieniu 
decyzję wicehrabia Haldane przedstawił nową interpretację klauzuli domniemania. We
dług niego miała ona charakter tylko uprawnienia nadzwyczajnego (emergencypower), 
które może być wykorzystane wyłącznie w stanie wyższej konieczności.

458 Re: The Board of Commerce Act and the Combines and Fair Prices Act, 1919 (1922) A.C. 191.
454 Cyt. za: S. Brooks, Canadian Democracy. An Introduction, Oxford University Press, Toronto-New 

York-Oxford 1996, s. 130.
460 Odpowiednio Fort Frances Pulp and Power Co. Ltd. v. Manitoba Free Press Co. Ltd (1923) 

A.C. 695 oraz Toronto Electric Commissioners v. Snider (1925) A.C. 396. W pierwszej sprawie 
Komitet uznał, że federalna regulacja cen papieru gazetowego jest niezgodna z konstytucją, gdyż 
tego rodzaju unormowania, wprowadzane na podstawie klauzuli peace, order and good govern
ment mogą obowiązywać wyłącznie w okresie kryzysu narodowego, takiego jak wojna, ale już 
nie po jego wygaśnięciu. Tym samym Komitet uznał, że dopiero stan wojny jest wystarczającym 
uzasadnieniem dla zastosowania klauzuli domniemania, stwierdzając równocześnie, że to do 
parlamentu federalnego należy podjęcie decyzji o wystąpieniu okoliczności wojennych.

Możliwe są okoliczności, takie jak wojna czy głód, kiedy to pokój, porządek 
i dobry rząd Dominium mogą być narażone na niebezpieczeństwo, wobec uwarun
kowań tak wyjątkowych, że wymagają one działań legislacyjnych wykraczających 
poza wszystko to, co zostało wymienione w art. 91 lub 9 2458 459.

W ten sposób narodziła się doktryna sytuacji krytycznej (emergency doctrine), 
zgodnie z którą sam fakt, że jakaś kwestia ma wymiar ogólnokrajowy, nie daje parla
mentowi federalnemu prawa do jej regulowania na podstawie klauzuli pokoju, porządku 
i dobrego rządu. Zanim uchwali on, powołując się na tę klauzulę, jakąkolwiek usta
wę, musi wystąpić kryzys stanowiący rzeczywiste zagrożenie dla całego Dominium. 
Wówczas generalne uprawnienie do stanowienia prawa może być wykorzystane do 
wkroczenia w obszar kompetencji przypisanych prowincjom, ale tylko na czas kryzysu. 
Warto zwrócić na to uwagę, gdyż oznacza to, ni mniej ni więcej, że na czas sytuacji 
nadzwyczajnej zasada federalizmu może zostać „zawieszona”. Tym samym Komitet, 
ograniczając możliwości wykorzystywania klauzuli pokoju, porządku i dobrego rządu 
tylko do sytuacji kryzysowych, równocześnie uznał, iż w takim wypadku parlamentu 
federalnego nie ograniczają przepisy art. 92. Była to istotna, choć mało w literaturze 
podkreślana, koncesja na rzecz uprawnień federacji, tym bardziej że taki wniosek nie 
wynikał przecież wprost z przepisów Aktu o Brytyjskiej Ameryce Północnej.

Doktryna sytuacji krytycznej została podtrzymana w dwóch kolejnych orzeczeniach 
Komitetu Sądowego Tajnej Rady z lat 1923 i 192 5460. W drugim z nich, wydanym 
w sprawie potocznie określanej jako Snider, Komitet uznał, że federalna Ustawa o Ba
daniu Sporów w Przemyśle (Industrial Disputes Investigation Het) nie może zostać 
podtrzymana na podstawie klauzuli domniemania, gdyż ta może mieć zastosowanie 
tylko w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiający decyzję wicehrabia Haldane osta
tecznie rozprawił się też z precedensem powstałym w sprawie Russell, przekonując, że 
w tamtej sytuacji, choć wówczas Komitet tego nie stwierdził, zagrożenie alkoholizmem 
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było tak wielkie, że upoważniało parlament federalny do „podjęcia interwencji w celu 
ochrony narodu przed katastrofą’461, a więc, że także wówczas klauzula domniemania 
została wykorzystana nie inaczej, jak w obliczu ogólnokrajowego kryzysu.

461 Cyt. za R.J. Van Loon, M.S. Whittington, op.cit., s. 251. Haldane określił alkoholizm jako zarazę 
zagrażającą bytowi narodowemu Kanady. Przedstawiona przez niego argumentacja była wyszydzana 
przez jego późniejszych krytyków (G. Stevenson stwierdza z sarkazmem, że „tak przyziemne spra
wy jak inflacja i bezrobocie najwyraźniej nie zasługiwały na równie wielką troskę [jak alkoholizm 
- przyp. T.W.]” - G. Stevenson, op.cit., s. 53), choć jak piszą R.J. Van Loon i M.S. Whittington 
Haldane’a bronią w pewnym stopniu statystyki spożycia alkoholu w XIX-wiecznej Kanadzie, z któ
rych wynika, że było ono rzeczywiście wysokie, zwłaszcza w porównaniu z późniejszymi latami.

462 Re: Regulation and Control of Aeronautics in Canada (1932) A.C. 54.
463 Cyt. za J.T. Saywell, op.cit., s. 196. Zob. też: G. Baier, op.cit., s. 118. Ustawa o Lotnictwie {Ae

ronautics Act) została uchwalona w 1919 roku w celu realizacji konwencji podpisanej przez Ka
nadę podczas konferencji pokojowej w Paryżu, a następnie ratyfikowanej przez króla Jerzego V 
w imieniu całego Imperium. Dlatego też Komitet uznał, że jest ona ważna także na podstawie 
art. 132 BNA Act, który władzom federalnym przyznawał wszystkie uprawnienia konieczne do 
realizacji zobowiązań Kanady oraz każdej prowincji wynikających z traktatów zawieranych 
między Imperium a państwami obcymi.

464 Re: Regulation and Control of Radio Communication in Canada (1932) A.C. 304.
465 W tej sprawie Komitet miał zdecydować o ważności federalnej ustawy o radiotelegrafii, która została 

uchwalona w celu wdrożenia podpisanej przez Kanadę międzynarodowej konwencji o radiotelegrafii. 
Chociaż przypominała ona sprawę Aeronautics istotna różnica polegała na tym, że tę konwencję 
Kanada zawarła samodzielnie, w związku z czym władze federalne nie mogły powoływać się na 
art. 132 BNA Act, ten bowiem odnosił się wyłącznie do traktatów zawieranych przez Imperium. 
W tej sytuacji Komitet uznał, że skoro konstytucja nie regulowała kwestii samodzielnego zawierania 
traktatów przez Kanadę i wprowadzania legislacji koniecznej dla ich wdrożenia, to kompetencja 
ta „zawiera się w słowach otwierających art. 91, przyznających władzom Dominium możliwość 
stanowienia prawa dla pokoju, porządku i dobrego rządu Kanady, w odniesieniu do wszystkich 
spraw niezamieszczonych w uprawnieniach przedmiotowych, przekazanych przez niniejszy Akt 
wyłącznie do regulacji legislaturom prowincji”. Cyt. za J.T. Saywell, op.cit., s. 198.

466 Od nazwiska ówczesnego premiera Kanady R.B. Bennetta. Mianem tym określano pięć ustaw 
przyjętych przez parlament federalny w celu walki ze skutkami Wielkiego Kryzysu. Były to: 
Ustawa o Cotygodniowym Wypoczynku w Przedsiębiorstwach Przemysłowych {Weekly Rest in 
Industrial Undertakings Act), Ustawa o Płacy Minimalnej {Minium Wages Act), Ustawa o Ograni-

Na początku lat 30. ubiegłego wieku Komitet, kierowany wówczas przez lorda Sankey’a 
rozszerzył na krótko zakres zastosowania klauzuli domniemania, wydając orzeczenia 
w dwóch głośnych sprawach, obu rozpatrywanych w trybie reference. W tak zwanej 
sprawie Aeronautics462 uznał on federalną ustawę regulującą ruch lotniczy na obszarze 
Kanady i na jej wodach terytorialnych za intra vires między innymi dlatego, że „ruch 
lotniczy należy do tego rodzaju materii, które osiągnęły taki wymiar, iż oddziałują na 
całe państwo’463. Oznaczało to, że mogą istnieć okoliczności inne niż sytuacja kryzysowa, 
które umożliwiają federalną legislację dla pokoju, porządku i dobrego rządu. Podobny 
pogląd Komitet wyraził w sprawie Regulation and Control of Radio Communication 
in Canada464. W tym wypadku lordowie uznali, że klauzula domniemania umożliwia 
władzom federalnym zawieranie traktatów międzynarodowych i stanowienie regulacji 
koniecznych dla ich implementacji465.

Było to jednak tylko chwilowe odejście od doktryny sytuacji krytycznej, co w pełni 
potwierdziła seria orzeczeń w sprawie ustaw wchodzących w skład tak zwanego Nowego 
Ładu Bennetta {Bennett’s New Deal)466. W pierwszym z nich, znanym jako tak zwana 
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Labour Conventions Case461, Komitet praktycznie unieważnił swą decyzję w sprawie 
Radio Reference, uznając tym razem, że władze federalne mają prawo negocjować 
i zawierać traktaty, ale ich implementacja musi uwzględniać podział władzy między 
federacją a prowincjami, innymi słowy, ustawodawstwo federalne nie może wkraczać 
w kompetencje zagwarantowane prowincjom w celu wprowadzenia w życie postanowień 
traktatów, które zawarły władze federalne. Jak ujął to przedstawiający decyzję Komitetu 
lord Atkin „Dominium nie może, tylko dlatego, że powzięło zobowiązania wobec obcych 
krajów, przyodziewać się w uprawnienia legislacyjne niezgodne z konstytucją, która 
dała mu życie’468 469. Tym samym klauzula domniemania została ponownie ograniczona 
zgodnie z założeniami doktryny sytuacji krytycznej.

czeniu Czasu Pracy (Limitation of Hours of Work Act),Ustawa o Ubezpieczeniach Pracowniczych
i Społecznych (Employment and Social Insurance Act) oraz Ustawa o Sprzedaży Produktów
Naturalnych (Natural Products Marketing Act). Wszystkie zostały skierowane do Komitetu Są
dowego Tajnej Rady w trybie wniosku o zbadanie zgodności przez rząd W.L. Mackenzie Kinga,
który zastąpił Bennetta na stanowisku premiera w październiku 1935 roku.

467 Labour Conventions Reference (1937) A.C. 327. W tej sprawie przedmiotem orzeczenia stały się 
trzy pierwsze z wymienionych ustaw, które zostały uchwalone w celu dostosowania ustawodaw
stwa kanadyjskiego do standardów międzynarodowych wypracowanych przez Międzynarodową 
Organizację Pracy.

468 Cyt. za: J.T. Saywell, op.cit., s. 223.
469 Employment and Social Insurance Act Reference (1937) A.C. 355.
4,0 J.T. Saywell, op.cit., s. 225.
471 The Natural Products Marketing Act Reference (1937) A.C. 377.
472 Zob. G. Baier, op.cit., przyp. 20, s. 131.
473 J.T. Saywell, op.cit., s. 227.
474 Citizens Insurance Co. v. Parsons (1881) 7 A.C. 96.
475 Cyt. za J.T. Saywell, op.cit., s. 85. Ciekawa była argumentacja Komitetu, w której zwracano uwagę, 

że gdyby zamysłem twórców konstytucji było przyznanie federacji tak szerokich kompetencji, jak 
wynikałoby to z dosłownej interpretacji słów „regulacja handlu i wymiany”, wówczas inne punkty 
art. 91, jak na przykład pkt 15: banki lubpkt 17: jednostki miar i wag, byłyby niepotrzebne i jako takie 
nie zostałyby wymienione explicite w art. 91. Zob.: R.J. Van Loon, M.S. Whittington, op.cit., s. 253.

Znalazło to wyraz także w drugim orzeczeniu, w sprawie Employment and Social 
Insurance Act* * 464 * * 467. Komitet orzekł o niezgodności ustawy z konstytucją, uznając, że 
„w swej istocie ustawa nie odnosi się do ogólnokrajowych problemów ekonomicznych 
i społecznych o bezprecedensowej wielkości”470. Podobnie argumenty oparte na residual 
clause nie znalazły uznania w oczach członków Komitetu także w trzeciej sprawie471.

W wyniku decyzji, które wywołały wściekłość wśród kanadyjskiej elity prawni
czej472, jak ujął to J.T. Saywell, „Doktryna ogólnokrajowego wymiaru Watsona została 
z powrotem odesłana do więzienia testu kryzysu (emergency test) Haldane’a”473 474.

Orzecznictwo Komitetu Sądowego Tajnej Rady uniemożliwiło również władzom 
federalnym szerokie wykorzystywanie uprawnienia do wprowadzania regulacji z zakresu 
handlu i wymiany. Już w pierwszym orzeczeniu dotyczącym podziału władzy, sformu
łowanym w rozpatrywanej w 1881 roku sprawie Citizens Insurance Co. v. Parsons414, 
Komitet określił, uznając za zgodną z konstytucją ustawę legislatury Ontario dotyczącą 
polis ubezpieczeniowych od pożarów, że art. 91 (2) zezwalający parlamentowi federal
nemu na regulowanie handlu i wymiany odnosi się tylko do „handlu wymagającego 
sankcji parlamentu, regulacji handlu między prowincjami, możliwe, że obejmuje także 
ogólne regulowanie handlu dotyczącego całego Dominium”475. Tym samym wykluczona 
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została możliwość normowania przez władze federalne na tej podstawie spraw gospo
darczych wewnątrz prowincji, a klauzula handlowa została ograniczona w zasadzie do 
regulacji handlu o charakterze jednoznacznie międzyprowincjonalnym lub między
narodowym. Ostatnie zdanie z przytoczonego fragmentu orzeczenia, wskazujące, że 
klauzula handlowa może obejmować także uprawnienie do ogólnego regulowania handlu 
dotyczącego całego Dominium, określa się mianem „drugiej gałęzi sprawy Parsons" 
(Parsons second branch). Potencjalnie stwarzała ona możliwość rozszerzenia zakresu 
stosowania klauzuli handlowej, ale w późniejszych rozstrzygnięciach Komitet tej części 
orzeczenia ze sprawy Parsons nie uwzględniał, ograniczając tym samym uprawnienia 
parlamentu federalnego wyłącznie do regulacji handlu pomiędzy prowincjami oraz 
handlu międzynarodowego. „Druga gałąź” została wykorzystana przez Sąd Najwyższy 
dopiero w latach 80. XX wieku.

W kolejnych latach Komitet konsekwentnie podtrzymywał opinię wyrażoną w sprawie 
Parsons, nie pozwalając klauzuli handlowej wyjść poza ramy wyznaczone w tym orze
czeniu lub, precyzyjniej rzecz ujmując, jego „pierwszej gałęzi’476 477 478. W pewnym okresie, 
w czasie, gdy orzeczenia w apelacjach kanadyjskich zdominował wicehrabia Haldane, 
pojawiła się jeszcze węższa jej wykładnia, wedle której regulacja handlu i wymiany nie 
stanowiła samodzielnego uprawnienia, ale jedynie uzupełniające w stosunku do innych 
wymienionych w art. 91. Takie stanowisko Haldane zasygnalizował w sprawie John 
Deere Plow Co. v. Wharton w 1915 roku'177, a wyraźnie przedstawił we wspominanych 
już orzeczeniach w sprawach Board of Commerce oraz Snider. Nie zdołało się ono jednak 
utrzymać, Komitet powrócił do definicji „handlu i wymiany” sformułowanej w „pierw
szej gałęzi” orzeczenia w sprawie Parsons w roku 193T78 i właściwie podtrzymywał ją 
aż do końca okresu, w którym wydawał orzeczenia w apelacjach kanadyjskich.

m Z najbardziej znanych spraw należy wskazać zwłaszcza tak zwaną Alberta Insurance Reference 
z 1916 roku (Attorney General for Alberta [Insurance Reference] [1916] 1 A.C. 588). Komitet 
uznał w niej za ultra vires federalną Ustawę o Ubezpieczeniach z 1910 roku (Insurance Act), 
nakładającą na wszystkie firmy ubezpieczeniowe działające w Kanadzie obowiązek posiadania 
federalnej licencji. Potwierdzając definicję klauzuli handlowej ze sprawy Parsons, Komitet 
dopuści! obowiązywanie licencji federalnych wyłącznie w stosunku do zagranicznych firm 
ubezpieczeniowych prowadzących działalność na terytorium Kanady.

477 John Deere Plow Co. v. Wharton (1915) A.C. 330
478 Powrót nastąpił w sprawie Proprietary Articles Trade Association v. Attorney General of Cana

da (1931) A.C. 310 (tak zwana PATA Case), w której lord Atkin w imieniu Komitetu wyraźnie 
zdystansował się od stanowiska Haldane’a ze sprawy Board of Commerce. Zob. R J. Van Loon, 
M.S. Whittington, op.cit., s. 254.

Równocześnie z ograniczaniem kompetencji federalnych poprzez bardzo wąską in
terpretację przepisów art. 91 orzecznictwo Komitetu Sądowego Tajnej Rady sprzyjało 
powiększaniu uprawnień legislacyjnych prowincji. Sprawy, które lordowie uznawali 
za wykraczające poza uprawnienia parlamentu federalnego, sytuowali w obszarze 
jurysdykcji prowincjonalnej, najczęściej posługując się w tym celu 13. punktem na 
liście wyłącznych kompetencji prowincji określonych w art. 92 dającym legislaturom 
prowincji władzę stanowienia prawa w stosunku do własności i praw obywatelskich 
w prowincji. Twórcy kanadyjskiej konstytucji nie mogli przewidzieć, że tak obszerne 
kompetencje federacji zostaną w tak znacznym stopniu zniwelowane przez zaledwie 
jedno z wyłącznych uprawnień prowincji.
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Tymczasem niemal od początku rozstrzygania kanadyjskich apelacji Komitet Są
dowy Tajnej Rady bardzo szeroko interpretował sformułowanie „własność i prawa 
obywatelskie”. Najczęściej uznawał federalne ustawy za ultra vires właśnie dlatego, że 
regulowały sprawy, które według lordów mieściły się w kategorii „własności i praw 
obywatelskich”. Naruszenie tego uprawnienia prowincji było podstawą niekorzystnych 
dla unormowań federalnych orzeczeń, między innymi we wspominanych już sprawach: 
Board of Commerce, Snider, Alberta Insurance Reference, Employment and Social 
Insurance Act Reference i The Natural Product Marketing Act Reference.

Szeroka interpretacja klauzuli własności i praw obywatelskich łączyła się często 
z ograniczaniem zastosowania klauzuli handlowej w ten sposób, że regułą stało się, 
iż Komitet, decydując, że jakaś kwestia nie może być uznana za wchodzącą w zakres 
handlu i wymiany, klasyfikował ją jako należącą do spraw z zakresu własności i praw 
obywatelskich. Tego rodzaju, jak piszę G. Baier, przeciąganie liny rozpoczęło się już 
w pierwszym wydanym w przywoływanej już sprawie Parsons rozstrzygnięciu, w któ
rym Komitet decydował o zakresie stosowania obu klauzul479.

q” G. Baier, op.cit., s. 119.
‘,8U R.J. Van Loon, M.S. Whittington, op.cit., s. 255; G. Baier, op.cit., s. 120. J.T. Saywell uważa, że 

wicehrabia Haldane, który wywierał w pewnym okresie decydujący wpływ na orzeczenia Komi
tetu w sprawach kanadyjskich, kierował się przekonaniem, że property and civil rights powinna 
być rzeczywistą klauzulą domniemania. Zob. J.T. Saywell, op.cit., s. 167-168.

W rezultacie działalności orzeczniczej Komitetu, dzięki klauzuli property and civil 
rights, w obszarze jurysdykcji prowincjonalnej znalazły się praktycznie wszelkiego 
rodzaju materie niemające wyraźnie ponadprowincjonalnego lub międzynarodowego 
charakteru. Na jej podstawie prowincje uzyskały w praktyce możliwość regulowania 
wszystkich spraw dotyczących produkcji, obrotu i działalności gospodarczej w obrębie 
swych granic, a także, wobec braku federalnego Bill of Rights, normowania statusu 
prawnego obywateli.

Sposób, w jaki Komitet Sądowy Tajnej Rady interpretował klauzulę własności 
i praw obywatelskich uprawnia, do twierdzenia, że uczynił on z niej de facto klauzulę 
domniemania480. Rzeczywiście wszelkie kwestie nieuregulowane wyraźnie w art. 91 
i 92 lub takie, które wprost nie wynikały ze sformułowań zawartych w tych artykułach 
punktów, uznawał on za sprawy wchodzące w zakres własności i praw obywatelskich 
i jako takie znajdujące się pod jurysdykcją prowincji.

Komitet Sądowy Tajnej Rady poprzez rozstrzygnięcia podejmowane w apelacjach 
kanadyjskich wpływał na podział władzy w federacji kanadyjskiej przez niemal sie
demdziesiąt lat. W tym okresie lordowie zdołali dokonać prawdziwej rewolucji w tym 
przedmiocie, zdecydowanie rozszerzając zakres uprawnień legislacyjnych prowin
cji kosztem parlamentu federalnego. Stało się to możliwe przede wszystkim dzięki 
unicestwieniu zawartej w BNA Act klauzuli peace, order and good government jako 
głównego źródła kompetencji federalnych, poprzez nadanie jej charakteru jedynie 
uprawnienia nadzwyczajnego oraz uczynienie z kompetencji legislatur prowincji do 
regulowania kwestii z zakresu własności i praw obywatelskich właściwie faktycznej 
klauzuli domniemania.

Trudno jednoznacznie ustalić, z czego wynikała niechęć Komitetu do szerokich 
uprawnień władz federalnych. Wśród możliwych przesłanek kierujących lordem Watso- 



148 Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii

nem i wicehrabią Haldanem, którzy wywarli największy wpływ na kierunek rozstrzyga
nia apelacji kanadyjskich, wskazuje się na przykład na ich szkockie pochodzenie, przez 
które mieli oni bardziej utożsamiać się z prowincjami, a w przypadku tego drugiego 
również na generalną niechęć wobec interwencjonizmu państwowego, a także fakt, iż 
u progu prawniczej kariery z powodzeniem występował on jako adwokat reprezentują
cy przed Komitetem prowincję Quebec481. J.T. Saywell wskazuje także na dominujący 
w Anglii, w okresie, w którym Komitet orzekał w sprawach kanadyjskich, formalizm, 
nakazujący sędziom podejmowanie rozstrzygnięć ściśle na podstawie tekstu ustawy, 
bez zważania na intencje ustawodawców, kontekst jej uchwalenia lub towarzyszące 
temu okoliczności482.

481 G. Stevenson, op.cit., s. 51.
482 J.T. Saywell, op.cit., s. 69-71.
483 Zob. szerzej A.C. Cairns, The Judicial Committee and its Critics [w:] D.E. Williams (ed.), Con

stitution, Government, and Society, M & S, Toronto 1989, s. 43-85.
484 P.E. Trudeau, Federalism and the French Canadians, St. Martin’s Press, New York 1968, s. 198.
485 Johannesson v. Rural Municipality of West. St. Paul (1952) 1 S.C. R. 292.

Dorobek Komitetu jest w literaturze oceniany niejednoznacznie, choć zdają się 
przeważać głosy krytyczne. Główne zarzuty dotyczą lekceważenia przez lordów intencji 
twórców konstytucji oraz uniemożliwienie państwu, poprzez ograniczanie federalnych 
kompetencji, odgrywania aktywnej roli w gospodarce i prowadzenia skutecznej po
lityki społecznej. Warto jednak również przytoczyć argumenty obrońców Komitetu. 
A.C. Cairns, analizując szczegółowo argumenty krytyków, uznaje je za nie zawsze i nie 
do końca zasadne, stwierdzając, że, choć niepozbawiony pewnych słabości i nie zawsze 
przekonująco uzasadniający swe orzeczenia, Komitet zdołał jednak przystosować nazbyt 
scentralizowaną konstytucję do realiów zróżnicowanego kraju, a większość rozstrzy
gnięć, w tym także te najbardziej kontrowersyjne, podjęte w sprawach Nowego Ładu 
Bennetta, cieszyły się poparciem większości Kanadyjczyków483. W podobnym duchu 
wypowiedział się niegdyś także P.E. Trudeau, późniejszy premier Kanady, stwierdzając, 
że gdyby Komitet nie sprzyjał prowincjom, „separatyzm Quebecki mógłby nie być dziś 
zagrożeniem; mógłby być zrealizowanym projektem”484 485.

2.2.2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego (od 1949 roku)

W 1949 roku możliwość kierowania apelacji do Komitetu Sądowego Tajnej Rady została 
zniesiona, a tym samym Sąd Najwyższy stał się najwyższym trybunałem odwoławczym 
dla Kanady i odtąd jego orzeczenia zaczęły kształtować podział władzy w federacji 
kanadyjskiej. Zwolennicy zniesienia apelacji do Komitetu Sądowego musieli być jednak 
zawiedzeni faktem, że Sąd Najwyższy zdecydował się kierować zasadą stare decisis, 
a tym samym respektować precedensy powstałe w okresie orzekania Komitetu Sądo
wego. Jak miało się okazać, nie oznaczało to w żadnym razie, że kierunek orzecznictwa 
w sprawach dotyczących podziału władzy pozostanie niezmieniony.

Sąd Najwyższy stosunkowo szybko odszedł od traktowania klauzuli domniemania 
jako tylko uprawnienia nadzwyczajnego. W 1952 roku w sprawie Johannesson v. Rural 
Municipality West St. PaulWi sędziowie uznali, że regulowanie lokalizacji lotnisk należy 
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do kompetencji federacji, jako że jest to kwestia o charakterze ogólnokrajowym. Powołali 
się przy tym na orzeczenie Komitetu w sprawie Aeronautics i powrócili tym samym do 
doktryny ogólnokrajowego wymiaru. O ile w tym wypadku klauzula domniemania nie 
posłużyła jeszcze w celu rozszerzenia kompetencji federalnych, o tyle kolejne rozstrzy
gnięcia Sądu Najwyższego wskazały, że będzie ona w ten sposób wykorzystywana.

W sprawie Pronto Uranium™ z 1956 roku decyzją Sądu Najwyższego do uprawnień 
legislacyjnych federacji zaliczono regulację wszelkich kwestii związanych z energią 
atomową, w tym na przykład stosunków pracowniczych w kopalniach uranu. W sprawie 
Munro™ z roku 1966 Sąd Najwyższy uznał, że to wyłącznie parlament federalny jest 
odpowiedzialny za legislację dotyczącą obszaru stołecznego Kanady. Wreszcie rok póź
niej, rozstrzygając w trybie reference, orzekł, iż terytorium prowincji nie obejmuje wód 
terytorialnych, a w związku z tym decydowanie o wykorzystaniu bogactw naturalnych 
znajdujących się pod dnem morza należy do władz federalnych486 487 488 489. We wszystkich tych 
orzeczeniach Sąd Najwyższy uzasadniał swe stanowisko ogólnokrajowym znaczeniem 
rozpatrywanych spraw. W ten sposób klauzula domniemania przestała być traktowana 
jako tylko uprawnienie wyjątkowe, interpretacja Sądu Najwyższego wskazywała, że 
na jej podstawie władze federalne są uprawnione do regulowania wszelkich kwestii 
o charakterze ogólnokrajowym.

486 Pronto Uranium Mines Ltd. v. Ontario Labour Relatons Board (1956) S.C. R. 862.
487 Munro V. National Capital Commission (1966) S.C. R. 663.
488 Re: Offshore Mineral Rights of British Columbia (1967) S.C. R. 792.
489 R. v Crown Zellerbach (1988) 1 S.C. R. 401. W tej sprawie podważana była konstytucyjność 

federalnej Ustawy o Kontroli Zanieczyszczenia Oceanu (Ocean Dumping Control Act), która 
zabraniała zanieczyszczania wód prowincjonalnych nawet wówczas, jeśliby owe zanieczyszczenia 
pozostawały w granicach wód przybrzeżnych pojedynczej prowincji.

490 Na podstawie fragmentu orzeczenia cytowanego w: J.T. Saywell, op.cit., s. 290.

Sformułowanie warunków, pozwalających uznać konkretną kwestię za mającą wy
miar ogólnopaństwowy nastąpiło jednak dopiero w 1988 roku w sprawie R. v Crown 
ZellerbacP™. Uznając, że problem zanieczyszczania wód morskich jest sprawą tej 
natury, a więc należy do kompetencji federacji, Sąd Najwyższy ustalił również cztery 
kryteria pozwalające stwierdzić, kiedy władze federalne są uprawnione do stanowienia 
prawa na podstawie klauzuli domniemania, uzasadniając to ogólnokrajowym wymiarem 
danej kwestii. Po pierwsze, Sąd Najwyższy oddzielił doktrynę ogólnokrajowego zna
czenia (national concern) od doktryny sytuacji krytycznej (emergency), stwierdzając, 
że ta druga może być podstawą legislacji o jedynie tymczasowym charakterze, zaś ta 
pierwsza - legislacji trwałej. Po drugie, znaczenie ogólnokrajowe mogą mieć kwestie, 
które nie istniały w czasie powstania federacji, ale;także takie, które pierwotnie mając 
charakter prywatny lub lokalny, z czasem zyskały ogólnokrajowe znaczenie. Po trzecie, 
aby jakąś kwestię uznać za mającą charakter ogólnokrajowy, musi być ona wyraźnie 
odrębna od spraw, które należą do kompetencji prowincji oraz nie może oddziaływać na 
uprawnienia prowincji w sposób, który nie byłby możliwy do pogodzenia z podziałem 
władzy. Po czwarte, Sąd Najwyższy stwierdził, że kwalifikując konkretną kwestię jako 
mającą znaczenie ogólnopaństwowe, należy rozważyć wpływ, jaki miałaby niezdolność 
prowincji do efektywnego uregulowania lub kontroli wewnątrzprowincjonalnych aspek
tów danej materii na inne prowincje490. Czwarty punkt zyskał miano testu niezdolności 
prowincji (provincial inability test), która ma występować wówczas, „kiedy jedna pro
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wincja, działając samodzielnie, nie może zagwarantować, że określona sprawa będzie 
uregulowana lub kontrolowana w sposób właściwy - najczęściej dlatego, że specyficzne 
warunki jej towarzyszące nie respektują granic prowincji’491.

491 G. Baier, Judicial Review and Canadian Federalism [w:] H. Bakvis, G. Skogstad (eds.), Canadian 
Federalism..., op.cit., s. 27

49: Orzeczenie w sprawie Reference re Anti-Inflation Act (1976) 2 S.C. R. 373. Zob. J.T. Saywell, 
op.cit., s. 266; J. Smith, Judicial Review..., op.cit., s. 120.

493 Interprovinicial Co - operatives Ltd. v. Dryden Chemicals Ltd. (1976) 1 S.C. R. 477. Cyt. za 
J.T. Saywell, op.cit., s. 264.

494 The Queen v. Hauser (1979) 1 S.C. R. 984.

Kryteria sformułowane w sprawie Crown Zellerbach obowiązują do dziś, służąc 
ustaleniu, w jakich sytuacjach władze federalne mogą wykorzystywać klauzulę do
mniemania, powołując się na ogólnokrajowe znaczenie określonej kwestii będącej 
przedmiotem regulacji.

Sąd Najwyższy powiększył także możliwości wykorzystywania klauzuli peace, order 
and good government w sytuacji kryzysowej, uznając, że sytuacja taka, uzasadniając tym 
samym federalną legislację w określonej dziedzinie, może wystąpić nie tylko w czasie 
wojny, lecz również w okresie pokoju492.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dało również władzom federalnym możliwość 
regulacji, na podstawie klauzuli domniemania, wszystkich kwestii, które nie istniały 
w okresie uchwalania konstytucji, a więc nie zostały uregulowane w Akcie Konsty
tucyjnym z 1867 roku, a które nie mają jednoznacznie lokalnego lub prywatnego cha
rakteru, co umiejscawiałoby je w obszarze kompetencji prowincji. Charakterystyczne 
dla takiej interpretacji residual clause są dwa orzeczenia. W sprawie Interprovinicial 
Co-operatives Ltd. v. Dryden Chemicals Ltd. z 1976 roku Sąd Najwyższy uznał, iż 
problem zanieczyszczenia rzek, jeśli dotyka więcej niż jednej prowincji znajduje się 
w sferze uprawnień legislacyjnych federacji, jako że „podstawową zasadą jest, iż ogólne 
uprawnienia do stanowienia prawa w odniesieniu do wszystkich spraw nie znajdujących 
się w obszarze kompetencji prowincji należą do federacji”493 494. Podobne stanowisko Sąd 
Najwyższy zajął w sprawie The Queen v. Hauser^" z 1979 roku, potwierdzając zgodność 
z konstytucją przepisów kodeksu karnego pozwalających federalnemu prokuratorowi 
generalnemu oskarżać w sprawach związanych z narkotykami na tej podstawie, że 
problem narkomanii i handlu narkotykami jest nowy, nie został uregulowany w Akcie 
Konstytucyjnym z 1867 roku, a ponieważ nie ma lokalnego charakteru jest to kompe
tencja federalna zgodnie z klauzulą domniemania.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, w porównaniu z wcześniejszymi rozstrzygnięciami 
Komitetu Sądowego Tajnej Rady dotyczącymi podziału władzy, znacznie zwiększyło 
możliwości działania władz federalnych na podstawie klauzuli domniemania. W rezul
tacie obecnie można stwierdzić, iż mogą one ją wykorzystywać jako podstawę legislacji 
w sytuacjach kryzysowych (wówczas legislacja o charakterze tymczasowym może nawet 
wkraczać w obszar kompetencji prowincji wskazany w art. 92), mogą ją wykorzystywać 
do regulowania spraw o znaczeniu ogólnopaństwowym, a także są uprawnione na jej 
podstawie do stanowienia regulacji w kwestiach, które nie występując w 1867 roku nie 
zostały usytuowane ani w obszarze jurysdykcji federacji, ani prowincji, ale tylko takich, 
które nie mają charakteru prywatnego lub lokalnego.
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Jeśli idzie o klauzulę handlową, pierwsze wypowiedzi Sądu Najwyższego co do 

zakresu jej stosowania pochodzą z lat 1957 i 1958, kiedy to klauzula była przedmiotem 
rozważań w dwóch sprawach: Reference re (Ontario) Farm Products Marketing Act oraz 
Murphy v. Canadian Pacific Railway*45. W pierwszej z nich, oceniając konstytucyjność 
ustawy legislatury Ontario, sędziowie zdefiniowali pojęcia handlu wewnątrz prowincji 
i pomiędzy prowincjami w sposób, który pozwalał władzom federalnym w określonych 
okolicznościach regulować także pewne aspekty działalności gospodarczej prowadzo
nej wewnątrz prowincji. W drugiej sprawie Sąd Najwyższy rnusiał ocenić zgodność 
z konstytucją federalnej Ustawy o Kanadyjskiej Radzie do spraw Pszenicy (Canadian 
Wheat Board Act), która stanowiła, że tylko to ciało jest uprawnione do eksportu ziar
na z jakiejkolwiek prowincji. Choć sama sprawa była dość oczywista1196, to znaczenie 
wydanego w niej orzeczenia polegało na tym, że, jak piszę P.H. Russell, „sąd pokazał, 
że jest gotów postrzegać prawo federacji do regulowania obrotu (commerce power) 
jako niezależne źródło uprawnień legislacyjnych, wystarczająco szerokie, aby na jego 
podstawie podtrzymać ustawę [...] Dominium o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
kraju’* 496 497.

1195 Reference re (Ontario) Farm Products Marketing Act (1957) S.C. R. 198; Murphy v. Canadian 
Pacific Railway (1958) S.C. R. 626.

496 Regulowanie handlu pomiędzy prowincjami w sposób jednoznaczny należało do kompetencji 
federalnych, w związku z czym podważanie konstytucyjności ustawy, która czyniła agencję 
federalną jedynym organem władnym kontrolować pewien obszar tego rodzaju handlu, było ska
zane na niepowodzenie. Tymczasem taki właśnie był przedmiot sporu, w którym przedsiębiorca 
Stephen Murphy skarżył kanadyjskie koleje, które odmówiły przewozu zakupionego przez niego 
w Manitobie ziarna do Kolumbii Brytyjskiej, uzasadniając to niezgodnością takiego postępowania 
z federalną ustawą.

497 P.H. Russell, op.cit., s. 527.
498 Regina v. Klassen (1959) 29 W.W. R. 369.
499 B. Laskin, Case and Comment, „Canadian Bar Review”, 1959, vol. 37 no. 4, s. 630, cyt. za: 

J.T. Saywell, op.cit., s. 251.

W 1959 roku powołując się na rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w dwóch przy
woływanych sprawach, Sąd Apelacyjny Manitoby wydał orzeczenie o przełomowym 
znaczeniu dla interpretacji klauzuli trade and commerce. W sprawie Regina v. Klassen*4* 
uznał on, że regulacje wydawane na podstawie ustawy federalnej mogą się odnosić 
również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie w granicach 
pojedynczej prowincji. W tej konkretnej sprawie chodziło o zastosowanie przepisów 
wydawanych na podstawie wspominanej już ustawy o Radzie do spraw Pszenicy, wobec 
młyna, którego działalność nie wykraczała poza granice Manitoby. Sąd Apelacyjny oce
nił, że gdyby rynek wewnętrzny pojedynczej prowincji mógł być wyjęty spod działania 
ustawy, wówczas cel, w jakim została ona uchwalona, byłby niemożliwy do osiągnięcia 
i dlatego musi ona mieć zastosowanie także wobec przedsiębiorców działających na 
rynkach tylko jednej prowincji.

Warto zwrócić uwagę na uzasadnienie orzeczenia, które, zdaje się, w równym stopniu 
ucieszyło zwolenników szerokich uprawnień federacji, co sama jego treść, oznaczało 
bowiem, wedle słów jednego z nich, późniejszego przewodniczącego Sądu Najwyższego 
Bory Laskina, że „mechaniczne stosowanie formuł prawnych nie jest już możliwe do 
przeprowadzenia”499. Pozwalało to przypuszczać, że podejście sądów kanadyjskich, 
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przede wszystkim Sądu Najwyższego, do wykładni przepisów ustawy zasadniczej ule
gnie zmianie, że nie będzie on interpretował tekstu konstytucji literalnie, ale w swym 
orzecznictwie uwzględni szerszy kontekst towarzyszący rozstrzyganym sprawom.

Dwa ważne orzeczenia interpretujące klauzulę handlową pojawiły się na początku 
lat 70. ubiegłego wieku. W sprawie Caloil Inc. v. Attorney General of Canada™ Sąd 
Najwyższy uznał, że wprowadzony przez władze federalne zakaz sprzedaży produktów 
rafineryjnych wyprodukowanych w rafineriach wschodniej Kanady na bazie importowa
nej ropy, na obszarze na zachód od rzeki Ottawy, jest zgodny z konstytucją, ponieważ 
regulacja federalna w swej istocie odnosi się do kontroli importu, co stanowi obszar 
kompetencji federalnych. Z kolei orzeczenie w tak zwanej Chicken and Eggs Case'0' 
utwierdziło pozycję klauzuli handlowej jako konstytucyjnej podstawy prowadzenia przez 
władze federalne ogólnokrajowej polityki gospodarczej500 501 502. Uznając jednogłośnie za ultra 
vires regulacje pozwalające na ograniczanie sprzedaży jaj na obszarze Manitoby (także 
tych sprowadzanych z innych prowincji) wprowadzone przez legislaturę tej prowincji, 
Sąd Najwyższy stwierdził, że projekt miał w istocie na celu ograniczenie przepływu 
towarów przez granice prowincji, a więc wkraczał w obszar federalnych kompetencji 
do regulacji handlu i wymiany.

500 Caloil Inc. v. Attorney General of Canada (1971) S.C. R. 543.
501 Attorney General Manitoba v. Manitoba Egg and Poultry Association (1971) S.C. R. 689. Warto 

może nieco przybliżyć okoliczności sprawy, tym bardziej że są one raczej niezwykłe. Otóż w 1970 
roku legislatura Quebecu wprowadziła ograniczenia dotyczące sprowadzania jaj oraz innych pro
duktów drobiowych z innych prowincji, co najbardziej uderzało w największego eksportera tego 
produktu w Kanadzie, to jest prowincję Manitoba, rozpoczynając tym samym tak zwaną wojnę 
kurzą i jajeczną (chicken and egg war). Ponieważ regulacje wprowadzone w Quebecu nie stały się 
przedmiotem postępowania przed sądem, a w związku z tym nie było możliwości stwierdzenia 
ich niekonstytucyjności, legislatura Manitoby wprowadziła identyczne ograniczenia, a następnie 
rząd prowincji zwrócił się do Sądu Apelacyjnego Manitoby z wnioskiem o zbadanie zgodności 
tych regulacji z konstytucją federalną. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.

502 P.H. Russell, The Supreme Court since 1960 [w:] P. Fox (ed.), op.cit., s. 540.
503 Labatt Brewerries of Canada Ltd. v. Attorney General Canada (1980) 1. S.C. R. 914. W tej 

sprawie Sąd Najwyższy zdecydował, że klauzula handlowa nie upoważnia władz federalnych do 
regulowania działalności przemysłu browarniczego, ponieważ działalność ta nie może być uznana 
za związaną z handlem między prowincjami. Przedstawiający orzeczenie Sądu Najwyższego, 
sędzia Willard Estey stwierdził zdecydowanie, że bez powściągliwości w interpretacji klauzuli 
trade and commerce kompetencje prowincji mogłyby zostać poważnie okrojone.

Interpretacja klauzuli trade and commerce przez Sąd Najwyższy pozwalała wła
dzom federalnym na znacznie większą niż niegdyś aktywność i, co wyraźnie wynika 
z omówionych orzeczeń, wyznaczyła wyraźnie szerszy zakres jej zastosowania niż 
orzecznictwo Komitetu Sądowego Tajnej Rady. W pewnym sensie ukoronowaniem wy
siłków Sądu Najwyższego zmierzających w tym kierunku było „odkurzenie” po niemal 
wieku tak zwanej drugiej gałęzi orzeczenia w sprawie Parsons, która, Przypomnijmy, 
dopuszczała możliwość korzystania przez władze federalne z klauzuli handlowej w celu 
ogólnej regulacji handlu, jeśli dotyczy on całego państwa.

Zanim to jednak nastąpiło, Sąd Najwyższy dwukrotnie zinterpretował klauzulę 
handlową w sposób niekorzystny dla władz federalnych. W pierwszym przypadku 
odmówił im możliwości regulowania na jej podstawie działalności przemysłowej pro
wadzonej wewnątrz prowincji503. W drugim uznał, iż nie zostały one przez konstytucję 
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uprawnione do wprowadzania regulacji w obszarze lokalnego handlu po prostu jako 
części planu służącego regulowaniu handlu między prowincjami lub handlu między
narodowego50'’. W obu rozstrzygnięciach sędziowie powoływali się na orzecznictwo 
Komitetu Sądowego Tajnej Rady, między innymi w sprawach Parsons, Board of 
Commerce i Snider, ignorując równocześnie precedensy powstałe po 1949 roku, co 
dla zwolenników szerokich kompetencji federalnych było sygnałem, iż możliwy jest 
powrót do czasów Komitetu i ponowne ograniczenie zakresu legislacyjnych uprawnień 
federacji związanych z art. 91 (2).

Okazało się jednak, że odstępstwo Sądu Najwyższego od generalnie sprzyjającej 
władzy federalnej interpretacji klauzuli trade and commerce miało charakter jedynie 
chwilowy. Dwa zaprezentowane orzeczenia stanowiły jedynie krótki wyłom w orzecz
nictwie Sądu Najwyższego dotyczącym interpretacji klauzuli handlowej. Przekonała 
o tym ostatecznie, dokonana po niemal stu latach, rewitalizacja „drugiej gałęzi” orze
czenia ze sprawy Parsons.

Sąd Najwyższy powołał się na zarzucony precedens w orzeczeniu z 1989 roku wy
danym w sprawie General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing®5, w którym 
podtrzymał zaskarżone przepisy federalnej ustawy antymonopolowej, równocześnie 
określając warunki, od których spełnienia uzależnił uznanie federalnej legislacji za 
zgodną z konstytucją na podstawie zawartego w art. 91 (2) uprawnienia do ogólnego 
regulowania handlu, jeśli dotyczy on całego kraju504 * 506. Lista obejmuje pięć pozycji. Po 
pierwsze, zaskarżona legislacja musi być częścią ogólnego systemu regulacyjnego. Po 
drugie, system taki musi być poddany ciągłej kontroli i nadzorowi upoważnionego 
organu. Po trzecie, legislacja musi dotyczyć handlu jako całości, nie zaś określonej 
gałęzi przemysłu. Po czwarte, legislacja musi być tego rodzaju, aby prowincje nie mo
gły jej wprowadzić, wspólnie lub pojedynczo, ze względu na ograniczające je przepisy 
konstytucji. Po piąte, wyłączenie jednej lub kilku prowincji spod działania ustawy 
uniemożliwiałoby jej skuteczne funkcjonowanie na pozostałym obszarze państwa.

504 Dominion Stores v. The Queen (1980) 1 S.C. R. 844. W tym wypadku Sąd Najwyższy uznał za 
niezgodne z konstytucją przepisy ustawy federalnej określającej standardy produktów rolniczych 
ujednolicające nazwy klas produktów w handlu między prowincjami i w handlu lokalnym.

305 General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing (1989) 1 S.C. R. 641.
506 Owe warunki zostały sformułowane już wcześniej przez dwóch sędziów Sądu Najwyższego: byłego 

już wówczas przewodniczącego B. Laskina, który w 1977 roku, w uzasadnieniu orzeczenia wy
danego w sprawie MacDonald v. Vapor Canada Ltd. (1977) 2 S.C. R. 134, wymienił trzy z nich, 
i jego następcę R.G.B. Dicksona, który rozszerzył ów katalog o dwie pozycje w 1983 roku przy 
okazji sprawy Attorney General of Canada v. Canadian National Transportation, Ltd., (1983) 2 
S.C. R. 206.

Dopiero łączne wystąpienie wszystkich tych przesłanek, zgodnie ze stanowiskiem 
Sądu Najwyższego, umożliwia parlamentowi federalnemu wprowadzanie regulacji na 
podstawie prawa do ogólnego regulowania handlu wynikającego z art. 91 (2).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczącym podziału władzy istotną rolę, 
zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach, odegrała także wykładnia art. 91 (27), przy
znającego federacji wyłączną władzę ustawodawczą w obszarze prawa karnego, czyli 
tak zwana klauzula prawa karnego (criminal law).

Szeroka interpretacja omawianej klauzuli pojawiła się już w latach 50. XX wieku, 
kiedy w kilku orzeczeniach Sąd Najwyższy bądź to podtrzymywał federalną legislację, 
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bądź obalał ustawy prowincji, powołując się na art. 91 (27). Między innymi uznał, iż 
prawo do regulowania prawa karnego stanowi konstytucyjną podstawę dla legislacji 
dotyczącej wolności obywatelskich507.

507 Switzman v. Eibling (1957) S.C. R. 285. Sąd Najwyższy uznał za niezgodną z konstytucją ustawę 
legislatury prowincji Quebec (tak zwana Padlock Act z. 1937 roku), skierowaną przeciwko rucho
wi komunistycznemu, która przyznawała prokuratorowi generalnemu prowincji między innymi 
prawo konfiskowania wszelkich materiałów propagujących „komunizm i bolszewizm”, a wobec 
osób dopuszczających się tego rodzaju czynności przewidywała zagrożenie karą pozbawienia 
wolności do jednego roku.

508 RJR - MacDonald Inc. v. Attorney General Canada (1995) 3 S.C. R. 199.
so9 Cyl. za J.T. Saywell, op.cit., s. 284-285.
510 Ibidem, s. 285.
511 R. v. Hydro - Quebec (1997) 3. S.C. R. 213.

Jednak dopiero w latach 90. i później klauzula prawa karnego zaczęła regularnie 
służyć Sądowi Najwyższemu do podtrzymywania federalnej legislacji. Kilka ważnych 
orzeczeń wydanych w tym okresie wyraźnie wzmocniło jej znaczenie jako źródła 
uprawnień ustawodawczych federacji.

Możliwości, jakie stwarzała klauzula prawa karnego pokazało orzeczenie Sądu Naj
wyższego w sprawie RJR — MacDonald Inc. v. Attorney General Canada z 1995 roku508. 
Ustawa o Kontroli Produktów Tytoniowych (Tobacco Products Control Act) z 1988 
roku, zabraniająca reklamy i sprzedaży tego rodzaju produktów bez ostrzeżeń o ich 
szkodliwości dla zdrowia, została uznana za zgodną z konstytucją, a przedstawiający 
stanowisko sądu sędzia G.V. La Forest nie pozostawił cienia wątpliwości co do tego, 
iż parlament federalny mógł uchwalić ustawę na podstawie prawa do wprowadzania 
regulacji w obszarze prawa karnego. Uzasadnił to w następujących słowach:

Mówiąc krótko, tytoń zabija [...] Zważywszy na ten fakt, czy parlament 
może użyć uprawnienia do regulacji prawa karnego w celu powstrzymania pro
ducentów tytoniu od nakłaniania Kanadyjczyków do używania ich produktów, 
a także zwiększenia społecznej świadomości co do ryzyka, jakie używanie tych 
produktów z sobą niesie? Wedle mojej opinii, nie ma żadnych wątpliwości, że 
może509.

W 1997 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, które nie tylko potwierdziło szeroką 
interpretację klauzuli criminal law, ale wręcz czyniło z niej, wedle słów J.T. Saywella 
„uprawnienie niemalże pozbawione ograniczeń”510. Sąd Najwyższy rozpatrywał zgod
ność z konstytucją federalnej Ustawy o Ochronie Środowiska (Canadian Environmen
tal Protection Act) z 1985 roku, zgodnie z którą gabinet mógł decydować o zakresie 
używania w przemyśle substancji toksycznych. Oskarżone o wpuszczenie do rzeki 
zabronionych substancji przedsiębiorstwo Hydro - Quebec broniło się, argumentując, 
że ustawa jest niezgodna z konstytucją i stanowi próbę wtargnięcia federacji w obszar 
jurysdykcji prowincjonalnej. Trzy instancje sądowe w Quebecu zgodnie stwierdziły, iż 
federalna legislacja nie może być podtrzymana na gruncie klauzuli domniemania lub 
klauzuli prawa karnego. Jednakże Sąd Najwyższy zajął odmienne stanowisko, stosun
kiem głosów 5:4 uznając ustawę za zgodne z konstytucją wykorzystanie przez władze 
federalne uprawnienia do stanowienia regulacji w obszarze prawa karnego511. Istotne 
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znaczenie miał przy tym sposób, w jaki klauzula criminal law została zinterpretowa
na przez Sąd Najwyższy. Otóż stwierdził on, ustami sędziego La Foresta, iż „Celem 
prawa karnego jest podkreślanie i ochrona fundamentalnych wartości [...] Prawo karne 
musi być w stanie nadążać za nowymi, wyłaniającymi się wartościami i chronić je”512. 
To właśnie tak ogólnie sformułowana definicja prawa karnego potencjalnie stwarzała 
możliwość szerokiego wykorzystywania tej klauzuli do podtrzymywania federalnego 
ustawodawstwa.

512 J.T. Saywell, op.cit., s. 286.
513 Reference re Firearms Act (2000) 1 S.C. R. 782, cyt. za: ibidem, s. 287-288.
514 G. Baier sugeruje, że Sąd Najwyższy przestraszył się skutków, jakie dla autonomii prowincji mógł 

nieść test niezdolności i z tego powodu zrezygnował z podtrzymywania federalnej legislacji na 
podstawie klauzuli domniemania. G. Baier, The Law of Federalism..., op.cit., s. 127.

Szeroka interpretacja klauzuli prawa karnego została potwierdzona przez Sąd Naj
wyższy także w głośnej sprawie, w której w trybie wniosku o zbadanie zgodności była 
rozpatrywana konstytucyjność federalnej Ustawy o Kontroli Broni Palnej (Firearms 
Control Act) z 1995 roku, wprowadzającej wymóg rejestracji i uzyskania federalnej 
licencji na posiadanie broni. Władze siedmiu prowincji sprzeciwiały się ustawie, 
uznając ją za oczywiste wkroczenie w ich kompetencje do regulacji spraw z zakresu 
własności i praw obywatelskich. Sąd Najwyższy jednogłośnie potwierdził zgodność 
ustawy z konstytucją, uznając, że wchodzi ona w zakres uprawnienia parlamentu do 
regulowania prawa karnego:

Prawo to w swej istocie (pith and substance) ma na celu ochronę bezpie
czeństwa publicznego, wprowadzając kontrolę dostępu do broni palnej poprzez 
zakazy i kary. Przez to należy ono do domeny prawa karnego. Chociaż prawo to 
ma aspekty regulacyjne, są one drugorzędne w stosunku do jego celu związanego 
z prawem karnym. Wkroczenie ustawy w obszar jurysdykcji prowincji związanej 
z regulowaniem własności i praw obywatelskich nie jest na tyle nadmierne, aby 
zakłócić federalną równowagę513.

Orzeczenie z 2000 roku było potwierdzeniem nowego podejścia Sądu Najwyższego 
do klauzuli prawa karnego. W pewnym sensie zastąpiła ona klauzulę domniemania jako 
podstawę utrzymywania legislacji federalnej, to znaczy Sąd Najwyższy, jeśli było to 
możliwe, wybierał właśnie klauzulę prawa karnego jako podstawę utrzymania federal
nych ustaw, zamiast klauzuli domniemania. Ujawniło się to zarówno w sprawie Hydro 
- Quebec, jak i w sprawie Firearms, kiedy Sąd Najwyższy uznając zgodność federalnej 
ustawy z konstytucją na podstawie uprawnienia do stanowienia regulacji w obszarze 
prawa karnego, w ogóle nie odniósł się do kwestii jej zgodności z konstytucją także na 
podstawie klauzuli pokoju, porządku i dobrego rządu514.

Zaprezentowany w omówionych orzeczeniach sposób postępowania Sądu Najwyż
szego pozwala przypuszczać, że zakres zastosowania klauzuli prawa karnego może się 
powiększać. Jak jednak zwraca uwagę G. Baier, zarówno ta klauzula, jak i każda inna 
zawarta w art. 91 nie może się równać z potencjałem, jaki zawiera w sobie klauzula 
domniemania. „Legislacja uzasadniania na gruncie prawa karnego wciąż jednak musi 
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zawierać cel związany z prawem karnym oraz jakąś formę sankcji. Te wymogi, jak się 
wydaje, ograniczają otwartą ekspansję klauzuli prawa karnego”515.

515 G. Baier, Judicial Review..., op.cit., s. 27.
516 Zob. np.: G. Stevenson, op.cit., s. 66.

Nie może być wątpliwości co do tego, że Sąd Najwyższy, choć bardzo rzadko otwarcie 
podważał precedensy wytworzone przez Komitet Sądowy Tajnej Rady, w znaczącym 
zakresie zmodyfikował interpretację kluczowych dla podziału władzy sformułowań Aktu 
Konstytucyjnego z 1867 roku. Z punktu widzenia prowincji rezultatem orzecznictwa 
Sądu Najwyższego była nadmierna centralizacja władzy w rękach parlamentu i rządu 
federalnego. Wydaje się jednak, że bardziej uzasadniony jest pogląd, który zresztą 
zdaje się dominować w literaturze, iż Sąd Najwyższy nie tyle scentralizował władzę 
w federacji kanadyjskiej, ile przywrócił pewną równowagę w jej podziale, zakłóconą 
wcześniej przez niezwykle sprzyjających uprawnieniom prowincji członków Komite
tu516. Niewątpliwie interpretacja dwóch kluczowych przepisów art. 91, to jest klauzuli 
pokoju, porządku, i dobrego rządu oraz handlowej, pozwoliła władzom federalnym na 
szersze ich stosowanie, trzeba jednak pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, moż
liwość korzystania z klauzuli domniemania wciąż jest obwarowana ograniczeniami, 
które faktycznie powodują, że, wbrew nazwie, nie oznacza ona pełnego domniemania 
kompetencji na rzecz federacji. Po drugie, mimo iż Sąd Najwyższy rozszerzył zakres 
stosowania klauzuli handlowej, nie uczynił z niej przecież tak potężnego źródła władzy 
federalnej jak jego amerykański odpowiednik.

Także charakterystyczne w ostatnich latach podtrzymywanie przez Sąd Najwyższy 
federalnej legislacji na gruncie prawa karnego, jak wspomniano, związane z niechęcią 
do powoływania się na klauzulę domniemania, nie oznacza jeszcze złożenia w ręce 
parlamentu federalnego ogromnej władzy, choć, pamiętając o podniesionych wcześniej 
zastrzeżeniach, do pewnego stopnia, jeśli się utrzyma, oznaczać może.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, generalnie sprzyjające rozwojowi kompetencji 
federalnych, nie może jednak zmienić ogólnej oceny, iż z punktu widzenia podziału 
władzy Kanada należy do najbardziej niescentralizowanych federacji świata, to znaczy 
prowincje jako podmioty federacji dysponują, w porównaniu ze swymi odpowiednikami 
w innych państwach złożonych, bardzo szerokim zakresem władzy. Jest to niewątpliwie 
pewien paradoks, zważywszy na intencje twórców kanadyjskiej konstytucji. Wydaje 
się, że radykalne wzmocnienie władzy prowincji umożliwiły trzy czynniki.

Pierwszym z nich były same przepisy Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku, regulu
jące podział uprawnień legislacyjnych. Z jednej strony kompetencje prowincji zostały 
poszerzone przede wszystkim poprzez wprowadzenie w 1982 roku art. 92 A, dającego 
im między innymi prawo kontrolowania i regulowania eksploatacji bogactw naturalnych 
(a także czerpania dochodów z tego tytułu). Z drugiej strony, sprawy należące do obszaru 
wyłącznej legislacji legislatur prowincji na podstawie art. 92 i 93, do których pod ko
niec XIX wieku nie przywiązywano wielkiego znaczenia, i które wówczas nie były tak 
istotne, jak edukacja czy ochrona zdrowia, z czasem stały się kwestiami tak ważnymi, 
że prawo do ich regulowania stało się uprawnieniem niezwykle znaczącym.

Chyba najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za odwrócenie układu sił 
w kanadyjskiej federacji było orzecznictwo sądowe w zakresie podziału władzy między 
prowincje a federację. Szczególne znaczenie miała działalność Komitetu Sądowego 
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Tajnej Rady, którego rozstrzygnięcia wyposażyły prowincje w ogromne uprawnie
nia. Nie mógł już ich odebrać Sąd Najwyższy, mimo iż generalnie jego orzecznictwo 
bardziej sprzyjało rozszerzaniu kompetencji federalnych. Dość powiedzieć, że dzięki 
rozstrzygnięciu Komitetu w sprawie Labour Conventions prowincje faktycznie biorą 
udział w kształtowaniu polityki zagranicznej federacji517. To orzeczenie jest być może 
najważniejsze w całej historii orzecznictwa Komitetu Sądowego Tajnej Rady w sprawach 
kanadyjskich. Dzięki niemu prowincje nie tylko uczestniczą w kształtowaniu kanadyj
skiej polityki zagranicznej, ale przede wszystkim nie są narażone na utratę uprawnień 
legislacyjnych wskutek działalności władz federalnych na arenie międzynarodowej. 
W ten sposób orzeczeniem z 1937 roku Komitet Sądowy unieszkodliwił potężne narzę
dzie mogące posłużyć ekspansji władzy federalnej w sferę jurysdykcji prowincji. Jak 
ogromny potencjał w zakresie centralizacji władzy mogą mieć kompetencje w zakresie 
spraw zagranicznych, przekonują doświadczenia federalizmu australijskiego.

517 Ponieważ zgodnie z tą decyzją implementacja umów międzynarodowych zawieranych przez 
Kanadę wymaga zgody legislatur prowincji, jeśli dotyczą one spraw należących do kompetencji 
prowincji. Rząd federalny dopuszcza udział prowincji w negocjacjach przed zawarciem umowy, 
jednak nie ich odrębnych delegacji. Postulat taki, formułowany wciąż przez prowincje, spotyka 
się jednak ze stanowczym i niezmiennym sprzeciwem władz federalnych. Natomiast przedstawi
ciele prowincjonalnych rządów często są członkami delegacji negocjujących takie umowy. Zob. 
D.M. Brown, Provinces Have a Role in Canadian Foreign policy, „Federations”, Special Triple 
Issue: Themes of International Conference on Federalism 2002, s. 11. Na temat roli prowincji 
w polityce zagranicznej Kanady zob. M. Spaliński, Polityka zagraniczna Kanady po II wojnie 
światowej, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1993, s. 26-33.

518 Zob. P.H. Russell, The Jurisdictional Pendulum Within Canadian Federalism, 1867-1980 [w:] 
M. Burgess (ed.J, Canadian Federalism: Past, Present, Future, Leicester University Press, Lon
don-New York 1990, s. 47 i n.

Komitet mógł bronić, a Sąd Najwyższy nie był w stanie całkowicie zaatakować 
uprawnień legislacyjnych prowincji, ponieważ zostały one wymienione w tekście Aktu 
o Brytyjskiej Ameryce Północnej z 1867 roku. W zamierzeniu twórców konstytucji 
miało to służyć ich ograniczeniu, dawało bowiem możliwość domniemania kompeten
cji na rzecz federacji. Okazało się jednak, że zabieg ten, zwłaszcza wobec szerokiego 
zakreślenia niektórych spośród wyłącznych kompetencji prowincji, okazał się, by tak 
rzec, całkowicie przeciwskuteczny. Przejmowanie kompetencji prowincji przez federację 
utrudnia też ich silna pozycja finansowa.

Konstatacja, iż Sąd Najwyższy nie był w stanie odebrać prowincjom wielu upraw
nień uzyskanych w wyniku orzecznictwa Komitetu Sądowego kieruje nas w stronę 
trzeciego czynnika, najtrudniejszego do precyzyjnego określenia, ale przez to nie mniej 
istotnego. Jest wiele prawdy w przywoływanej powyżej opinii A.C. Cairnsa, że Komitet 
Sądowy Tajnej Rady przystosował nazbyt scentralizowaną konstytucję do warunków 
kanadyjskiego państwa. Jak słusznie piszę P.H. Russell, nie samo prawo odpowiadało 
za radykalne wzmocnienie autonomii prowincji w pierwszych dekadach federacji518.

Jeśli kanadyjskie prowincje dysponują dziś znacznym zakresem władzy, to jest tak 
również dlatego, że ich mieszkańcy mają znaczne poczucie odrębności i wewnętrznej 
wspólnoty. Identyfikacja z prowincją jest częstokroć większa niż z całym państwem. 
Jest tak nie tylko w Quebecu, ale w prawie wszystkich prowincjach, zwłaszcza za
chodnich. Również ten czynnik wzmacnia siłę prowincjonalnych rządów wobec władz 
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federalnych i uniemożliwia przejmowanie kompetencji prowincjonalnych legislatur 
przez parlament federalny. Niezależnie od formalnego podziału uprawnień legisla
cyjnych, władze federalne muszą brać pod uwagę fakt, że uwarunkowania społeczne 
i polityczne uniemożliwiają nadmierną koncentrację władzy w centrum. Jak powiada 
się w Kanadzie: „Władza prowincji jest święta”519. Charakterystyczne, że w Kanadzie 
władze federalne nie wykorzystują swych uprawnień wydatkowych (spending power), 
niezależnie od ich słabego umocowania konstytucyjnego, do ingerowania w obszar 
jurysdykcji prowincji i narzucania im uregulowań prawnych. Transfery federalne nie 
mają obecnie w Kanadzie charakteru grantów warunkowych i nie są wykorzystywane 
do ograniczania autonomii prowincji520.

519 Wystarczy pamiętać, jak zawrotną karierę zrobił w Albercie w okresie kryzysu energetycznego 
lat 70. XX wieku slogan w mało wyrafinowany sposób komentujący wprowadzoną przez rząd 
federalny kontrolę cen ropy naftowej, która według szacunków kosztowała tę prowincję 50 mid 
dolarów kanadyjskich. Premier Alberty zagroził wówczas ograniczeniem dostaw ropy do wschod
nich prowincji, a na wielu rejestracjach samochodowych pojawiły się, najwyraźniej popierające 
takie posunięcie, słowa wypowiedziane przez ówczesnego burmistrza Calgary i późniejszego 
premiera prowincji R. Kleina: „Niech łajdaki ze wschodu pozamarzają w ciemnościach” (Let the 
eastern bastards freeze in the dark).

520 Sama kwestia możliwości wydatkowania przez rząd federalny środków finansowych w obszarach 
nienależących do jurysdykcji parlamentu federalnego budzi wiele kontrowersji. Władze federalne 
w pewnym sensie same przyznały sobie takie prawo, jako źe konstytucja o tak zwanej władzy 
wydatkowej (spending power) federacji nie wspomina, także orzecznictwo Sądu Najwyższego 
jest w tej sprawie niejednoznaczne. W rezultacie na przykład Quebec uznaje władzę wydatkową 
federacji za niekonstytucyjną uzurpację. Granty warunkowe były wykorzystywane przez władze 
federalne szeroko w latach 30. XX wieku i w okresie rekonstrukcji po II wojnie światowej. Obecnie 
przekazywanie środków federalnych na realizację programów w obszarze jurysdykcji prowincji 
jest ustalane wspólnie przez premiera federalnego i premierów prowincji, przy czym prowincje 
niezainteresowane realizacją programów federalnych mogą ustanawiać własne i otrzymywać 
rekompensaty finansowe. Na podstawie Ramowego Porozumienia w Sprawie Unii Społecznej 
(Social Union Framework Agreement - SUFA) zawartego pomiędzy rządem federalnym i dzie
więcioma prowincjami (bez Quebecu) rząd federalny może korzystać z władzy wydatkowej 
w celu ustanawiania programów społecznych w obszarze jurysdykcji prowincji. Porozumienie 
zobowiązuje jednak rząd federalny do uzyskania zgody większości prowincji, które do niego 
przystąpiły, aby móc uruchomić nowy program. W ten sposób zjednej strony władza wydatkowa 
federacji została ograniczona, choć z drugiej strony większość prowincji ją uznała. Szerzej na ten 
temat zob. H. Telford, The Federal - Spending Power in Canada: Nation - Building Or Nation 
-Destroying?, „Publius: The Journal of Federalism”, 2003, vol. 33, no. 1, s. 23-44.

3. Autonomia ustrojowa prowincji i ich status jako części 
składowych federacji

Wszystkie kanadyjskie prowincje mają jednakowy status jako podmioty federacji, warto 
jednak zaznaczyć, że, choć nie rzutuje to na ich pozycję, stawały się one członkami 
federacji w różny sposób. Pod tym względem wszystkie prowincje można podzielić na 
trzy grupy. W pierwszej znalazłyby się cztery prowincje założycielskie, choć także wśród
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nich istnieje pewne zróżnicowanie, jako że Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik bezpo
średnio wstąpiły do federacji, podczas gdy Ontario i Quebec zostały utworzone dopiero 
w momencie jej powstania. Do drugiej grupy należą trzy prowincje, które w kolejnych 
latach dołączyły do federacji, czyli Wyspa Księcia Edwarda, Kolumbia Brytyjska oraz 
Nowa Fundlandia i Labrador. Wreszcie w trzeciej grupie należy umieścić te prowincje, 
które zostały utworzone przez władze federalne na drodze federalnego ustawodawstwa, 
to jest Manitoba, Alberta i Saskatchewan.

Akt Konstytucyjny z 1867 roku jako członków federacji wymienia tylko cztery pro
wincje założycielskie. W każdej ustawie tworzącej prowincję lub umowie o przystąpieniu 
do federacji, znajduje się jednak stwierdzenie, że dana prowincja stając się członkiem 
federacji będzie traktowana w taki sam sposób jak prowincje, które pierwotnie tworzyły 
federację. Forma, w jakiej prowincje stawały się podmiotami federacji, nie rzutuje więc 
na ich status, niemniej warto zwrócić na to uwagę, choćby do „oczyszczenia pola” dla 
dalszych rozważań.

3.1. Gwarancja integralności terytorialnej

Gwarancja nienaruszalności terytorium prowincji została zawarta w art. 43 Aktu Kon
stytucyjnego z 1982 roku, zgodnie z którym granice między prowincjami mogą zostać 
zmienione jedynie w drodze poprawki do konstytucji Kanady, do której przyjęcia jest 
wymagana zgoda Izby Gmin, Senatu oraz legislatur prowincji, do których poprawka 
będzie mieć zastosowanie521. Z kolei powiększenie obszaru prowincji o tereny należące 
do któregoś z istniejących terytoriów federalnych wymaga uchwalenia poprawki konsty
tucyjnej, na którą muszą wyrazić zgodę, oprócz parlamentu federalnego także legislatury 
przynajmniej 2/э prowincji, zamieszkanych przez nie mniej niż połowę wszystkich miesz
kańców Kanady. Przed przyjęciem tej regulacji parlament federalny mógł swobodnie 
powiększać terytoria prowincji o obszary należące do terytoriów federalnych522.

521 Jest to tak zwana dwustronna procedura zmiany konstytucji federalnej (por. niżej).
522 W ten sposób między innymi trzykrotnie powiększano obszar Manitoby (w 1881, 1912 i 1930 roku), 

dwukrotnie Ontario (w 1889 i 1912 roku) oraz Quebecu (w 1898 i 1912 roku).
523 Zob. Arguments for Maritime Union [w:] P. Fox (ed.), op.cit., s. 89-93; N. Ward, One Prairie 

Province: Historical and Political Perspective [w:] P. Fox (ed.), op.cit., s. 93-101.

Przed 1982 rokiem parlament federalny mógł również samodzielnie decydować 
o utworzeniu nowych prowincji, uzyskał takie prawo na mocy poprawki do Aktu 
o Brytyjskiej Ameryce Północnej, przyjętej w 1871 roku. Obecnie ustanowienie nowej 
prowincji wymaga przyjęcia poprawki do konstytucji w takim trybie, jak rozszerzanie 
obszarów prowincji na terytoria.

Prowincje nie mogą zostać zlikwidowane, nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, 
aby mogły się z sobą łączyć. Wymagałoby to oczywiście zmiany konstytucji federalnej 
i to w procedurze jednomyślności, to znaczy za zgodą parlamentu federalnego oraz 
legislatury każdej z prowincji. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby miało dojść do 
połączenia dwu lub więcej prowincji, warto jednak pamiętać, że w latach 70. ubiegłe
go wieku idea utworzenia, w miejsce czterech, jednej prowincji morskiej oraz jednej 
prowincji preryjnej (w miejsce trzech) miała swoich zwolenników523.
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3.2. Autonomia ustrojowa

Żadna z prowincji nie posiada konstytucji w znaczeniu formalnym. Zgodnie z tradycją 
brytyjską, normy ustrojowe prowincji są zawarte w ustawach, konwenansach konsty
tucyjnych, wynikają także z prawa powszechnego. Niektóre uregulowania dotyczące 
ustroju prowincji są również zawarte w Akcie Konstytucyjnym z 1867 roku, odnosi się 
to przede wszystkim do urzędu wicegubernatora prowincji. Nie można zatem stwierdzić, 
aby porządek ustrojowy prowincji nie był oparty na normach konstytucyjnych, tyle tylko, 
że są to normy konstytucji materialnej, nieskodyfikowanej. Warto zauważyć, że w od
niesieniu do trzech prowincji, które zostały utworzone decyzją parlamentu federalnego, 
elementem ich konstytucji są także ustawy federalne, które powołały owe prowincje 
do życia {Manitoba Act, 1870 oraz Alberta Act, 1905 i Saskatchewan Act, 1905), i które 
równocześnie stanowią załączniki do Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku.

Swobodę w samodzielnym kształtowaniu porządku ustrojowego zapewnia prowin
cjom art. 45 Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku, zgodnie z którym tylko legislatury 
prowincji mogą wydawać prawa uzupełniające konstytucje prowincji, z jednym wszakże 
wyjątkiem, dotyczącym urzędu wicegubernatora. Jego status regulują bowiem przepisy 
Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku (art. 58-68), które mogą być zmienione jedynie 
zgodnie z odpowiednią procedurą zmiany konstytucji federalnej (por. niżej). Przywołany 
art. 45 pozwala zatem prowincjom na uchwalenie własnych konstytucji, warto jednak 
pamiętać, że zasada suwerenności parlamentu, która w Kanadzie odnosi się także do 
legislatur prowincji, nie pozwala im swymi decyzjami wiązać przyszłych parlamentów. 
Z tego względu konstytucje prowincji, aby mogły być obwarowane szczególną procedurą 
zmiany, musiałyby zostać przyjęte w takiej samej, szczególnej procedurze52,1.

Ustroje prowincji są oparte na westminsterskim systemie rządów, nie różnią się 
między sobą i tylko nieznacznie odbiegają od modelu ustrojowego federacji. Władza 
ustawodawcza należy w prowincjach do jednoizbowych524 525 parlamentów noszących na
zwę Zgromadzeń Ustawodawczych {Legislative Assemblies). Jak piszę G. White, „pod 
względem podstawowej struktury i zasad konstytucyjnych są one właściwie identyczne”, 
nawiązując „bez znaczących odchyleń do systemu konstytucyjnego przeniesionego do 
Kanady z Brytanii w XIX wieku”526. Liczebność prowincjonalnych parlamentów waha 

524 Zob. T. Morton, Constituting Democracy in Alberta: A Centennial Proposal, „Fraser Forum”, 
November 2003, s. 16. W Kolumbii Brytyjskiej normy ustrojowe zostały zebrane w jednym akcie 
prawnym. Ma on jednak rangę zwykłej ustawy i może być w każdej chwili zmieniony bez koniecz
ności zastosowania szczególnej procedury. Nie można określić go zatem mianem konstytucji, to 
pojęcie należy bowiem rezerwować dla aktów prawnych o najwyższej mocy prawnej, zmienianych 
przy użyciu utrudnionej w porównaniu z ustawami zwykłymi procedury. Jeśli chodzi o trzy pro
wincje utworzone przez parlament federalny, to gdyby chciały one uchwalić konstytucje, w grę 
wchodziłaby także „patriacja” trzech wspominanych ustaw federalnych tworzących te prowincje, 
w drodze poprawki do konstytucji federalnej przyjętej w procedurze dwustronnej. Propozycje 
uchwalenia ustaw zasadniczych są wysuwane przede wszystkim w Albercie i Quebecu.

525 Ostatnią prowincją, która odeszła od bikameralizmu, był Quebec, w którym druga izba parla
mentu, Rada Ustawodawcza {Legislative Council), została zniesiona w 1968 roku.

526 G. White, Evaluating Provincial and Territorial Legislatures [w:] Ch. Dunn (ed.), Provinces. 
Canadian Provincial Politics, Broadview Press, Peterborough 2006, s. 256. Warto pamiętać, że 
Zgromadzenia Ustawodawcze takich prowincji, jak Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik czy Wyspa 
Księcia Edwarda są starsze, mają zatem dłuższą tradycję niż federalna Izba Gmin.
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się pomiędzy liczbą 27 członków w najmniejszej prowincji, Wyspie Księcia Edwarda 
a 125 w Quebecu. Wybory do legislatur odbywają się w jednomandatowych okręgach 
wyborczych systemem większości zwykłej. W pierwszych latach federacji, do 1874 roku 
możliwe było łączenie mandatu w legislaturze prowincji z mandatem w parlamencie 
federalnym527. Warto wspomnieć, że bardzo aktualnym tematem w wielu prowincjach 
jest reforma systemu wyborczego, której rezultatem miałoby być wprowadzenie ordy
nacji zwiększającej proporcjonalność wyborów do legislatur prowincji. Tego rodzaju 
próba została już nawet podjęta w Kolumbii Brytyjskiej528.

527 Zob. H. Izdebski, Kryzys federalizmu kanadyjskiego, „Państwo i Prawo”, 1981, z. 1, s. 90.
528 1 7 maja 2005 roku wraz z wyborami do Zgromadzenia Ustawodawczego odbyło się w tej prowincji 

referendum, w którym mieszkańcy mieli się wypowiedzieć na temat reformy systemu wyborczego, 
polegającej na zastąpieniu systemu większości zwykłej tak zwanym systemem pojedynczego głosu 
przechodniego (Single Transferable Vote - STV), którego zastosowanie w okręgach wielomanda
towych miało zapewnić bardziej proporcjonalne rezultaty wyborów prowincjonalnych. Zgodnie 
z Ustawą o Referendum w sprawie Reformy Wyborczej (Electoral Reform Referendum Act, 2004), 
do wprowadzenia reformy w życie konieczne było uzyskanie dla jej założeń poparcia co najmniej 
60% wyborców w skali całej prowincji i większości w przynajmniej 60% okręgów wyborczych 
(48 z 79). Pomimo iż za przedłożoną propozycją opowiedziała się większość głosujących w aż 
77 okręgach, to jednak w skali całej prowincji uzyskała ona poparcie niespełna 58%, w związku 
z czym nie weszła w życie. W kwietniu 2006 roku rząd prowincji ustalił, iż głosowanie nad 
propozycją reformy systemu wyborczego zostanie ponownie przeprowadzone wraz z kolejnymi 
wyborami do legislatury prowincji, czyli w maju 2009 roku. Równocześnie utrzymano wymóg 
podwójnej większości na poziomie 60%.

529 Liquidators of the Maritime Bank of Canada v. The Receiver-General of New Brunswick (1892) 
A.C. 437.

Formalnymi organami egzekutywy są w prowincjach wicegubernator i mianowana 
przez niego Rada Wykonawcza (Executive Council). Jak już wspomniano, pozycję wi- 
cegubernatora regulują przepisy Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku. Zgodnie z nimi, 
w każdej z prowincji mianuje go gubernator generalny za radą gabinetu, a więc faktycznie 
decyzja w przedmiocie nominacji należy do premiera federalnego. Wicegubernatorzy 
są powoływani na czas nieokreślony, ich kadencja nie może jednak trwać krócej niż 
pięć lat. Najogólniej rzecz biorąc, są oni odpowiednikami gubernatora generalnego 
w prowincjach, a więc formalnymi (tytularnymi) piastunami władzy wykonawczej 
zobowiązanymi do działania za radą kolegialnej Rady Wykonawczej, która w pro
wincjach jest odpowiednikiem Królewskiej Tajnej Rady dla Kanady (Queen’s Privy 
Council for Canada). Równocześnie, zgodnie z tradycją brytyjską, wicegubernator 
jest także elementem legislatury. Zgodnie z intencjami twórców konstytucji federal
nej, wicegubernatorzy mieli być przedstawicielami władz federalnych w prowincjach, 
co wpisywało się w ogólne ich założenie o pośledniej roli prowincji, które miały być 
podporządkowane federacji. Jednak stosunkowo szybko Komitet Sądowy Tajnej Rady 
przesądził o konstytucyjnym statusie wicegubernatorów jako reprezentantów Korony, 
a nie władz federalnych529, co z punktu widzenia autonomii prowincji miało niezwykle 
istotne znaczenie. Niemniej jednak, jak zauważa D.E. Smith, pozostawienie nominacji 
wicegubernatora w rękach władz federalnych ma głęboki sens. Gdyby bowiem, zgodnie 
z postulatami wysuwanymi przez Quebec w latach 70. ubiegłego wieku, uprawnienia 
nominacyjne w tym zakresie uzyskały zgromadzenia ustawodawcze, rezultatem byłyby, 
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wedle słów E. Forseya, „narodziny wybieralnego prezydenta, który jeździłby po świecie 
i zyskiwał uznanie jako głowa państwa Quebec”330.

Faktycznie władzę wykonawczą w prowincjach sprawuje gabinet i stojący na jego 
czele premier. Ustrojowa pozycja gabinetu i premiera jest oparta na konwenansach 
konstytucyjnych, analogicznych do tych, na których opiera się funkcjonowanie gabi
netu i premiera federalnego. Uprawnienia premiera, którym zostaje zawsze przywódca 
większości w legislaturze, obejmują więc między innymi: decydowanie o obsadzie 
stanowisk w gabinecie, jego strukturze i wewnętrznych procedurach oraz o rozwiązy
waniu Zgromadzenia Ustawodawczego i przeprowadzaniu wyborów. Premier dysponuje 
także prawem patronażu, to jest powoływania na najważniejsze stanowiska państwowe 
w prowincji. Członkowie gabinetu muszą zasiadać w parlamencie, ponoszą także przed 
nim zarówno indywidualną, jak i solidarną odpowiedzialność.

Pomimo tych niezwykle istotnych podobieństw, prowincjonalne egzekutywy, jak piszę 
Ch. Dunn, nie są miniaturami swego federalnego odpowiednika, mając własną tradycję 
i historię331. Wśród najważniejszych różnic wskazuje on trzy332: w skład gabinetów w pro
wincjach wchodzi proporcjonalnie więcej parlamentarzystów niż w gabinecie federalnym, 
bo od 20% do nawet powyżej 40%, co zwiększa kontrolę gabinetu nad parlamentem530 531 532 533; 
ten sam skutek ma większe zaangażowanie parlamentarnej reprezentacji partii rządzącej 
w prace gabinetu, pozwala bowiem „spacyfikować” parlamentarzystów z drugiego szeregu, 
którzy nie weszli w skład gabinetu (tak zwanych backbenchers)-, trzecia różnica polega 
na istnieniu różnych kategorii ministrów w rządzie federalnym i rządach prowincji.

530 Zob. D.E. Smith, The Invisible Crown. The First Principle of Canadian Government, University 
of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1995, s. 168-169.

531 Ch. Dunn, Premiers and Cabinets [w:J Ch. Dunn (ed.), op.cit., s. 217.
532 Zob. ibidem, s. 223-230,
533 W 2004 roku gabinety w prowincjach liczyły od 10 członków na Wyspie Księcia Edwarda, do 

27 w Kolumbii Brytyjskiej. W pierwszej z wymienionych prowincji na 23 parlamentarzystów 
rządzącej Partii Konserwatywnej prawie połowa wchodziła więc w jego skład.

533 Zob. G. White, Cabinets and First Ministers, University of British Columbia Press, Vancouver 
2005, s. 74-77.

535 Zob. Ch. Dunn, op.cit., s. 239-243.

Z wielu względów, między innymi wskazanych wyżej, premierzy prowincji mają 
niezwykle silną pozycję, dominując zarówno nad gabinetem, jak i parlamentem. Wynika 
to także ze słabości legislatur, które obradują krótko, zwykle przez kilka miesięcy w roku, 
rządy z reguły posiadają w nich stabilną większość, a pojedynczy parlamentarzyści 
pozbawieni są efektywnych środków kontroli egzekutywy. W rezultacie premierzy 
niektórych prowincji są w stanie skupić w swych rękach właściwie pełnię władzy, co 
pozwala na mówienie wręcz o systemie rządów premierskich (premiers’ governments) 
w prowincjach534. Ch. Dunn twierdzi jednak, że w ostatnich latach można zauważyć 
pewne osłabienie pozycji premiera, zaznaczające się, pośród wielu innych symptomów, 
między innymi pojawieniem się w aż ośmiu z dziesięciu prowincji stanowiska wice
premiera, który ma przejmować część kompetencji należących tradycyjnie do szefa 
rządu535. W ten sposób ma następować powrót do tego, co określa się mianem zinsty
tucjonalizowanego gabinetu (institutionalized cabinet), w którym w przeciwieństwie 
do gabinetu zdominowanego przez premiera (premier - centered cabinet) władza jest 
w większym stopniu rozłożona pomiędzy jego członkami. Na ile te obserwacje są trafne, 
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trudno orzec, faktem pozostaje, że dopóki premierzy będą jedynymi reprezentantami 
interesów prowincji wobec władz federalnych536, dopóty nie należy się spodziewać, aby 
ich pozycja mogła ulec radykalnemu osłabieniu.

536 Szczegółowo piszemy o tym w części rozdziału poświęconej instytucjom i mechanizmowi ko
operacji międzyrządowej.

537 Są to odpowiednio Sąd Najwyższy (Supreme Court) Wyspy Księcia Edwarda oraz Sąd Najwyższy 
(Supreme Court) Nowej Fundlandii i Labradoru. Ten pierwszy dzieli się na wydział procesowy 
(Trial Division), który rozpatruje niektóre sprawy w pierwszej instancji oraz apelacje od orzeczeń 
Sądu Prowincji (Provincial Court), który generalnie jest w prowincji sądem pierwszej instancji, 
oraz wydział apelacyjny (Appeal Division), przyjmujący odwołania od orzeczeń wydziału pro
cesowego oraz także od orzeczeń Sądu Prowincji. W Nowej Fundlandii i Labradorze strukturę 
Sądu Najwyższego tworzą: Wydział Procesowy, Ujednolicony Sąd Rodzinny (Unified Family 
Court) oraz Sąd Apelacyjny (Court of Appeal).

538 W Kolumbii Brytyjskiej i Nowej Szkocji - Sąd Najwyższy (Supreme Court), w Nowym Brun- 
szwiku, Albercie, Saskatchewan i Manitobie - Sąd Ławy Królewskiej (Court of Queen’s Bench), 
w Ontario - Sąd Wyższy (Superior Court of Justice) i wreszcie w Quebecu - Sąd Wyższy Que
becu (Cour Superieure du Quebec).

539 W Ontario analogiczny sąd nosi nazwę Sądu Ontario (Ontario Court of Justice), a w Quebecu 
- Sądu Quebecu (Cour du Quebec).

540 Sądy Prowincji były tworzone w latach 1959-1978. Jako pierwszy utworzył je Quebec, jako ostatnie 
Saskatchewan. Zob. C. Baar, Court Systems in the Provinces [w:j Ch. Dunn (ed.), op.cit., s. 291.

Autonomia ustrojowa tylko częściowo obejmuje władzę sądowniczą w prowincjach. 
W Kanadzie, inaczej niż w USA, nie ma odrębnego systemu sądownictwa federalnego 
i prowincjonalnego. Prowincje mają prawo powoływania i organizowania sądów o ju
rysdykcji zarówno cywilnej, jak i karnej na swoim terytorium, włącznie z określaniem 
procedury w sprawach cywilnych, ale już nie w sprawach karnych, to bowiem należy do 
kompetencji parlamentu federalnego. Autonomię ustrojową prowincji ogranicza przede 
wszystkim fakt, że zgodnie z art. 96 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku powoływanie 
sędziów wszystkich „wyższych” (superior) sądów w Kanadzie należy do gubernatora 
generalnego, a więc faktycznie leży w gestii premiera federalnego. Współcześnie poję
cie wyższego sądu oznacza, z wyjątkiem Wyspy Księcia Edwarda i Nowej Fundlandii 
i Labradoru, gdzie istnieje tylko jeden sąd wyższy537, dwa rodzaje sądów. Są to Sądy 
Apelacyjne (Courts of Appeal), które we wszystkich, z wyjątkiem dwu wspomnianych, 
prowincjach są najwyższymi sądami odwoławczymi, od ich rozstrzygnięć apelacje kie
rowane mogą być jedynie do Sądu Najwyższego Kanady. Sądy Apelacyjne rozpatrują 
odwołania w sprawach cywilnych i karnych, głównie od orzeczeń sądów niższej instan
cji również należących do kategorii sądów wyższych. Te sądy w różnych prowincjach 
noszą odmienne nazwy538 539 540.

Sądy Apelacyjne rozpatrują także apelacje od wyroków Sądów Prowincji (Provin
cial Courts)™ oraz różnego rodzaju trybunałów administracyjnych funkcjonujących 
w każdej prowincji. Sądy Prowincji nie należą do kategorii sądów wyższych, powstały 
one z przekształcania sądów magistrackich5,10, ich sędziowie są więc mianowani przez 
władze prowincji. Jurysdykcja sądów prowincji obejmuje z reguły sprawy karne, 
rodzinne, wykroczenia drogowe, sprawy nieletnich oraz sprawy cywilne, w których 
wartość sporu nie przekracza określonej, z reguły niezbyt wysokiej, sumy, na przykład 
w Kolumbii Brytyjskiej sąd prowincji rozpatruje takie sprawy, w których wartość sporu 
nie przekracza 25 000 dolarów kanadyjskich.
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Inne rodzaje sądów funkcjonują w dwóch prowincjach. W Nowej Szkocji istnieją 
także: Sąd Rodzinny (Family Court), Sąd do spraw Drobnych Roszczeń (Small Claims 
Court), Sąd do spraw Bankructw (Bankruptcy Court) oraz Sąd do spraw Spadkowych 
(Probate Court). Również w Nowym Brunszwiku istniej Sąd do spraw Bankructw, 
a także Sąd do spraw Drobnych Roszczeń. Dodajmy, że art. 96 Aktu Konstytucyjnego 
wyjmuje spod kompetencji nominacyjnych gubernatora generalnego sędziów sądów 
spadkowych w obu prowincjach.

Jak widać, w systemach sądowniczych prowincji pojawiają się pewne różnice doty
czące zarówno nazewnictwa, jak i struktury sądów, nie są to jednak różnice zasadnicze. 
Z punktu widzenia autonomii ustrojowej prowincji największe znaczenie ma fakt, że 
sędziowie najważniejszych sądów są mianowani przez władze federalne.

Na zakończenie rozważań dotyczących autonomii ustrojowej prowincji należy 
wspomnieć o ograniczeniach, jakie nakładają na nią przepisy Kanadyjskiej Karty Praw 
i Wolności. Chodzi tu o art. 3, 4 i 5, w których zawarte są tak zwane demokratycz
ne prawa. Artykuł 3 zapewnia każdemu obywatelowi Kanady prawo do głosowania 
w wyborach do legislatur prowincji oraz prawo do zasiadania w nich541. Z kolei art. 4 
ustala maksymalną długość kadencji zgromadzeń ustawodawczych na pięć lat od daty 
zarządzenia wyborów do tych izb, a art. 5 nakazuje, aby posiedzenia każdej legislatury 
prowincji były zwoływane przynajmniej raz w roku.

541 Niemniej jednak ustalanie kwalifikacji uprawniających do posiadania czynnego i biernego prawa 
wyborczego należy do prowincji. Obecnie we wszystkich prowincjach granica wieku dla czynnego 
i biernego prawa wyborczego wynosi 18 lat (z wyjątkiem Nowej Szkocji, w której bierne prawo 
wyborcze przysługuje od 19. roku życia). We wszystkich prowincjach istnieją też różnego rodzaju 
ograniczenia zarówno czynnego, jak i biernego prawa wyborczego (Zob. D.E. Blake, Electoral 
Democracy in the Provinces and Territories [w:] Ch. Dunn [ed.], op.cit., s. 126-132). Znaczenie art. 
3 polega jednak na tym, że to Sąd Najwyższy ma prawo określać, czy ograniczenia nakładane przez 
legislatury prowincji nie są zbyt restrykcyjne, to znaczy nie stają w sprzeczności z prawem każdego 
obywatela do wybierania i bycia wybieranym do organów przedstawicielskich prowincji.

542 Zob. R.A. Young, The Secession of Quebec and the Future of Canada, McGill-Queen’s University 
Press, Montreal-Kingston 1998, s. 346-362.

Pomimo tych oraz innych odnotowanych ograniczeń, można stwierdzić, iż prowin
cje dysponują bardzo dużą swobodą w kształtowaniu własnego ustroju, co jest jeszcze 
jednym wyznacznikiem ich bardzo silnej pozycji w kanadyjskim ustroju federalnym.

3.3. Dopuszczalność secesji

Uregulowanie kwestii prawa prowincji do secesji zostało bezpośrednio wymuszone wy
nikami referendum w sprawie niepodległości Quebecu z 1995 roku, w którym różnica 
pomiędzy zwolennikami secesji a jej przeciwnikami wyniosła zaledwie 54000, przy 
ogólnej liczbie ponad 4,5 miliona oddanych głosów.

W reakcji na wyniki referendum rząd federalny przystąpił do realizacji tak zwanego 
Planu A, który zakładał spełnienie kilku tradycyjnych postulatów francuskojęzycznej 
prowincji (zob. niżej) oraz tak zwanego Planu B, którego celem było ostateczne wyjaśnie
nie, czy na gruncie kanadyjskiej konstytucji prowincje dysponują prawem do secesji542. 
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W tym celu rząd federalny skierował trzy pytania do Sądu Najwyższego. Odpowiedź 
na nie miała wyjaśnić, czy secesja prowincji jest prawnie dopuszczalna543.

543 Pytania były następujące: 1. Czy, zgodnie z konstytucją Kanady, Zgromadzenie Narodowe, 
legislatura lub rząd Quebecu mogą podjąć samodzielną decyzję o secesji? 2. Czy normy prawa 
międzynarodowego dają Zgromadzeniu Narodowemu, legislaturze lub rządowi Quebecu prawo do 
podjęcia samodzielnej decyzji o secesji. W szczególności, czy normy prawa międzynarodowego 
wyrażają prawo do samostanowienia, które dawałoby Zgromadzeniu Narodowemu, legislaturze 
lub rządowi Quebecu prawo do podjęcia takiej decyzji? 3. W razie konfliktu pomiędzy prawem 
wewnętrznym Kanady a prawem międzynarodowym w kwestii prawa Zgromadzenia Narodowe
go, legislatury lub rządu Quebecu do podjęcia samodzielnej decyzji o secesji, które z regulacji 
prawnych będą przeważać?

544 Reference re Secession of Quebec (1998) 2 S.C.R. 217. Orzeczenie Sądu Najwyższego Szczegó
łowo omawia P. Leslie. Zob. P. Leslie, Canada: The Supreme Court Sets Rules for the Secession 
of Quebec, „Publius: The Journal of Federalism”, 1999, vol. 29, no. 2, s. 135-151. Krytykę roz
strzygnięcia i w ogóle możliwości dopuszczenia konstytucyjnej secesji w Kanadzie przedstawił 
H. Aronovitch. Zob. H. Aronovitch, Seceding The Canadian Way, „Publius: The Journal of 
Federalism”, 2006, vol. 36, no. 4, s. 541-562.

545 An Act to Give Effect to the Requirement for Clarity as Set Out in the Opinion of the Supreme 
Court of Canada in the Quebec Secession Reference, „Canada Gazette”, 2000, Part III, vol. 23, 
no. 3, ch. 26.

546 Sformułowanie „przynajmniej” oznacza, że w takich negocjacjach mogą również brać udział 
rządy trzech terytoriów, nie jest to jednak wymóg.

Odpowiedź Sądu Najwyższego wzbudziła wiele kontrowersji - poza dwiema, wszyst
kie prowincje ją odrzuciły. Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż prowincje nie 
dysponują prawem do secesj, to znaczy nie mogą jednostronnie {unilaterally) zerwać 
więzów federalnych. Sąd nie miał przy tym żadnych wątpliwości, iż secesja nie może 
być wewnętrzną sprawą żadnej z części federacji, gdyż ta stanowi całość i jej podmioty 
oddziałują wzajemnie na siebie. Zatem żaden z nich nie może zerwać układu federal
nego bez porozumienia z innymi, gdyż taka decyzja w naturalny sposób oddziałuje 
na nie i ich mieszkańców. Sąd Najwyższy uznał także, że ewentualną secesję którejś 
z prowincji muszą poprzedzić negocjacje z innymi prowincjami federalnymi i władzami 
federalnymi i to do tych ostatnich należy określenie, w jakich okolicznościach takie 
negocjacje mogłyby zostać podjęte i pod jakimi warunkami544.

Kwestie te zostały uregulowane w uchwalonej w 2000 roku tak zwanej Ustawie 
Wyjaśniającej {Clarity Act)545, która niejako doprecyzowuje opinię Sądu Najwyższego. 
W jej art. 3 znajduje się wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z konstytucją Kanady i pra
wem międzynarodowym prowincje nie dysponują prawem secesji, wystąpienie którejś 
z prowincji z federacji wymaga przyjęcia poprawki konstytucyjnej, a zatem musi być po
przedzone negocjacjami, w których muszą uczestniczyć przynajmniej rządy wszystkich 
prowincji oraz rząd federalny546. Pozostałe postanowienia ustawy w zasadzie określają 
warunki, jakie muszą być spełnione, aby do negocjacji poprzedzających secesję którejś 
z prowincji mogło dojść. Najogólniej rzecz biorąc, wymagania są poważne. Po pierw
sze, ludność prowincji musi w głosowaniu powszechnym jednoznacznie wypowiedzieć 
się za secesją {clear expression of the will by a clear majority of the population of the 
province). W związku z tym, to drugi warunek, pytanie postawione w głosowaniu musi 
być sformułowane w sposób zrozumiały i niebudzący wątpliwości co do intencji jego 
postawienia. Stwierdzenie, czy oba warunki zostały spełnione, należy do Izby Gmin. 
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Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2, rozważając, czy większość ludności prowincji 
wyraziła jednoznacznie wolę opuszczenia federacji, Izba Gmin powinna wziąć pod 
uwagę: przewagę głosów, jaką uzyskała propozycja secesji w głosowaniu powszechnym, 
wskaźnik frekwencji, a także „wszelkie inne kwestie lub okoliczności, które mogą być 
uznane za istotne”. Ponadto Izba Gmin, nim upoważni rząd do podjęcia negocjacji, musi 
także stwierdzić, że postawione w referendum pytanie było sformułowane w sposób 
umożliwiający wyrażenie przez ludność prowincji swej woli w sprawie secesji (art. 1 ust. 
3). Przed podjęciem decyzji w obu kwestiach muszą być wzięte pod uwagę stanowiska 
partii reprezentowanych w Zgromadzeniu Ustawodawczym prowincji, której rząd zapro
ponował referendum w sprawie secesji, wszelkie formalne oświadczenia lub rezolucje 
rządów lub Zgromadzeń Ustawodawczych pozostałych prowincji i terytoriów, Senatu, 
a także przedstawicieli rdzennych mieszkańców Kanady, zwłaszcza z tej prowincji, której 
rząd zaproponował referendum w sprawie secesji (art. 1 ust. 5, art. 2 ust. 3). Zgodnie 
z art. 2 ust. 4 rząd Kanady nie będzie mógł podjąć negocjacji z rządem jakiejkolwiek 
prowincji na temat jej secesji, dopóki Izba Gmin nie stwierdzi, że ludność tej prowincji 
w jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób opowiedziała się za wystąpieniem tej 
prowincji z federacji Kanady.

Prowincje nie posiadają prawa do secesji, to znaczy nie mogą samodzielnie zadecy
dować o opuszczeniu federacji. Istnieje jednak procedura umożliwiająca secesję, choć 
warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogło do niej dojść, są z pewnością bardzo 
rygorystyczne. Nie są jednak przecież niemożliwe do spełnienia. Clarity Act daje Izbie 
Gmin duże możliwości niedopuszczenia do secesji którejś z prowincji. Warto jednak 
pamiętać, że żadne przepisy nie funkcjonują w politycznej i społecznej próżni, sposób 
wykorzystania regulacji zawartych w ustawie musi zostać zweryfikowany w praktyce, 
nim będzie je można jednoznacznie ocenić547.

547 T. Wieciech, op.cit., s. 105.
548 Zob. Ch.F. Doran, Will Canada Unravel?, „Foreign Affairs”, 1996, vol. 75, no. 5, s. 101-102; 

R.A. Young, op.cit., s. 24.

Secesja którejkolwiek prowincji miałaby poważne konsekwencje dla Kanady, choć 
z pewnością byłyby one mniej dramatyczne w wypadku oderwania się Wyspy Księcia 
Edwarda lub powiedzmy Nowej Szkocji, niż gdyby doszło do secesji Quebecu lub Alber
ty. W tych dwóch prowincjach tendencje separatystyczne są najsilniejsze, choć w drugiej 
z nich nie doprowadziły jak dotąd do sformułowania poważnego projektu opuszczenia 
federacji i raczej nic nie wskazuje, aby mogły doprowadzić, przynajmniej w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Inaczej jest w wypadku Quebecu. Niektórzy twierdzą nawet, 
że bez Quebecu istnienie Kanady jako odrębnego państwa byłoby poważnie zagrożone, 
a realną perspektywą stałby się jej rozpad i przyłączenie się niektórych prowincji do 
Stanów Zjednoczonych548. Bez wątpienia Quebec jest „najbardziej kłopotliwą” spośród 
kanadyjskich prowincji, „prowincją inną niż wszystkie” (ne pas commes les autres).
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3.4. Quebec - „prowincja inna niż wszystkie”

Nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, iż federalizm kanadyjski miałby zupełnie inny 
charakter, gdyby jedną z prowincji kanadyjskiej federacji nie był francuskojęzyczny 
Quebec. Status Quebecu w federacji, jego relacje z pozostałą częścią Kanady (Rest of 
Canada - ROC) oraz oddziaływanie na kanadyjski system federalny wymagają więc 
odrębnego omówienia.

Francuski Quebec stał się częścią posiadłości brytyjskich w Ameryce Północnej na 
mocy pokoju paryskiego z 1763 roku, kończącego wojnę siedmioletnią. Status Quebecu 
jako kolonii brytyjskiej uregulował Akt Quebecu z 1774 roku, „zapewniający tej pro
wincji szereg odrębności i przywilejów”, wówczas też przyłączono do niego terytoria, 
które obecnie tworzą obszar prowincji Ontario549. W 1791 roku na mocy Aktu Konsty
tucyjnego, prowincję podzielono na dwie części, tworząc Górną (dzisiejsze Ontario) 
i Dolną Kanadę (dzisiejszy Quebec), ponownie zjednoczone w 1841 roku Aktem o Unii, 
wprowadzonym w wyniku przedstawionego kilka lat wcześniej raportu lorda Durhama. 
Jak już wspominano, powstała w ten sposób Prowincja Kanady okazała się z czasem 
niemożliwa do rządzenia, co było jedną z przesłanek zjednoczenia brytyjskich posiadło
ści w Ameryce Północnej i stworzenia z nich federacji. Francuskojęzyczni mieszkańcy 
Kanady w większości opowiedzieli się za federacją, głównie dlatego, iż było to jedyne 
realistyczne rozwiązanie, które mogło poprawić ich sytuację, uzyskanie niepodległości 
nie wchodziło rzecz jasna w rachubę550.

я’ Zob. H. Zins, op.cit., s. 80.
550 J.C. Bonenfant, Quebec and Confederation: Then and Now [w:J D.C. Thomson (ed.), Quebec 

Society and Politics: Views from the Inside, McClelland and Stewart Ltd., Toronto 1973, s. 54.
551 Obliczenia na podstawie danych opublikowanych na stronie Statistics Canada. Canada’s National 

Statistical Agency - http://www.statcan.ca
552 Zob. P. Romney, Provincial Equality, Special Status and the Compact Theory of Canadian Con

federation, „Canadian Journal of Political Science”, 1999, vol. 32, no. 1, s. 25-28.

Odmienność Quebecu w porównaniu z pozostałymi prowincjami wynika naturalnie 
z faktu, iż jest to prowincja zamieszkana w przeważającej mierze przez ludność fran
cuskojęzyczną, która w skali całej Kanady stanowi językową i narodową mniejszość. 
Według danych spisu powszechnego z 2001 roku francuski jako język ojczysty wskazało 
blisko 82% mieszkańców Quebecu, równocześnie spośród wszystkich Kanadyjczyków 
posługujących się tym językiem aż 85% zamieszkiwało tę właśnie prowincję551. Dla 
francuskojęzycznych Kanadyjczyków federacja powstała w rezultacie umowy zawartej 
pomiędzy dwoma narodami założycielskimi: Anglosasami oraz Frankofonami552. W ta
kim ujęciu Quebec od początku był „prowincją inną niż wszystkie”, jego autonomia 
jako części składowej miała służyć przede wszystkim ochronie tożsamości kulturowej 
i narodowej francuskich mieszkańców Kanady.

Ten szczególny charakter Quebecu znalazł tylko niewielkie odzwierciedlenie 
w przepisach kanadyjskiej konstytucji. Pod względem zakresu uprawnień legislacyj
nych, zatem elementu najważniejszego z punktu widzenia zasady autonomii, Quebec 
nie uzyskał więcej niż pozostałe prowincje. Zawarta w art. 129 Aktu Konstytucyjnego 
z 1867 roku gwarancja odrębnego regulowania prawa cywilnego w tej prowincji nie 
może być w ten sposób traktowana, oparte na normach common law prawo cywilne 

http://www.statcan.ca
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w innych prowincjach również podlega normowaniu przez legislatury prowincji, normy 
ustawowe znoszą bowiem normy prawa powszechnego.

Konstytucyjnie autonomia Quebecu nie jest większa niż pozostałych prowincji, na
tomiast faktycznie jej zakres jest dużo bardziej rozległy, ale jest to rezultatem polityki 
prowadzonej przez władze prowincji. Od początku istnienia federacji przywódcy Que
becu uważali, że najważniejsze znaczenie ma obrona samodzielności prowincji, którą 
warunkuje przede wszystkim zakres posiadanych kompetencji. Dlatego władze prowincji 
nie tylko dążyły do jego zwiększenia, ale przede wszystkim aktywnie wykorzystywały 
i nie dopuszczały do utraty uprawnień już posiadanych. Dlatego właśnie Quebec jako 
jedyna prowincja samodzielnie pobiera własny podatek od osób fizycznych i jako jedna 
z dwóch (obok Alberty) także od osób prawnych553. Korzystając z art. 94, Quebec nie 
przystąpił do federalnego programu emerytalnego {Canada Pensions Plan) i jako jedyna 
prowincja posiada własny system emerytalny. Nie uczestniczy też w wielu wspólnych 
programach federalno-prowincjonalnych, zamiast tego korzystając z ulg podatkowych 
i wprowadzając własne standardy w polityce społecznej. Jako jedyna prowincja nie 
podpisał w 1999 roku słynnego Ramowego Porozumienia w sprawie Unii Społecz
nej {Social Union Framework Agreement), którego celem było zapewnienie równych 
standardów polityki społecznej w całej Kanadzie554 555. Na podstawie umowy z rządem 
federalnym {MacDougall - Tremblay Agreement) Quebec samodzielnie (znów jako 
jedyna prowincja) reguluje kwestię imigracji, która zgodnie z konstytucją należy do 
kompetencji zbieżnych federacji i prowincji.

553 W Kanadzie prowincje mogą nakładać podatki dochodowe zarówno od osób fizycznych, jak 
i prawnych. Na mocy porozumienia z rządem federalnym władze federalne zbierają podatki 
w imieniu prowincji (z wyjątkiem wymienionych), a następnie przekazują im odpowiednią, 
wynikającą z prowincjonalnych uregulowań, część.

554 Zob. H. Bakvis, G. Skogstad, Canadian Federalism: Performance, Effectiveness and Legitimacy 
[w:] H. Bakvis, G. Skogstad (eds.), op.cit., s. 10 i 12.

555 Pod taką nazwą przeszedł do historii Quebecu okres pomiędzy 1960 a 1966 rokiem. W tym czasie, 
kiedy na czele rządu prowincji stał liberalny premier J. Lasage, zostały przeprowadzone głębokie 
reformy w zasadniczych obszarach życia prowincji. Wśród najważniejszych wymienić należy 
zmiany prawa wyborczego, zmierzające do jego demokratyzacji i zwiększenia reprezentatywności 

Jeśli idzie o zasadę partycypacji, to Quebec wyróżnia przede wszystkim zagwa
rantowanie tej prowincji trzech miejsc w składzie Sądu Najwyższego, choć wynika 
to bardziej ze względów praktycznych, jest konsekwencją odrębnego systemu prawa 
cywilnego w tej prowincji, nie zaś uznania jej szczególnej pozycji. Poza tym Quebec 
posiada 24 miejsca w Senacie, czyli tyle samo, ile Ontario i znacznie więcej niż każda 
z pozostałych prowincji. Tradycyjnie też z Quebecu pochodzi przynajmniej druga co 
do wielkości liczba członków gabinetu. Nie daje to jednak podstaw, aby uznać, iż pod 
względem udziału w sprawowaniu władzy federalnej pozycja Quebecu jest w znaczący 
sposób szczególna. Zresztą zawsze wysiłki przywódców francuskojęzycznej prowincji 
koncentrowały się na walce o ochronę oraz zwiększenie jej autonomii, a nie o uzyskanie 
większego wpływu na władze federalne.

„Czego chce Quebec?” - to pytanie, które w ostatnim półwieczu bardzo często 
powtarzali mieszkańcy anglosaskiej części Kanady. „Problem Quebecu” na wiele lat 
zdominował w tym okresie stosunki wewnątrz federacji. W samym Quebecu, począw
szy od lat 60. XX wieku, okresu tak zwanej spokojnej rewolucji {Quiet Revolution)^, 
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debata nad przyszłością prowincji koncentrowała się wokół dwóch opcji. Z jednej 
strony znaleźli się zwolennicy pozostania Quebecu w federacji, zgłaszający postulaty 
„odnowionego federalizmu” (renewedfederalism), który miał oznaczać specjalny status 
Quebecu w federacji, zwiększenie uprawnień legislacyjnych prowincji oraz uznanie jej 
mieszkańców za odrębną społeczność (distinct society) w Kanadzie. Po drugiej stronie 
stanęli ci, którzy formułowali hasła separatystyczne, dążący do niepodległości Quebecu, 
ewentualnie z zachowaniem „specjalnych stosunków” z federacją Kanady556.

organów przedstawicielskich, reformę edukacji i odebranie Kościołowi katolickiemu kontroli nad 
szkolnictwem, reformy w sferze społecznej, a wśród nich wprowadzenie powszechnego ubez
pieczenia zdrowotnego oraz kodeksu pracy, wreszcie nacjonalizację głównych gałęzi przemysłu, 
w tym przemysłu hydroelektrycznego, stanowiącego główne źródło dochodów prowincji. Ogólnie 
rzecz biorąc spokojna rewolucja była okresem przyspieszonej modernizacji w duchu narodowym. 
W tym sensie lata 1960-1966 stanowią cezurę oddzielającą „stary” i „nowy” Quebec, od której 
rozpoczyna się zasadnicza dyskusja na temat przyszłości Quebecu, w federacji kanadyjskiej lub 
poza nią. Na temat spokojnej rewolucji zob. M. Kijewska-Trembecka, Czego chce Quebec? His
toryczny szkic rozwoju quebeckiej ideologii separatyzmu, „Przegląd Polonijny”, 1998, R. XXIV, 
z. 2, s. 152-153; L. Balthazar, Quebec and the Ideal of Federalism, An occasional paper based 
on a seminar delivered on September 25, 1997, s. 1-3, http://www.misc-iecm.mcgill.ca

556 Opcja federalistyczna obejmowała postulaty tylko niewielkich uzupełnień istniejącego status quo, 
bardziej radykalne propozycje powiększenia władzy w takim zakresie, który oznaczałby niemal 
faktyczną niepodległość Quebecu, wreszcie propozycje generalnej decentralizacji władzy, która 
objęłaby wszystkie prowincje. Opcja niepodległościowa rozciągała się z kolei od haseł uznania 
suwerenności Quebecu połączonej z bliskim ekonomicznym i politycznym „partnerstwem” 
z Kanadą, po żądania pełnej niepodległości, bez szczególnego uregulowania stosunków Quebecu 
z Kanadą, innego niż pomiędzy każdymi innymi dwoma niepodległymi państwami. R. Simeon, 
Recent Trends in Federalism and Intergovernmental Relations in Canada: Lessons for the UK? 
[w:] T.C. Salmon, M. Keating (eds.), The Dynamics of Decentralization. Canadian Federalism 
and British Devolution, McGill-Queen’s University Press, Montreal-Kingston 1999, s. 49.

557 S. Brooks, op.cit., s. 136.
558 Zob. J. Boase, The Spirit of Meech Lake [w:] D.P. Shugarman, R. Whitaker (eds.), op.cit., s. 204.

Kwestia nowego uregulowania statusu Quebecu w ramach kanadyjskiej federacji 
znalazła się w centrum kanadyjskiej polityki w okresie rządów premiera B.M. Mulroneya, 
który za jeden z podstawowych celów postawił sobie „doprowadzenie do powrotu Que
becu do konstytucyjnej rodziny”557. Wcześniej Quebec jako jedyna prowincja nie uznał 
Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku, którego przyjęcie umożliwił kompromis dotyczący 
procedury zmiany konstytucji, zawarty między rządem federalnym a dziewięcioma 
prowincjami w listopadzie 1981 roku. Od tego czasu aż do roku 1984 w stosunkach 
Quebecu z rządem federalnym i pozostałymi prowincjami trwała zimna wojna, której 
przejawem stał się między innymi bojkot wszelkich spotkań międzyrządowych przez 
ówczesnego premiera prowincji R. Levesque’a.

Premier Mulroney doprowadził do zwołania w kwietniu 1987 roku konferencji 
w Meech Lake w celu omówienia pięciu warunków sformułowanych rok wcześniej przez 
nowego premiera Quebecu R. Bourasse, których spełnienie umożliwiłoby Quebecowi 
zajęcie „należnego mu miejsca w federacji”. Wśród owych warunków znalazły się między 
innymi wyraźne uznanie, w preambule konstytucji, Quebecu za odrębną społeczność; 
modyfikacja procedury zmiany konstytucji, która zapobiegałaby wprowadzaniu jakich
kolwiek zmian do ustawy zasadniczej bez zgody Quebecu; udział Quebecu w obsadzaniu 
stanowisk w Sądzie Najwyższym558. Wypracowane porozumienie, które miało się stać 
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podstawą zmian konstytucyjnych, spełniało wszystkie postulaty Quebecu559, a nawet 
więcej, bowiem uznanie odrębnej społeczności miało znaleźć się nie w preambule, która 
nie ma przecież normatywnego charakteru, lecz w tekście konstytucji, w nowym art. 2 
Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku (oryginalny art. 2 został usunięty rewizją konsty
tucyjną w 1893 roku), który nakazywałby interpretację konstytucji w sposób zgodny 
z uznaniem, iż „Quebec tworzy w ramach Kanady odrębną społeczność”560. Porozu
mienie z Meech Lake nie weszło jednak w życie, kolejna próba uregulowania statusu 
Quebecu i doprowadzenia do zaakceptowania przez prowincję Aktu Konstytucyjnego 
z 1982 roku została podjęta w 1992 roku.

559 Por. The Meech Lake Accord, „Canadian Parliamentary Review”, 1987, vol. 10 no. 3, s. 18-19.
560 J. Boase, op.cit., s. 211. J. Boase zwracała uwagę, że sam termin „odrębna społeczność” nie został 

jednak zdefiniowany, podobnie też nie było jasne, jakie konsekwencje będzie mieć dla wykładni 
konstytucji wprowadzenie art. 2 w takim brzmieniu do jej tekstu.

561 Por. The August 28, 1992 Charlottetown Accord, „Canadian Parliamentary Review”, 1992, vol. 15, 
no. 3, s. 34-48; zob. też M. Burgess, Constitutional Reform in Canada and the 1992 Referendum, 
„Parliamentary Affairs”, 1993, vol. 46, no. 3, s. 373-375.

562 Zob. E. McWhinney, Quebec and Canadian Federalism, „Canadian Parliamentary Review”, 1994, 
vol. 17, no. 3, s. 3; R. Simeon, op.cit., s. 52.

W sierpniu tego roku szefowie rządów dziesięciu prowincji oraz premier federalny, 
zebrani w stolicy Wyspy Księcia Edwarda Charlottetown, zawarli kolejne porozumienie, 
które miało się stać podstawą obszernej rewizji konstytucji. Warunki porozumienia 
były dla Quebecu jeszcze korzystniejsze niż w umowie z Meech Lake. Oprócz uznania 
społecznej odrębności prowincji, ustalono również wprowadzenie wielu zmian insty
tucjonalnych, w tym gwarancję 25% miejsc w Izbie Gmin, 3 stanowisk w Sądzie Naj
wyższym oraz wymóg, aby w zreformowanym Senacie ustawy dotyczące francuskiego 
języka oraz kultury musiały uzyskać podwójną większość - wszystkich senatorów oraz 
tych frankofońskich. Przewidziano także wprowadzenie rozszerzających uprawnienia 
prowincji zmian w zakresie podziału władzy561. W wypadku wprowadzenia tych zmian 
w życie bez wątpienia Quebec uzyskałby szczególną pozycję w kanadyjskim ustroju fe
deralnym. Jednak w październikowym referendum większość głosujących w skali całego 
kraju (54%) i w aż 6 z 10 prowincji odrzuciła porozumienie, a tym samym specjalny 
konstytucyjny status Quebecu. Zdecydowana większość Kanadyjczyków opowiedziała 
się tym samym przeciw uprzywilejowanej pozycji Quebecu, wykazując przywiązanie 
do i poparcie dla zasady równości prowincji562.

Fiasko porozumienia z Charlottetown oznaczało koniec projektów dużych zmian 
konstytucyjnych. W trakcie kampanii przed referendum secesyjnym w 1995 roku premier 
J. Chretien obiecał jednak, w wypadku pozytywnego dla federacji wyniku głosowania, 
spełnić kilka tradycyjnych postulatów Quebecu. W rezultacie, jeszcze w tym samym 
1995 roku została uchwalona ustawa faktycznie gwarantująca Quebecowi prawo weta 
w stosunku do każdej zmiany konstytucji (Act Respecting Constitutional Amendment 
- zob. niżej), Izba Gmin i Senat przyjęły rezolucję, w której uznano Quebec za odrębną 
społeczność, przyjęto także ustawę przekazującą prowincjom kontrolę nad szkolenia
mi pracowniczymi, co również było tradycyjnym żądaniem Quebecu. Nie oznacza to 
jednak, że Quebec uzyskał w ten sposób szczególny status. Weto konstytucyjne zagwa
rantowano także dwu innym prowincjom, zmiany dotyczące szkoleń pracowniczych 
objęły wszystkie, a wspomniana rezolucja miała wymiar jedynie symboliczny. Zresztą 
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działania rządu federalnego spotkały się ze sprzeciwem zarówno Bloku Quebeckiego 
{Bloc Quebecois) w parlamencie federalnym, jak i rządu prowincji.

Dość nieoczekiwanie, po ponad dekadzie względnego spokoju563, puszkę Pandory 
ponownie otwarto w listopadzie 2006 roku. Izba Gmin przyjęła wówczas, przy zaled
wie 16 głosach sprzeciwu, rezolucję, uznającą mieszkańców Quebecu {Quebecois) za 
„odrębny naród w ramach zjednoczonej Kanady” {distinct nation within united Canada). 
Projekt rezolucji zgłosił rząd federalny, który również podjął wielki wysiłek, aby uzyskać 
dla niej poparcie wszystkich sił politycznych w parlamencie. Decyzja rządu o wniesieniu 
projektu rezolucji pod obrady Izby Gmin była podyktowana chęcią uprzedzenia Bloku 
Quebeckiego, który zapowiedział złożenie projektu rezolucji idącej jeszcze dalej, uzna
jącej nie mieszkańców Quebecu, ale samą prowincję za odrębny naród, równocześnie 
nie wspominając o „zjednoczonej Kanadzie”.

S63 Okres po referendum z 1995 roku charakteryzował się osłabianiem tendencji separatystycznych
i spadkiem politycznego znaczenia ugrupowań nacjonalistycznych, co pokazały najpierw wybo
ry federalne z 2000 roku, w których Blok Quebecki uzyskał słaby wynik, a następnie wybory 
w samej prowincji z 2003 roku, w wyniku których od władzy została odsunięta Partia Quebecu. 
Były zatem istotne przesłanki wskazujące na to, że czas intensywnej konfrontacji pomiędzy 
Quebeckiem a Ottawą należeć będzie wkrótce do przeszłości. Wskazywały zresztą na to także 
przemiany społeczne dające się zaobserwować w prowincji. Zob. D. Salće, Quebec’s Changing 
Political Culture and the Future of Federal - Provincial Relations in Canada [w:] H. Telford, 
H. Lazar (eds.), Canada: The State of the Federation 2001. Canadian Political Culturefs) in 
Transition, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston 2002, s. 163 i n.

5M Obie opinie za: J. Bryden, Legal experts: Quebec resolution a symbolic gesture, http://cnews. 
canoe.ca (23.11.2006).

Jakie mogą być skutki przyjęcia rezolucji? Pod względem prawnym żadne, rezolucja 
nie ma mocy prawnej i nie może wiązać sądów w ich działalności orzeczniczej. P.H. Rus
sell określił jej uchwalenie mianem „symbolicznej inżynierii” {symbolic engineering), 
równocześnie zwracając uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo, jakie jej przyjęcie 
może nieść, a które polegać ma na tym, że mieszkańcy Quebecu poczują się oszukani, 
kiedy zrozumieją, że rezolucja jest bez znaczenia, co z kolei może wzmocnić pozycję 
separatystów w prowincji. Inny konstytucjonalista P. Monaham podkreślał natomiast 
sposób sformułowania rezolucji, która za odrębny naród uznaje nie prowincję Quebec, 
lecz jej mieszkańców, a poza tym nie zawiera zobowiązania rządu federalnego do uznania 
narodowej odrębności Quebecois we wszystkich swych działaniach, podczas gdy takie 
zobowiązanie zawierała poprzednia rezolucja z 1995 roku56'* 1.

Pomimo iż rezolucja została przyjęta przygniatającą większością głosów, podzieliła 
ona obie największe partie, jej wniesienie doprowadziło nawet do ustąpienia jednego 
z członków gabinetu. Trudno przewidzieć, jakie skutki może mieć jej przyjęcie. Z całą 
pewnością można stwierdzić, że dyskusja nad przyszłością Quebecu została ponownie 
umieszczona w centrum kanadyjskiej debaty publicznej. Uchwalenie rezolucji nie za
myka tej kwestii, a wręcz przeciwnie, tak naprawdę dopierają otwiera. Tuż po głoso
waniu w Izbie Gmin, podniosły się głosy, iż następnym krokiem powinno być uznanie 
narodowej odrębności Quebecu w konstytucji, co wymagałoby przyjęcia poprawki 
konstytucyjnej. Rząd federalny zdecydowanie wykluczył taką możliwość.

D. Salće przewidywał w 2002 roku, iż słabnący politycznie separatyści, mogą próbo
wać powtórnie „uderzyć w nacjonalistyczny bęben ze wzmożoną siłą, w mniej lub bar

http://cnews
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dzie desperackiej próbie ponownego rozniecenia płomienia”565. Wydarzenia z listopada 
2006 roku zdają się potwierdzać tę prognozę. Na ile owa „desperacka” próba ponownego 
rozpalenia separatyzmu się powiedzie, trudno orzec, wiele z pewnością będzie zależeć 
od postawy rządu federalnego i jego zdolności do prowadzenia umiejętnej polityki 
w tej wciąż delikatnej materii. Z pewnością dobrą wiadomością dla rządu federalnego 
i wszystkich federalistów w Quebecu i pozostałych prowincjach były wyniki wyborów 
prowincjonalnych w kwietniu 2007 roku, w których separatystyczna Partia Quebecu 
zajęła dopiero trzecie miejsce, ustępując nie tylko liberałom, ale i umiarkowanej Akcji 
Demokratycznej Quebecu (Action Democratique du Quebec) i uzyskując najgorszy 
wynik wyborczy od 1976 roku.

565 D. Salće, op.cit., s. 187.
566 Zob. H. Izdebski, op.cit., s. 93-97; J. Jaskiernia, Międzynarodowa aktywność Quebecu a tendencje 

separatystyczne, „Sprawy Międzynarodowe”, 1978, R. XXXI, z. 2, s. 135-137; M. Kruczkowski, 
Dokąd zmierza Quebec?, KAW, Warszawa 1979, s. 45-79; I. Rycerska, Grupy narodowe i et
niczne w systemie politycznym Kanady, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003, 
s. 263-284; M. Kijewska-Trembecka, op.cit., s. 153-158.

567 Zob.: J. Bourgault, Quebec’s Role in Canadian Federal - Provincial Relations [w:] J.P. Meekison, 
H. Telford, H. Lazar (eds.), op.cit., s. 352-366.

568 Ibidem, s. 368.

Tendencji separatystycznych Quebecu nie będziemy szczegółowo omawiać, tym 
bardziej że kwestia ta znalazła już w pewnym zakresie przedstawienie w polskiej li
teraturze566, wypada jednak się zastanowić nad konsekwencjami niepodległościowych 
aspiracji francuskojęzycznej prowincji dla kanadyjskiego federalizmu oraz przyszłością 
Quebecu i jego relacji z pozostałą częścią Kanady.

Konsekwencją odśrodkowego działania separatyzmu quebeckiego stało się przede 
wszystkim wzmocnienie pozycji prowincji w federacji. Zwłaszcza w latach 60. ubiegłego 
wieku, choć do pewnego stopnia także i później, Quebec był „głównym rozgrywają
cym” w stosunkach pomiędzy federacją a prowincjami i najważniejszym bojownikiem 
o prawa prowincji567. Dążąc do uzyskania specjalnego statusu, a w pewnych okresach 
nawet do secesji, równocześnie Quebec cały czas, by tak rzec, „rozpychał się” w ramach 
istniejącego porządku konstytucyjnego, stymulując tym samym korzystne z punktu wi
dzenia autonomii prowincji zachowania władz federalnych. Niepodległościowe aspiracje 
Quebecu doprowadziły nawet do tego, że prowincje uzyskały możliwość opuszczenia 
federacji. Równocześnie jednak, jak dotąd, nie spowodowały one radykalnych przemian 
ustroju federalnego w kierunku modelu asymetrycznego, w którym Quebec posiadałby 
inny status i pozycję niż pozostałe prowincje.

Co do przyszłości wydaje się, że możliwe są cztery scenariusze. Po pierwsze, pozo
stanie Quebecu w federacji kanadyjskiej w ramach obecnego porządku konstytucyjne
go. Jest to scenariusz chyba najbardziej prawdopodobny. Żądania Quebecu dotyczące 
uzyskania specjalnego statusu nie tylko spotykają się ze sprzeciwem w pozostałych 
prowincjach, ale także, jak piszę J. Bourgault, są coraz mniej uzasadnione „z historycz
nej i socjologicznej perspektywy”568. Do dwu narodów założycielskich federacji coraz 
częściej dodaje się (inna rzecz, czy zasadnie) ten trzeci, czyli rdzennych mieszkańców 
(native peoples) Kanady, zaś praktykowana w Kanadzie polityka wielokulturowości 
pomniejsza „wyjątkowość” mniejszości francuskojęzycznej. Nie oznacza to jednak, 
że jakieś reformy o charakterze pozakonstytucyjnym nie będą wprowadzane, zresztą 
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wskazuje się na konieczność takich reform w celu osłabienia wciąż żywych nastrojów 
separatystycznych w Quebecu569.

569 Zob. E. Monpetit, Harper Can Satisfy Quebec, „Policy Options”, 2006, vol. 27, no. 3, s. 67.
570 Zob. np.: R. Gibbins, G. Laforest, Finding a Way Out of Our Constitutional Jmpasse, „Policy 

Options”, 1998, vol. 19, no. 2, s. 50-52; B. Pelletier, Quebec’s Choice: Affirmation, Autonomy 
and Leadership, „Policy Options”, 2001, vol. 22, no. 3, s. 32; B. Pelletier, Quebec’s Place in the 
Canada of the Future, „Working Papers” 2001 (7), IIGR, http://www.iigr.ca

571 Zob. R. Gibbins, Models For a Canada-Quebec Partnership, „Policy Options”, 1998, vol. 19, 
no. 2, s. 37. Zob. też opinię G. Robertsona w The Future of Canadian Federalism, Ottawa 9-10 
November 1990, Canadian Study of Parliament Group, Ottawa bdw, s. 4.

572 Sondaż przeprowadzony przez Leger Marketing dla „Le journal de Montreal” oraz „The Gazette”, 
opublikowany 14 maja 2005 roku.

Po drugie, reforma ustroju federalnego i specjalny status Quebecu. Tego rodzaju kon
cepcje głębokiej reformy kanadyjskiego federalizmu są popularne zwłaszcza wśród poli
tologów wywodzących się z Quebecu570, ale możliwości wprowadzenia proponowanych 
przez nich zmian w życie, z przedstawionych już powodów, nie wydają się duże.

Po trzecie, wyjście Quebecu z federacji i oparcie jego stosunków z Kanadą na zasadzie 
suwerennego stowarzyszenia (sovereignty-association), czyli powstanie konfederacji 
Kanady i Quebecu571. W tym kontekście zwraca się uwagę między innymi na wzorce 
i doświadczenia Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że według sondażu z maja 2005 roku 
za takim rozwiązaniem opowiadało się 54% mieszkańców prowincji572.

Po czwarte wreszcie, pełna niepodległość Quebecu, obecnie wariant najmniej prawdo
podobny, zwłaszcza że, jak wskazują sondaże, mieszkańcy Quebecu są mu w większości 
przeciwni. W cytowanym już sondażu pełna niepodległość cieszyła się poparciem 46% 
mieszkańców Quebecu. Mimo to najtwardsi zwolennicy secesji wspominali o kolejnym 
referendum, które miałoby zostać zorganizowane w roku 2010. Ich zapał z pewnością 
osłabiły wspominane już wyniki wyborów do Zgromadzenia Narodowego. W ich świetle, 
kolejnego referendum secesyjnego nie należy się w najbliższej przyszłości spodziewać.

3.5. Status terytoriów federalnych

Oprócz 10 prowincji na terytorium Kanady istnieją także 3 terytoria federalne: Teryto
ria Północno-Zachodnie, Terytorium Yukon oraz najmłodsze, utworzone w 1999 roku, 
Terytorium Nunavut. Pod względem prawno-ustrojowym ich status jest całkowicie inny 
niż prowincji. Terytoria są bowiem poddane bezpośredniej kontroli władz federalnych. 
Zakres ich władzy nie determinuje (a zatem i nie gwarantuje) konstytucja federalna, 
lecz ustawy federalne, powołujące je do życia i przyznające im samorząd (Northwest 
Territories Act z 1985 roku, Yukon Act z 2002 roku, oraz Nunavut Act z 1993 roku), 
które w każdej chwili mogą zostać zmienione przez parlament federalny. Co prawda 
rozszerzenie prowincji na obszary terytoriów wymaga uchwalenia poprawki do konsty
tucji federalnej, ale zmiany terytorialne w obrębie terytoriów mogą być wprowadzone 
jednostronnie przez władze federalne, które mogą także swobodnie zlikwidować każde 
z terytoriów lub podejmować decyzje o utworzeniu nowego. Konstytucja gwarantuje 
terytoriom reprezentację w Senacie (po 1 senatorze z każdego), ale nie wymaga ich 
udziału w procedurze zmiany konstytucji federalnej, także konwenans konstytucyjny 

http://www.iigr.ca
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regulujący kształtowanie gabinetu federalnego nie wymaga reprezentacji terytoriów 
w jego składzie, podobnie jest w odniesieniu do Sądu Najwyższego. Terytoria nie cieszą 
się także autonomią ustrojową, jako że struktura ich organów władzy jest uregulowana we 
wspomnianych ustawach federalnych, których przepisów nie mogą rzecz jasna zmieniać. 
Krótko mówiąc, zakres autonomii terytoriów, jak również forma, w jakiej autonomia ta 
będzie mogła być realizowana zależą całkowicie od władz federalnych.

Polityka władz federalnych w ostatniem ćwierćwieczu doprowadziła jednak do tego, że 
obecnie faktyczny status terytoriów nie różni się znacząco od statusu prowincji. Terytoria 
dysponują niemal takim samym zakresem władzy jak prowincje, wyjątek dotyczy własno
ści ziemi Korony, która w terytoriach należy do federacji, oraz kontroli nad bogactwami 
naturalnymi, którą sprawują również władze federalne. W terytoriach ukształtował się 
także system rządów odpowiedzialnych, w którym władzę wykonawczą sprawuje już nie 
mianowany przez gubernatora generalnego za radą gabinetu komisarz (Commissioner), ale 
odpowiedzialne przed obieralnymi Zgromadzeniami Ustawodawczymi rządy, na których 
czele stoją premierzy. Współcześnie pozycja komisarza jest podobna do pozycji wicegu
bernatora prowincji573. Rozwój samorządu (self-government) w terytoriach jest zjawiskiem 
stosunkowo nowym, aż do 1975 roku komisarz Terytoriów Północno-Zachodnich był 
równocześnie spikerem, premierem i wicegubernatorem, dopiero w 1979 roku, prawie sto 
lat po utworzeniu, system rządów odpowiedzialnych wprowadzono w Yukonie574. Dodajmy 
także, że de facto porównywalny z prowincjami status terytoriów potwierdza ich udział, 
jako pełnoprawnych uczestników, w systemie kontaktów międzyrządowych.

573 Zob. G. Robertson, Autonomous Federal Territories [w:] R.J. Jackson, D. Jackson, N. Baxter- 
-Moore (eds.), Contemporary Canadian Politics. Reading and Notes, Prentice - Hall Canada, 
Scarborough 1987, s. 170.

57,1 Zob. C. Pearson, Yukon’s Responsible Government, „Canadian Regional Review”, 1980, vol. 3, 
no. 1 s. 21-26. Na temat rozwoju systemu rządów odpowiedzialnych w Terytoriach Północno- 
-Zachodnich zob. B. Lewis, The Development of Responsible Governments in the Northwest 
Territories 1976-1998, „Canadian Parliamentary Review”, 1998, vol. 21, no. 2, s. 12-17.

575 Zob. G. Tardi, A Nutshell Reminder of the Evolution of Canada's Territories [w:J Ch. Dunn (ed.), 
op.cit., s. 343, 348-349.

576 Kiedy w porozumieniu z Meech Lake zapisano, że utworzenie nowych prowincji będzie zależeć 
od zgody każdej z już istniejących, spotkało się to z bardzo ostrą krytyką ówczesnego premiera 
Yukonu T. Peniketta. Zob. T. Penikett, The Future of Northwestern Territories, „Canadian Par
liamentary Review”, 1988, vol. 11, no. 1, s. 4-6.

577 Zob. G. Robertson, op.cit., s. 172.

Co jakiś czas powraca kwestia przekształcenia terytoriów w prowincje. Ostatni raz, 
w listopadzie 2004 roku, podniósł ją premier P. Martin, zapowiadając stopniową ewolucję 
terytoriów w kierunku osiągnięcia przez nie pełnego statusu prowincji, wcześniej, już 
w 1979 roku, przekształcenie Terytorium Yukon w prowincję zapowiadał w kampanii 
wyborczej późniejszy premier J. Clark575. Problem jest więc obecny w debacie publicz
nej, nie można jednak zapominać, że utworzenie nowych prowincji w miejsce trzech 
istniejących obecnie terytoriów federalnych z wielu względów nie jest zadaniem łatwym. 
Utworzenie nowych prowincji wymaga zmiany konstytucji i zgody przynajmniej 7 z 10 
prowincji już istniejących576, należy też pamiętać, że na przekształceniu w prowincje 
obecne terytoria straciłyby finansowo577. Dlatego też nie należy się spodziewać, aby 
w najbliższych latach terytoria federalne mogły uzyskać status prowincji.
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4. Udział prowincji w sprawowaniu władzy federalnej

4.1. Senat jako reprezentacja prowincji w parlamencie federalnym

Dyskusja nad kształtem Senatu zajęła aż sześć spośród czternastu dni obrad Konferencji 
w Quebecu. Konieczność utworzenia parlamentu federalnego jako legislatury bikame- 
ralnej nie była kwestionowana, kontrowersje dotyczyły formuły kreacji składu, podziału 
miejsc pomiędzy prowincje oraz uprawnień drugiej izby. Ostatecznie zdecydowano, 
iż, jak ujął to John A. Macdonald, „konstrukcja ustrojowa izby wyższej powinna być 
zbliżona do wzorców brytyjskich, tak bardzo jak pozwalają na to warunki”578. Jednym 
z rezultatów takiego założenia stał się sposób powoływania składu Senatu.

578 J. Ajzenstat, P. Romney, I. Gentles, W.D. Gairdner (eds.), op.cit., s. 78.
579 Jednym z niewielu, którzy optowali za wyborami powszechnymi, był późniejszy premier Ontario 

Oliver Mowat. Przeciwnicy wyborów argumentowali między innymi, że ze względu na wielkość 
okręgów wybory do Senatu będą bardzo kosztowne dla kandydatów zmuszonych prowadzić kam
panię na bardzo rozległym obszarze. Z tego powodu będą oni zmuszeni polegać na wsparciu partii 
politycznych, co doprowadzi w rezultacie do silnego upartyjnienia Senatu i niebezpieczeństwa 
ustawicznego konfliktu z niższą izbą parlamentu. Doświadczenia Prowincji Kanady, w której 
obie izby parlamentu pochodziły z wyborów powszechnych, nie dostarczały w tym względzie 
zachęcającego przykładu. Zob. D.E. Smith, Canadian Senate in Bicameral Perspective, University 
of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2006, s. 79.

580 J. Uhr, The Canadian and Australian Senates: Comparing Federal Political Institutions [w:J 
B.W. Hodgins, J.J. Eddy, S.D. Grant, J. Struthers (eds.), op.cit, s. 135.

581 W przypadku Quebecu wymóg domicylu dotyczy jednego z 24 okręgów wyborczych, na które 
została podzielona prowincja na potrzeby dokonywania nominacji senatorskich. Ponadto, zgodnie 
z art. 23 ust. 6 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku, członkowie Senatu z Quebecu muszą posia
dać majątek w okręgu wyborczym, z którego otrzymują nominację lub w nim zamieszkiwać. 
Aż do 1929 roku uznawano, że art. 24 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku (wówczas nazywany 
jeszcze Aktem o Brytyjskiej Ameryce Północnej) pozwala na nominowanie jedynie mężczyzn. 
W październiku tego roku Komitet Sądowy Tajnej Rady uznał jednak, że także kobieta jest 
osobą {person) w rozumieniu art. 24 i w związku z tym również kobiety mogą być nominowane 
do Senatu. S. Joyal, Conclusion: The Senate as the Embodiment of the Federal Principle [w:] 
S. Joyal (ed.), op.cit., s. 291.

Skład Senatu Kanady nie jest kształtowany w wyniku wyborów powszechnych. 
Jego członków mianuje w imieniu królowej gubernator generalny na wniosek {request) 
premiera federalnego, przy czym wiążący gubernatora konwenans konstytucyjny naka
zuje mu w każdej sytuacji przychylić się do wniosku, co powoduje, że faktycznie skład 
personalny Senatu jest kształtowany przez szefa rządu. Wśród przedstawicieli kolonii 
panowała niemal jednomyślność, co do tego, że senatorowie powinni być mianowani, 
zamiast pochodzić z wyborów powszechnych579. Ciekawe, że tylko delegaci z Wyspy 
Księcia Edwarda opowiadali się za przyznaniem uprawnień w tym zakresie prowin
cjom, a nie władzom federalnym, ale nawet oni nie upierali się przy tym postulacie 
i ostatecznie bez większych oporów z niego zrezygnowali580 581.

Senatorem może zostać mianowana osoba będąca obywatelem Kanady, licząca 
nie mniej niż 30 lat, rozporządzająca majątkiem wartości 4000 dolarów kanadyjskich 
oraz zamieszkująca na stałe w prowincji, której ma być reprezentantem58'. Jak widać, 
wobec członków Senatu konstytucja kanadyjska wprowadza nie tylko cenzus wieku, 
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lecz również cenzus majątkowy oraz wymóg domicylu. Należy jednak zauważyć, że 
zwłaszcza cenzus majątkowy jest już współcześnie anachronizmem, tym bardziej że 
ustalony w takiej wysokości nie jest już w stanie realizować przypisanej mu przed 
140 laty funkcji, czyli sprawiać, aby mandat senatorski mogły sprawować wyłącznie 
osoby majętne.

W praktyce nominacyjnej - od momentu przejęcia decydującego wpływu przez 
premiera i rząd - pierwszoplanowe znaczenie uzyskała przynależność partyjna 
i zasługi kandydata dla partii rządzącej oraz pewne doświadczenie w działalności 
publicznej. [...] Do Senatu kierowani są zwłaszcza zasłużeni dla partii rządzącej, 
ale mało efektywni (lub niewygodni) ministrowie i deputowani582.

582 M. Grzybowski, Parlament Kanady, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994, s. 18. Zob. też M. Grzy
bowski, Szkice kanadyjskie (państwo - ustrój - obywatele), Wydawnictwo Andrzej Wiśniewski, 
Kielce-Kraków 2003, s. 99.

583 „Ojcowie Założyciele Konfederacji postanowili nie przyjąć zasady równego przedstawicielstwa 
poszczególnych prowincji w Senacie ze względu na szczególną sytuację Kanady, w której jedna 
z największych i najludniejszych prowincji była zamieszkana przez kulturową i językową mniej
szość w kraju. Przyznanie Quebecowi takiej samej liczby senatorów jak innym, mniej ludnym 
prowincjom niemającym licznych grup mniejszościowych pozbawiłoby tę prowincję możliwości 
skutecznego wyrażania opinii francuskojęzycznej ludności”. K. Complak (oprać, i przekł.), Par
lament Kanady, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 216.

584 D.E. Smith, Canadian Senate..., op.cit., s. 40.

Do 1965 roku senatorowie zasiadali w izbie dożywotnio, zmiana konstytucji z tego 
roku (Constitution Act, 1965) ustaliła wiek emerytalny senatorów na 75 lat. Osiągnięcie 
tego wieku powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu.

Pod względem rozdziału miejsc pomiędzy części składowe federacji konstytucja kana
dyjska przyjmuje zasadę równości nie prowincji, lecz regionów. Taka kompozycja Senatu 
jest wynikiem kompromisu, który umożliwił utworzenie federacji w 1867 roku. Zgoda 
ówczesnej Dolnej Kanady, czyli dzisiejszego Quebecu, na proporcjonalną reprezentację 
w Izbie Gmin była możliwa wyłącznie dzięki zapewnieniu tej prowincji dostatecznie 
silnej pozycji w Senacie, co przy przyjęciu zasady równej reprezentacji prowincji nie było 
możliwe583. Formuła reprezentacji przyjęta w konstrukcji kanadyjskiego Senatu miała 
stanowić swego rodzaju rekompensatę przede wszystkim dla Quebecu, ale także i dla 
prowincji morskich, za zgodę na reprezentację proporcjonalną w Izbie Gmin. Dlatego 
nie została ona oparta na zasadzie równości prowincji584.

Na potrzeby powoływania Senatu konstytucja dzieli Kanadę na cztery regiony 
(art. 22 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku): Ontario, Quebec, Prowincje Nadmorskie 
(Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda) oraz Prowincje Zachodnie 
(Manitoba, Kolumbia Brytyjska, Saskatchewan i Alberta). Każdy z regionów jest re
prezentowany w Senacie przez 24 senatorów. W odniesieniu do Prowincji Nadmorskich 
oraz Zachodnich podział miejsc pomiędzy prowincje przedstawia się następująco: Nowa 
Szkocja i Nowy Brunszwik - po 10; Manitoba, Kolumbia Brytyjska, Saskatchewan oraz 
Alberta - po 6; Wyspa Księcia Edwarda - 4. Poza tym prowincji Nowa Fundlandia 
i Labrador przysługuje 6 miejsc, a każdemu z trzech terytoriów (Terytoria Północno-Za
chodnie, Yukon, Nunavut) po 1 miejscu. W rezultacie Senat liczy obecnie 105 członków. 
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Artykuł 26 przewiduje możliwość dodatkowego powiększenia składu Senatu o 4 lub 8 
senatorów (po 1 lub 2 z każdego z czterech regionów), na dodatkowe nominacje zgodę 
musi jednak wyrazić królowa, przy czym ogólna liczba senatorów nigdy nie może 
przekroczyć 113 (art. 28). Jest to tak zwana władza zatapiania czy też zalewania Senatu 
{swampingpower), która ma służyć przełamywaniu oporu Senatu wobec stanowiska Izby 
Gmin. Jej źródła tkwią w tradycji brytyjskiej, gdzie prawem monarchy było powoływanie 
dodatkowych parów w celu rozwiązania konfliktu między izbami parlamentu na korzyść 
izby wybieralnej. Na wprowadzenie podobnej regulacji do konstytucji Kanady naciskał 
podczas Konferencji w Londynie rząd brytyjski. Ostateczna formuła powiększania składu 
Senatu została wymyślona przez J.A. Macdonalda i skonstruowana w taki sposób, aby 
dodatkowe nominacje nie zaburzały równej reprezentacji czterech regionów. Dotychczas 
możliwość „zatopienia” Senatu wykorzystano tylko raz, we wrześniu 1990 roku premier 
B.M. Mulroney mianował 8 dodatkowych senatorów, aby przełamać opór drugiej izby 
wobec rządowej legislacji585.

585 Pierwsza próba wykorzystania art. 26 miała miejsce już w 1873 roku, wówczas jednak brytyjski 
minister do spraw kolonii odmówił zwrócenia się do królowej Wiktorii o zatwierdzenie nomina
cji, argumentując, że nie doszło do odrzucenia przez Senat propozycji Izby Gmin. W 1990 roku 
królowa Elżbieta zatwierdziła nominacje. C.E.S. Franks, The Canadian Senate in Modern Times 
[w:] S. Joyal (ed.), op.cit., s. 162.

586 P. Thomas, Comparing the Lawmaking Roles of the Senate and the House of Commons [w:] 
S. Joyal (ed.), op.cit., s. 203.

Z perspektywy reprezentacji interesów prowincji najważniejszą funkcją Senatu 
jest realizowana wraz z Izbą Gmin funkcja ustawodawcza. Formalnie pozycja obu izb 
w procesie ustawodawczym jest niemal równa, z niewielką przewagą izby pierwszej. 
Postępowanie ustawodawcze może być rozpoczęte w każdej z izb (wyjątkiem są pro
jekty ustaw finansowych [money bills], które zgodnie z art. 53 Aktu Konstytucyjnego 
z 1867 roku muszą zostać zainicjowane w Izbie Gmin), a ustawa nie może uzyskać 
sankcji królewskiej, jeśli nie zostanie przyjęta w identycznym brzmieniu przez obie 
izby. Oznacza to, że Senat może nie tylko przyjmować ustawy w pierwszej kolejno
ści, ale także wprowadzać poprawki do ustaw przyjętych przez Izbę Gmin lub nawet 
w całości je odrzucać. W praktyce możliwości korzystania przez Senat z tak rozległych 
uprawnień są bardzo mocno ograniczone ze względu na brak wyborczej legitymacji. 
W warunkach państwa demokratycznego ciało składające się z nominatów nie może 
równać się z organem przedstawicielskim powoływanym w wyniku powszechnych 
wyborów. Z tego względu aktywność Senatu w obszarze ustawodawstwa uległa daleko 
idącemu ograniczeniu, zarówno w zakresie wprowadzania poprawek do ustaw przyjętych 
w Izbie Gmin, jak i całkowitego ich obalania.

O ile w ciągu pierwszych 75 lat istnienia Senat wprowadzał zmiany do 17-25% 
ustaw przyjętych w Izbie Gmin, o tyle w latach 1942-1957 wskaźnik ten spadł do 
13%, w latach 1957-1988 nawet do 4%, a współcześnie, choć zmienia się to w poszcze
gólnych sesjach, nie więcej niż do 7% wszystkich ustaw uchwalonych w Izbie Gmin 
wprowadzane są w Senacie poprawki586. Senat nadal posiada całkowitą swobodę we 
wprowadzaniu poprawek o charakterze technicznym lub takich, które nie zmieniają 
istoty ustawy. Wydaje się jednak, że istnieje zasada, wedle której Senat nie może wpro
wadzać zasadniczych zmian do ustaw uchwalonych w Izbie Gmin, a kiedy to możliwe, 
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nie powinien wprowadzać poprawek w ogóle, uznając przewagę izby wybieralnej nad 
izbą, której członkowie są nominowani587. Przyjęło się również, że Senat nie może wpro
wadzać żadnych poprawek do ustaw finansowych, ostatni taki przypadek miał miejsce 
w 1961 roku, a wydarzenia z 1985 roku, kiedy Senat opóźniał uchwalenie jednej z takich 
ustaw, wywołując swym zachowaniem powszechne oburzenie, wskazują wyraźnie na 
istnienie konwenansu konstytucyjnego, niepozwalającego Senatowi na dokonywanie 
zmian w ustawach finansowych588.

587 A. Heard, Canadian Constitutional Conventions. The Marriage of Law and Politics, Oxford 
University Press, Toronto 1991, s. 94-95. A. Heard twierdzi jednak, że Senat mógłby wprowadzać 
istotne poprawki do ustaw poruszających kontrowersyjne sprawy, w których rząd nie ma poparcia 
większości społeczeństwa, tak, aby skłonić większość w Izbie Gmin do ponownego rozpatrzenia 
drażliwej kwestii. Jednak także w takiej sytuacji, jeśli Izba Gmin odrzuci takie poprawki, Senat 
powinien zaakceptować jej stanowisko.

588 Ibidem, s. 94. Por. też. K. Complak, op.cit., s. 225-226.
589 Na temat postępowania Senatu w tym okresie zob. szczegółowo C.E.S. Franks, Not Dead Yet, But 

Should it Be Resurrected? The Canadian Senate [w:] S.C. Patterson, A. Mughan (eds.), Senates. Bica
meralism in the Contemporary World, Ohio State University Press, Columbus 1999, s. 124-140.
Najgłośniejszy przykład zastosowania tej zasady miał miejsce w 1988 roku. Lider większości liberal
nej w Senacie J. Turner doprowadził, biorąc za to osobistą odpowiedzialność, do wstrzymania prac 
nad projektem ustawy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, chcąc zmusić w ten sposób 
konserwatywny rząd B.M. Mulroneya do.rozpisania wyborów, od rezultatu których zależałby los 
ustawy. Postępowanie Senatu wzbudziło wiele kontrowersji, premier oskarżał senatorów o uzurpację 
uprawnień Izby Gmin, ostatecznie jednak zdecydował się na przeprowadzenie wyborów. Głównym 
tematem kampanii wyborczej stało się porozumienie o wolnym handlu. Po zwycięstwie rządzącej 
Partii Postępowo-Konserwatywnej zdominowany przez liberałów Senat uchwalił ustawę, która weszła 
w życie 24 grudnia 1988 roku. Zob. C.E.C. Franks, The Canadian Senate..., op.cit., s. 158-159.

Po II wojnie światowej Senat odrzucił w całości 44 ustawy. Wcześniej znacznie 
częściej dochodziło do sytuacji, w której ustawy nie wchodziły w życie ze względu 
na sprzeciw drugiej izby. Również w tym zakresie uprawnienia Senatu uległy więc 
znacznemu osłabieniu, co jednak nie oznacza, że także współcześnie nie może on 
obalać ustaw Izby Gmin. Ostatni przypadek odrzucenia przez Senat ustawy przyjętej 
w Izbie Gmin miał miejsce w 1996 roku. Senat przejawiał szczególną aktywność w la
tach 1984-1993, okresie rządów Partii Postępowo-Konserwatywnej, kiedy liberalna 
większość w Senacie przejęła faktycznie rolę opozycji wobec rządu, odchodząc tym 
samym od wcześniejszej praktyki dużo bardziej powściągliwego zachowania drugiej 
izby, co zresztą wzbudziło wiele kontrowersji i ponownie postawiło na forum publicz
nym problem reformy Senatu589.

Trudno precyzyjnie zdefiniować konwenans konstytucyjny regulujący możliwość 
stosowania weta przez Senat, w Kanadzie nie doszło do ukształtowania się normy 
konstytucyjnej na wzór brytyjskiego konwenansu Salisbury’ego, zgodnie z którym Izba 
Lordów nie odrzuca ustaw przyjętych przez większość w Izbie Gmin, jeśli realizują 
one zapowiedzi manifestu wyborczego rządzącego ugrupowania. Według P. Thomasa 
użycie weta (ewentualnie opóźnianie rozpatrywania - delay) byłoby uzasadnione wobec 
czterech kategorii projektów ustaw: projektów kontrowersyjnych, na przeforsowanie 
których rząd nie ma przyzwolenia społecznego590; projektów niebezpiecznych, mogących 
spowodować nieprzewidywalne i nieodwracalne szkody; projektów łamiących konsty
tucję, w tym Kanadyjską Kartę Praw i Wolności; projektów łamiących podstawowe 
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prawa mniejszości, w tym mniejszości językowych. Przyznaję on jednak, że wszystkie 
te warunki mogą być przedmiotem kontrowersji, i że konwenans regulujący używanie 
przez Senat przysługującego mu prawa sprzeciwu, daleki jest od precyzji591.

591 P. Thomas, op.cit., s. 198-199. A. Heard uważa z kolei, że o tym czy prawo lamie Kartę Praw 
i Wolności powinien decydować sąd i że na tej podstawie Senat nie byłby uprawniony do odrzu
cenia ustawy. Zob. A. Heard, op.cit., s. 98.

592 Por. D. Roblin, The Case for an Elected Senate, „Canadian Parliamentary Review’, 1982, vol. 5, 
no. 3, s. 8.

593 J. Ajzenstat, Bicameralism and Canada's Founders: The Origins of the Canadian Senate [w:] 
S. Joyal (ed.), op.cit., s. 16; S. Joyal, Reflections on the Path to Senate Reform, „Canadian Parlia
mentary Review”, 1999, vol. 22, no. 3, s. 2.

594 R. Watts, Bicameralism..., op.cit., s. 92.
595 Special Senate Committee on Senate Reform. Report on The subject - matter of Bill S - 4, An

Act to amend the Constitution Act, 1867 (Senate tenure) (October 2006), http://www.parl.gc.ca

Ze względu na sposób powoływania składu, Senat nie jest w stanie zapewnić efektyw
nej reprezentacji interesów prowincji w parlamencie federalnym, a w rezultacie spełniać 
podstawowego zadania drugiej izby w warunkach ustroju federalnego. Z jednej strony 
brak demokratycznej legitymacji wyklucza korzystanie z konstytucyjnych kompetencji, 
z drugiej mianowanie senatorów przez szefa rządu federalnego powoduje, że nie mogą 
być oni postrzegani jako reprezentanci prowincji.

Senat jest najczęściej krytykowaną instytucją ustrojową Kanady. Podstawą krytyki 
jest właśnie niezdolność do efektywnego reprezentowania prowincji w parlamencie fe
deralnym, będąca rezultatem sposobu kreacji składu Senatu, którego członków mianuje 
premier federalny592 593 594. Owa niezdolność Senatu do pełnienia tej funkcji jest oceniana jako 
największy mankament kanadyjskiego systemu federalnego.

Problem reformy Senatu został postawiony po raz pierwszy już w 1874 roku, kiedy 
Izba Gmin rozpatrywała projekt rezolucji zgłoszony przez premiera Ontario, a później
szego federalnego ministra sprawiedliwości i sędziego Sądu Najwyższego, D. Millsa. 
Domagał się on w niej przekazania prowincjom prawa powoływania senatorów i okre
ślania sposobów, w jaki będą to czynić595 *.

Od tego czasu reforma Senatu jest stałym elementem kanadyjskiego krajobrazu 
politycznego. Tylko pomiędzy 1969 a 1992 rokiem pojawiło się 26 propozycji reformy 
drugiej izby599. Po kilkunastu latach ciszy, które nastąpiły po upadku projektu zmian 
konstytucyjnych znanych jako Charlottetown Accord, inicjatywę w sprawie reformy 
Senatu podjął rząd S.J. Harpera. W maju 2006 roku został złożony w Senacie rządowy 
projekt zmiany konstytucji zakładający wprowadzenie ośmioletniej kadencji senator
skiej, a w grudniu tego roku kolejny projekt, przewidujący przeprowadzanie konsultacji 
z wyborcami w prowincji przed dokonaniem nominacji senatorskich przez premiera 
federalnego, faktycznie umożliwiający więc powszechne wybory senatorów. Komisja 
specjalna Senatu (Special Senate Committee on Senate Reform) w raporcie z października 
2006 roku poparła wprowadzenie ośmioletniej kadencji’95. W trakcie prac nad rządowym 
projektem zgłoszono także propozycję zmiany rozdziału miejsc między prowincje, tak 
aby wzmocnić reprezentację prowincji zachodnich. Zgodnie z nią Kolumbia Brytyjska 
miałaby stać się na potrzeby obsady Senatu odrębnym regionem, a cztery prowincje 
zachodnie, zamiast jak obecnie po 6, miałyby mieć następującą liczbę miejsc w drugiej 
izbie: Kolumbia Brytyjska - 12, Alberta - 10, Saskatchewan - 7 i Manitoba - 7, skład 

http://www.parl.gc.ca
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Senatu zostałby w ten sposób powiększony z obecnych 105 do 117 miejsc. Także ta 
propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję596.

596 Special Senale Committee on Senate Reform. Report on The motion to amend the Constitution of 
Canada (western regional representation in the Senate) (October 2006), http://www.parl.gc.ca

5,7 Na temat tej próby reformy Senatu zob. szerzej: T. Wieciech, Perspektywy i przestanki reformy 
kanadyjskiego Senatu, „Przegląd Sejmowy”, 2008, nr 5.

598 R.L. Watts wylicza 10 takich propozycji. Zob. R.L. Watts, Bicameralism..., op.cit., s. 92.
599 Report of the Special Joint Committee of the Senate and of the House of Commons on Senate 

Reform, Queen’s Printer for Canada, Ottawa 1984, s. 1.
600 M. Pitfield, An Appointed Chamber will Always Lack Credibility, „Canadian Parliamentary Re

view”, 1984,vol.7, no. l,s. 13.Zob. też J. Stilborn, Forty Years ofNot Reforming Senate-Taking 
Stock [w:] S. Joyal (ed.), op.cit., s. 37-38.

661 Porozumienie z Charlottetown zakładało wprowadzenie bezpośrednich wyborów senatorów lub 
wyborów przez zgromadzenia ustawodawcze prowincji.

602 D. Peterson, The Senate Needs Effective Provincial Representatives, „Canadian Parliamentary 
Review”, 1984, vol. 7, no. 1, s. 22.

603 P. Bosa,/ł Reformed but not Elected Senate, „Canadian Parliamentary Review”, 1982, vol. 5, no. 3, 
s. 13.

Oba projekty nie zostały uchwalone do końca pierwszej sesji 39. parlamentu, za
mkniętej we wrześniu 2007 roku. Pierwszy z nich stał się przedmiotem prac dwóch 
senackich komisji: Specjalnej Komisji Senatu do spraw Reformy (Special Senate Com
mittee on Senate Reform) oraz Komisji do spraw Prawnych i Konstytucyjnych (Legal 
and Constitutional Affairs Committee), ale nie dotarł do etapu trzeciego czytania. Drugi 
projekt nie został skierowany nawet do drugiego czytania w Izbie Gmin.

Inicjatywa rządowa została ponowiona w drugiej sesji otwartej jesienią 2007 roku. Tym 
razem oba projekty zostały złożone w Izbie Gmin. 13 listopada 2007 roku wprowadzono 
pod obrady Izby: nieznacznie zmodyfikowany projekt wprowadzenia kadencyjności man
datów senatorskich oraz niezmieniony projekt ustawy wprowadzający mechanizm kon
sultacji społecznych przed dokonaniem nominacji senatorskich597. Jednak i te projekty nie 
zostały uchwalone przez 39. parlament, który został rozwiązany we wrześniu 2008 roku. 
Zwycięstwo Konserwatywnej Partii Kanady w przeprowadzonych w październiku tego 
roku wyborach każę przypuszczać, iż w 40. parlamencie zostanie podjęta kolejna próba 
przeprowadzenia reformy Senatu. Jeśli jej realizacja okaże się niemożliwa, być może 
zostaną podjęte kroki zmierzające do likwidacji drugiej izby. Taka zapowiedź znalazła 
się w każdym razie w programie wyborczym zwycięskiego ugrupowania.

Trudno omawiać szczegółowo wszystkie propozycje reformy Senatu, tak licznie for
mułowane na przestrzeni wielu lat. Niezależnie od występujących między nimi różnic, 
wszystkie koncentrowały się na trzech kwestiach: sposobie kształtowania składu Senatu; 
rozdziale miejsc pomiędzy prowincje oraz uprawnień zreformowanej drugiej izby.

Jeśli chodzi o sposób kształtowania składu, proponowano chyba wszystkie znane 
w ustrojach federalnych rozwiązania. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku najwięcej zwo
lenników miała koncepcja, aby druga izba stanowiła reprezentację prowincjonalnych rzą
dów598. Później największą popularnością cieszyła się propozycja bezpośrednich wyborów, 
czy to systemem większościowym599, czy też proporcjonalnym600. Proponowano także, 
aby senatorów wybierały legislatury prowincji601 lub aby wybierały ich po połowie par
lamenty prowincji i parlament federalny602, względnie, aby prowadzone były konsultacje 
pomiędzy rządem federalnym i rządami prowincji przed dokonaniem nominacji603.

http://www.parl.gc.ca
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W zakresie podziału miejsc pomiędzy prowincje najwięcej kontrowersji budzi opar
cie Senatu na zasadzie równej reprezentacji. Niektóre z propozycji zakładały równą 
reprezentację prowincji, inne zdecydowanie ją odrzucały604, jeszcze inne szukały znów 
rozwiązania kompromisowego, tak aby większość prowincji miała taką samą liczbę 
miejsc w Senacie, przy czym Ontario i Quebec miałyby wciąż więcej, a Wyspa Księcia 
Edwarda mniej605.

604 Zob. J. Stilborn, op.cit., s. 42 i n.
605 Report of the..., op.cit., s. 3.
606 Zob. J. Stilborn, op.cit., s. 45-48.
607 M. Rush, The Canadian Parliament and the federal system [w:J M. Burgess (ed.), op.cit., s. 152.
608 M. Lusztig, Federalism and Institutional Design: The Perils and Politics of a Triple-E Senate in 

Canada, „Publius: The Journal of Federalism”, 1995, vol. 25, no. 1, s. 43.

Także w zakresie uprawnień drugiej izby występowały znaczne różnice pomiędzy 
poszczególnymi projektami. Wszystkie jednak były zgodne co do tego, że Izba Gmin 
powinna pozostać jedyną izbą, przed którą rząd ponosiłby odpowiedzialność, w związku 
z czym proponowano reformę uprawnień Senatu, aby uniemożliwić mu zdominowanie 
pierwszej izby. Wiązało się to w szczególności z ograniczeniem możliwości bloko
wania ustaw finansowych. W myśl niektórych projektów, Senat miał uzyskać prawo 
zatwierdzania nominacji na niektóre stanowiska federalne lub ratyfikacji większości 
umów międzynarodowych606. Jak słusznie wskazuje M. Rush, tego rodzaju kompetencje 
mają jednak związek nie tyle z federalizmem, ile z systemem hamulców i równowagi, 
związanym z zasadą rozdziału władz607. W związku z tym propozycje wyposażenia 
w nie jednej z izb parlamentu w warunkach systemu parlamentarnego muszą budzić 
zdziwienie.

Wszystkie projekty zreformowania Senatu miały wspólny cel. Było nim uczynienie 
z drugiej izby rzeczywistej reprezentacji prowincji w parlamencie federalnym. Najczęś
ciej uznawano, że odpowiednią legitymację mogą zapewnić drugiej izbie wyłącznie 
powszechne i bezpośrednie wybory. Na takim założeniu opierał się najgłośniejszy pro
jekt reformy, forsowany zwłaszcza przez zachodnie prowincje, mający uczynić Senat 
„równym, wybieralnym i efektywnym” (equal, elected, effective - tak zwany Triple-E 
Senate). Zgodnie z nim, prowincje byłyby w Senacie reprezentowane przez równą licz
bę 6 senatorów, wybieranych bezpośrednio w każdej z nich, stanowiącej jeden okręg 
wyborczy. Uprawnienia Senatu miałyby być mniejsze niż obecnie (tak, aby nie doszło 
do konfliktu z zasadą rządów odpowiedzialnych), ale przez to senatorowie mieliby być 
bardziej skłonni do korzystania z nich. Wreszcie, aby uniknąć zdominowania Senatu 
przez partie polityczne, senatorowie nie mogliby organizować się we frakcje partyjne, 
ale tworzyliby delegacje prowincji. Każda z nich miała wybierać przewodniczącego, 
który wchodziłby w skład Rady Wykonawczej Senatu (Senate Executive Council). 
Senatorowie nie mogliby też zasiadać w gabinecie608.

Czy takie obostrzenia mogłyby zapobiec zdominowaniu Senatu przez partie politycz
ne? Można mieć co do tego duże wątpliwości. Propozycje wprowadzenia powszechnych 
wyborów senatorów opierają się na, dość naiwnym, przekonaniu, że będą oni reprezen
tować prowincje, a nie partie polityczne. Doświadczenia innych państw federalnych, na 
przykład Australii, wskazują jednak, że w wypadku bezpośrednich wyborów nie da się 
uniknąć podziałów politycznych. Jak przekonuje T. Arseneau, ich znaczenie może być 
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mniejsze, jeśli kontrolę nad procesem typowania kandydatów zdołają przejąć prowincjo
nalne organizacje partyjne. W takiej sytuacji interesy prowincji mogłyby być skuteczniej 
reprezentowane609. W każdym razie w wybieranym w wyborach bezpośrednich Senacie 
podziałów partyjnych całkowicie uniknąć się nie da. W rezultacie powoływana druga 
izba wcale nie musi stać się „izbą prowincji”, a w każdym razie nie w stopniu, w jakim 
wyobrażają to sobie zwolennicy takiego rozwiązania. J. Smith twierdzi wręcz, że po
wszechne wybory do Senatu są najlepszym sposobem na pomniejszenie roli prowincji 
w systemie federalnym. Jej zdaniem prowincjonalne rządy nie byłyby w stanie kontro
lować wyborów do Senatu, a pochodzący z wyborów powszechnych senatorowie wcale 
nie musieliby podzielać poglądów władz prowincji, którą mieliby reprezentować610.

609 T. Arseneau, The State of Senate Reform: What Might it Mean for Canada? [w:] D. Brown, R. Young 
(eds.), Canada: The State of the Federation 1992, I1GR, Montreal-Kingston 1992, s. 96-97.

610 J. Smith, Federalism, op.cit., s. 138
611 W czasie debaty nad Rezolucjami z Quebecu w Zgromadzeniu Ustawodawczym Prowincji Kanady 

na fakt, że gabinet będzie rnusiał pełnić tę funkcję, zwracał uwagę Ch. Dunkin, przy czym nie 
uważał tego za rzecz pożądaną: „gabinet nie może być formowany w żaden inny sposób niż na 
zasadzie reprezentacji prowincji. Dowiedziono, że prowincje nie są reprezentowane z federalnym 
zamysłem w Radzie Ustawodawczej [Legislative Council - Ch. Dunkin ma na myśli zaprojektowa
ny w Rezolucjach parlament federalny - przyp. T.W.]. Gabinet musi więc wypełniać wszystkie te 
funkcje, które w Stanach Zjednoczonych są wykonywane, w zakresie federalizmu, przez Senat”. 
Ch. Dunkin uważał, że w USA Senat pełniąc funkcję reprezentacji federalnej, staje się częścią 
władzy wykonawczej, dlatego był przekonany, że w Kanadzie substytutem amerykańskiego Senatu 
stanie się gabinet, który będzie „wyraźną reprezentacją prowincji”. Ch. Dunkin uznawał równo
cześnie, że taka sytuacja jest „całkowicie odmienna i niezgodna z brytyjską praktyką i zasadami; 
z systemem konstytucyjnym, w którym cały gabinet odpowiada za każdą decyzję rządu. Brytyjski 
gabinet nie jest gabinetem podziałów (sections'), lecz jednością”. Jego zdaniem gabinet, który stanie 
się ciałem przedstawicielskim prowincji, nie będzie mógł ponosić solidarnej odpowiedzialności 
za prowadzoną politykę, co stanowi jeden z fundamentów systemu rządów odpowiedzialnych. 
Cytaty pochodzą z: J. Ajzenstat, P. Romney, 1. Gentles, W.D. Gairdner (eds.), op.cit., s. 306-307.

612 E. Forsey, How Canadian Govern Themselves, Library of Parliament, Ottawa 2003, s. 41; P. Fox, 
The Representative Nature of the Canadian Cabinet [w:] P. Fox (ed.), op.cit., s. 415; A. Heard, 
op.cit., s. 48-49, 108; G. Stevenson, op.cit., s. 230; G. White, Cabinets..., op.cit., s. 41.

Mimo wysiłków podjętych na rzecz reformy Senatu w ostatnim czasie, jej przepro
wadzenie będzie bardzo trudne. Przede wszystkim brak jest odpowiednio szerokiego 
konsensu co do kształtu zreformowanego Senatu i jego roli w ustroju Kanady. Przeszkodą 
trudną do pokonania, co pokazały zresztą prace nad projektami rządowymi w komisjach 
senackich w 2006 i 2007 roku, jest także procedura zmiany konstytucji.

4.2. Reprezentacja prowincji w gabinecie

Tradycyjnie instytucją zapewniającą prowincjom reprezentację w federalnych orga
nach władzy jest w Kanadzie gabinet611. Funkcję te sprawował już pierwszy gabinet 
J.A. Macdonalda, a po nim kolejne. Jeden z najważniejszych konwenansów konstytu
cyjnych normujących kształtowanie składu gabinetu wymaga, aby każda prowincja 
posiadała w nim swego przedstawiciela dopuszczając jedynie pominięcie najmniejszej 
z nich Wyspy Księcia Edwarda612. W przeszłości niekiedy zdarzało się, że te prowincje, 
w których rządzące ugrupowanie nie zdołało zdobyć mandatu w Izbie Gmin nie posia
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dały reprezentanta w gabinecie613, częściej jednak w takiej sytuacji premierzy decydują 
się na powołanie w skład gabinetu senatorów pochodzących z tych prowincji. Przykła
dowo w latach 1981-1984 w gabinecie P.E. Trudeau zasiadało aż czterech senatorów, 
zapewniając reprezentację prowincjom zachodnim, także po wyborach w 1997 roku 
J. Chretien powołał w skład gabinetu senatora z Nowej Szkocji, gdzie liberałowie nie 
uzyskali ani jednego miejsca w Izbie Gmin614.

613 Po wyborach z 1963 roku w gabinecie L. Pearsona nie znalazł się żaden minister z Saskatchewan, 
ponieważ Partia Liberalna nie zdołała uzyskać z tej prowincji ani jednego mandatu parlamen
tarnego, podobna sytuacja dotyczyła prowincji Alberta w gabinecie P.E. Trudeau po wyborach 
z 1976 roku.

614 Innym sposobem jest skłonienie któregoś z członków Izby Gmin do rezygnacji z mandatu i prze
forsowanie reprezentanta „brakującej” prowincji w jednym z „pewnych” okręgów. W 1921 roku 
W.L. Mackenzie King zastosował właśnie takie rozwiązanie. Wobec braku liberalnych deputowa
nych z Alberty powołał do gabinetu byłego premiera tej prowincji, a następnie zorganizował jego 
wybór do Izby Gmin z okręgu Argenteuil w Quebecu. Można mieć wątpliwości, czy współcześnie 
wyborcy zaakceptowaliby kandydata „przywiezionego w teczce”.

615 A. Heard, op.cit., s. 109. Jako przykłady takich właśnie potężnych ministrów wskazuje L. Axswor- 
thy’ego i A. MacEachena z gabinetu premiera P.E. Trudeau oraz J. Crosbiego, E. MacKaya, a także 
D. Mazankowskiego - ministrów w rządzie B.M. Mulroneya.

616 Zob. D.V. Verney, Incorporating Canada's Other Political Tradition [w:] D.P. Shugarman, R. Whi
taker (eds.), op.cit., s. 191.

Liczba miejsc przypadająca poszczególnym prowincjom nie jest stała, zależy mię
dzy innymi od liczebności samego gabinetu, tradycyjnie najwięcej przypada Ontario 
i Quebecowi. Począwszy od początku lat 70., kiedy to gabinety zaczęły liczyć powy
żej 30 członków (dochodząc z czasem do liczby 39), te dwie prowincje mogły liczyć 
regularnie na 10-12 miejsc. W ostatnich latach sytuacja uległa zmianie. Od 1994 roku 
gabinety stały się mniej liczne, nie wszyscy ministrowie wchodzili w ich skład, więc 
też reprezentacja prowincji w samym gabinecie uległa zmniejszeniu, przy czym Ontario 
stało się prowincją posiadającą zdecydowanie najwięcej miejsc. W utworzonym w lutym 
2006 roku gabinecie S.J. Harpera rozdział miejsc pomiędzy prowincje przedstawiał się 
następująco: Ontario - 9; Quebec - 5; Alberta i Kolumbia Brytyjska - po 4; pozostałe 
-po 1, z wyjątkiem Wyspy Księcia Edwarda, która nie posiadała przedstawiciela. Daje 
się zauważyć wyraźne wzmocnienie reprezentacji prowincji zachodnich (sam premier 
pochodzi z Alberty), które w sumie zajmują 10 z 27 miejsc w gabinecie, zaś dwie z nich 
niemal dorównują pod względem liczby miejsc Quebecowi. Nigdy wcześniej taka sy
tuacja nie miała miejsca.

Ze względu na ów przedstawicielski charakter gabinetu ministrowie stali się swego 
rodzaju adwokatami interesów prowincji na jego forum. Nierzadko poszczególni mini
strowie stawali się w gabinecie niezwykle wpływowymi postaciami, wykazując zdolność 
do faktycznego nadzorowania działań wielu resortów w zakresie, w jakim dotyczyły 
ich prowincji615. Jednak w ostatnich latach możliwość odgrywania przez ministrów 
takiej roli jest podawana w wątpliwość. Wśród autorów piszących na ten temat nie ma 
zgody co do tego, kiedy nastąpiła deprecjacja znaczenia ministrów, są i tacy, którzy 
uważają, iż ministrowie nigdy nie byli zdolni do skutecznej obrony interesów prowincji 
w gabinecie, przede wszystkim ze względu na ograniczenia, jakie narzucała im zasada 
poufności i solidarnej odpowiedzialności ministrów616. D.V. Smiley już na początku lat 
70. ubiegłego wieku zauważał postępującą dominację premiera nad gabinetem i będące 
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jej rezultatem relatywne zmniejszenie znaczenia ministrów jako reprezentantów pro
wincji czy regionów617. D. Savoie wzmocnienie władzy premiera skłonny jest wiązać 
dopiero z ostatnim gabinetem P.E. Trudeau (lata 1980-1984) i okresem rządów B.M. 
Mulroneya (1984-1993), kiedy to faktyczna władza została skoncentrowana w rękach 
szefa rządu i jego najbliższych współpracowników (skupionych głównie w kancelarii 
premiera - Prime Minister Office) oraz starannie wyselekcjonowanych członków ga
binetu618. Inne stanowisko prezentował A. Heard, który jeszcze na początku lat 90. był 
skłonny twierdzić, że, mimo iż zmiany w sposobie podejmowania decyzji wewnątrz 
gabinetu osłabiły nieco wpływy poszczególnych ministrów, wciąż byli oni zdolni do 
odgrywania w nim istotnej roli619. W każdym razie panuje niemal powszechna zgoda, co 
do tego, że koncentracja władzy w ręku premiera występująca bezsprzecznie w okresie 
dziesięcioletnich rządów J. Chrćtiena spowodowała, iż pojedynczy ministrowie osta
tecznie stracili na znaczeniu. W rezultacie przestali oni być postrzegani jako osoby 
zdolne do skutecznego reprezentowania interesów prowincji, a ich rolę w tym zakresie 
przejęli ostatecznie przemierzy prowincji, którzy, wykorzystując Doroczne Konferencje 
Premierów (Annual Premiers Conference)620, wykreowali się skutecznie na najważniej
szych bojowników walczących o interesy prowincji621.

617 D.V. Smiley, The Structural Problem of Canadian Federalism [w:] P. Fox (ed.), op.cit., s. 59.
618 Zob. D. Savoie, The Rise of Court Government in Canada, „Canadian Journal of Political Science”, 

1999, vol. 32, no. 4, s. 635, cyt. za: J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar, The Institutions of Executive 
Federalism: Myths and Realities [w:] J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar (eds.), op.cit., s. 13.

619 A. Heard, op.cit., s. 109.
620 Zob. J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar, op.cit., s. 13.
621 Ministrowie reprezentujący prowincje wciąż mogą zabiegać o interesy prowincji, walcząc na 

przykład o odpowiednie lokowanie federalnych inwestycji. G. White, Cabinets..., op.cit., s. 163.
622 Pod pojęciem „wyższego” sądu kryją się sądy najwyższe oraz sądy apelacyjne prowincji.

Po pewnym rozluźnieniu kontroli premiera nad ministrami w okresie, gdy pre
mierem był P. Martin, ponowna centralizacja władzy w rękach szefa rządu, przypo
minająca pierwszy okres rządów J. Chrćtiena, nastąpiła po uformowaniu pierwszego 
gabinetu S.J. Harpera. Nic zatem nie wskazuje na to, aby ministrowie mogli odzyskać 
swą niegdysiejszą pozycję, a w rezultacie zdolność do pełnienia funkcji skutecznych 
reprezentantów prowincji.

4.3. Wpływ prowincji na obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy Kanady składa się z przewodniczącego (Chief Justice) oraz 8 sędziów 
(w sumie liczy więc 9 członków), powoływanych przez gubernatora generalnego na wnio
sek premiera. Nominacji dokonuje się w formie proklamacji opatrzonej Wielką Pieczęcią 
Kanady. Sędzią może zostać osoba sprawująca przez minimum 10 lat funkcję sędziego 
„wyższego” (superior)622 sądu w prowincji lub pozostająca przez taki sam okres człon
kiem adwokatury (bar) w którejś z prowincji lub w którymś z terytoriów. W przeszłości 
sędziowie piastowali swą funkcję dożywotnio, obecnie do ukończenia 75. roku życia.

Sąd Najwyższy nie ma umocowania w konstytucji, zatem siłą rzeczy udział prowincji 
w powoływaniu sędziów nie może wynikać z unormowań konstytucyjnych. Rozdział 
stanowisk sędziowskich pomiędzy prowincje jest oparty, z wyjątkiem wymogu, aby przy
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najmniej trzech sędziów pochodziło z Quebecu, który wynika z art. 6 Ustawy o Sądzie 
Najwyższym z 1985 roku (Supreme Court Act)623, na normach konwenansowych, nato
miast konsultacje z przedstawicielami władz wykonawczych i sądowniczych prowincji 
przed dokonaniem nominacji są jedynie zwyczajową praktyką postępowania.

62:1 Supreme Court Act (R. S., 1985, c. S-26), tekst ustawy opublikowany na http://laws.justice.gc.ca
624 Współcześnie za odrębny region uznaje się Kolumbię Brytyjską, która na potrzeby nominacji 

senatorskich pozostaje częścią regionu Prowincje Zachodnie. Kolumbia Brytyjska funkcjonuje 
jako odrębny region także w procedurze zmiany konstytucji (por. niżej). Niegdyś wyróżniano 
cztery regiony i wówczas podział miejsc pomiędzy nie przedstawiał się następująco: Quebec - 3; 
Ontario - 2 lub 3; Prowincje Zachodnie - 2 lub 3; Prowincje Atlantyckie - 1.

625 J. Szarycz, Kanadyjski wymiar sprawiedliwości. Easy Printing, Toronto-Warszawa 1997, s. 86.
626 Por. uwagi W.R. Ledermana przytaczane w: D.V. Smiley, op.cit., s. 62.
627 Zob. I. Cotier, An Unknown But Not a Secret Process: Appointment of Supreme Court Justices, 

„Canadian Parliamentary Review”, 2004, vol. 27, no. 2, s. 14.

Od roku 1949, kiedy Sąd Najwyższy stał się najwyższym sądem odwoławczym dla 
Kanady i kiedy liczbę sędziów ustalono na 9, funkcjonuje reguła, wedle której każdy 
z regionów Kanady (obecnie pięciu, a do niedawna czterech)624 musi być reprezentowa
ny w składzie Sądu Najwyższego. Jak już wspomniano, ustawa o Sądzie Najwyższym 
wymaga, aby minimum ‘/з jego składu stanowili przedstawiciele Quebecu.

Chodzi o to, że ta prowincja, w odróżnieniu od pozostałych, opiera swoje 
orzecznictwo w sprawach cywilnych na kodeksie cywilnym, a nie na preceden
sach sądowych. Musi zatem istnieć możliwość utworzenia składu trzyosobowego 
sędziów będących specjalistami w tym zakresie625.

Z pozostałych czterech regionów pochodzi 6 sędziów, przy czym połowa z nich 
z Ontario, a po jednym z prowincji atlantyckich, prowincji preryjnych oraz z Kolumbii 
Brytyjskiej. Wynika z tego, że trzy prowincje mają zawsze reprezentanta w składzie Sądu 
Najwyższego, na pozostałych siedem przypadają dwa miejsca, które podlegają rotacji 
między nimi. Obecnie zajmują je sędziowie z Manitoby i Nowej Szkocji. Uwzględnienie 
federalnej struktury w składzie Sądu Najwyższego wynika nie tyle z chęci uwiarygod
nienia go jako rozjemcy w kompetencyjnych sporach między federacją a prowincjami, 
choć bez wątpienia jest to jeden z powodów, ile ze względów praktycznych. W kraju 
tak zróżnicowanym jak Kanada konieczna staje się obecność w składzie najwyższego 
sądu odwoławczego sędziów zaznajomionych ze specyfiką poszczególnych regionów 
państwa626.

Przynajmniej w ostatnich latach praktyką stało się, iż przed dokonaniem przez 
gubernatora generalnego nominacji federalny minister sprawiedliwości odbywa wiele 
konsultacji dotyczących potencjalnych kandydatur, w tym między innymi z prezesami 
sądów, prokuratorami generalnymi oraz przynajmniej z jednym z członków towarzystw 
prawniczych (Law Society) z poszczególnych regionów627. W kwietniu 2005 roku rząd 
federalny ogłosił zmiany w procedurze nominowania sędziów Sądu Najwyższego, 
przewidujące, iż przed obsadzeniem stanowiska sędziowskiego każdorazowo będzie 
powoływana komisja doradcza, której zadaniem będzie opiniowanie kandydatur 
przedstawionych przez federalnego ministra sprawiedliwości po odbyciu konsultacji. 
W jej skład wchodzić będą: po jednym deputowanym z każdej z partii reprezentowanej 

http://laws.justice.gc.ca
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w parlamencie, emerytowany sędzia wskazany przez Kanadyjską Radę Sądownictwa 
(Canadian Judicial Council), osoba wskazana przez prokuratora generalnego prowincji, 
której miejsce w Sądzie Najwyższym będzie obsadzane (lub prokuratorów generalnych, 
jeśli obsadzane jest któreś z miejsc przysługujących regionom grupującym kilka pro
wincji), osoba wskazana przez towarzystwa prawnicze w odpowiedniej prowincji (lub 
odpowiednich prowincjach) oraz dwóch wybitnych (prominent) obywateli Kanady, nie 
będących prawnikami lub sędziami, wytypowanych przez federalnego ministra spra
wiedliwości628. Pierwszy raz komisja doradcza została powołana w grudniu 2005 roku, 
w jej skład weszło wówczas 9 członków. Jak sama nazwa wskazuje, komisja ma jedynie 
charakter doradczy, opiniuje kandydatury, natomiast decyzja nadal pozostaje w rękach 
premiera federalnego.

6:8 Zob. A. Twomey, How Federal Countries Appoint High Court Judges, „Federations”, 2005, vol. 
5, no. 1, s. 6.

629 The August 28, 1992 Charlottetown Accord, op.cit., s. 38
6:16 Zob. J.S. Ziegel, Merit Selection and Democratization of Appointments to the Supreme Court of 

Canada, „Choices”, 1999, vol. 5, no. 2, s. 14.
631 P.E. Trudeau, op.cit., s. 150.
632 P. McCormick, Could We, Should We, Reform the Senate and the Supreme Court, „Policy Options”, 

2000, vol. 21, no. 1, s. 9.

W ciągu ostatnich 30 lat kwestia wzmocnienia roli prowincji w procedurze obsa
dy stanowisk w Sądzie Najwyższym była obecna w każdym dużym projekcie zmian 
konstytucyjnych. W porozumieniach z Meech Lake i Charlottetown przewidziano 
wprowadzenie do konstytucji przepisów regulujących dokonywanie nominacji sędziow
skich (w obu przypadkach byłyby one zawarte w dodanym do Aktu Konstytucyjnego 
z 1867 roku art. 101 C), wedle których premier dokonywałby wyboru spośród kandy
datów przedstawionych przez rząd (lub rządy) prowincji, której (których) miejsce by
łoby obsadzane. Różnica między obiema propozycjami polegała na tym, że w drugim 
przypadku rząd lub rządy prowincji przedstawiałyby listę zawierającą nazwiska przy
najmniej 5 kandydatów, spośród których premier dokonywałby ostatecznego wyboru, 
poza tym w Charlottetown Accord przewidziano wprowadzenie do konstytucji przepisu 
pozwalającego na tymczasowe mianowanie sędziego w sytuacji, w której rząd prowincji 
nie przedstawi listy kandydatów w odpowiednim czasie lub żaden z proponowanych 
kandydatów nie uzyska akceptacji premiera federalnego629. Z kolei rząd Pierra Elliotta 
Trudeau w przedstawionym w 1978 roku projekcie ustawy (Bill C-60) proponował, aby 
nominacje do Sądu Najwyższego podlegały zatwierdzeniu przez zreformowany wedle 
propozycji zawartych w tym samym projekcie Senat, którego członków wybierałyby 
po połowie Izba Gmin oraz Zgromadzenia Ustawodawcze prowincji630.

Wcześniej w jednej ze swych publikacji Trudeau proponował, aby razem z konsty
tucyjnym uregulowaniem pozycji Sądu Najwyższego wprowadzić nowy sposób obsady 
jego składu, polegający na tym, że sędziowie byliby mianowani spośród osób propono
wanych na przemian przez rząd federalny i rządy prowincjonalne631. Problem jest nadal 
obecny w literaturze, gwoli przykładu wskażmy jedną z propozycji, sformułowaną przed 
kilkoma laty przez P. McCormicka. Zgodnie z nią, premier miałby wybierać przyszłych 
sędziów spośród 5 kandydatów, z których 3 wysuwałby rząd (lub rządy) odpowiedniej 
prowincji, zaś pozostałych 2 lider (względnie liderzy) opozycji w zgromadzeniach 
ustawodawczych tychże632.
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5. Procedura zmiany konstytucji federalnej

Akt o Brytyjskiej Ameryce Północnej nie zawierał procedury pozwalającej na wpro
wadzanie do niego zmian. Dominium Kanady stanowiło część Imperium Brytyjskie
go, w związku z czym jego konstytucję mógł zmieniać jedynie parlament imperialny 
w Londynie. Od początku istnienia federacji przyjęta jednak została przezeń praktyka 
dokonywania zmian w kanadyjskiej konstytucji jedynie na wniosek kanadyjskiego 
rządu, usankcjonowana ostatecznie konwenansem konstytucyjnym zapisanym w Sta
tucie Westminsterskim z 1931 roku. Kontrowersje budziło wykluczenie z tej procedury 
parlamentu federalnego oraz prowincji. Rządy tych ostatnich były konsultowane przez 
rząd federalny w sprawie wniosków do parlamentu imperialnego o dokonanie zmiany 
w konstytucji nieregularnie od 1906 roku6”. W 1949 roku parlament federalny uzy
skał prawo dokonywania zmian konstytucyjnych we wszystkich kwestiach, które nie 
dotyczą uprawnień prowincji. Natomiast wciąż nie było jasne, czy do zmiany ustawy 
zasadniczej, która dotyczy tych uprawnień, jest w ogóle konieczna zgoda prowincji, 
a jeśli tak, to czy wszystkich, czy też tylko większości z nich, i czy rząd federalny może 
wystąpić do parlamentu brytyjskiego o dokonanie takich zmian bez uzyskania takiej 
zgody. Kwestie te rozstrzygnął Sąd Najwyższy w głośnym orzeczeniu z 1981 roku, 
stwierdzając, że zmiana konstytucji dotycząca prowincji jest możliwa tylko za zgodą 
istotnej (substantial) liczby prowincji i że wymóg ten wynika z utrwalonego już kon
wenansu konstytucyjnego.

Uzgodnienie procedury wprowadzania zmian do ustawy zasadniczej było najważ
niejszą kwestią w procesie patriacji kanadyjskiej konstytucji, zakończonym przyjęciem 
Aktu Konstytucyjnego w 1982 roku6”. Jego uchwalenie było możliwe dzięki osiągnięciu 
kompromisu w tej właśnie sprawie w listopadzie 1981 roku. Kompromis ten zawarto 
z pominięciem Quebecu, co spowodowało, iż prowincja ta nie uznała Aktu Konstytu
cyjnego i formalnie nie uznaje go do dziś.

Procedura zmiany konstytucji federalnej została ostatecznie uregulowana w części 
V Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku (art: od 38 do 49). Niewątpliwie należy ona do 
bardzo skomplikowanych, przewidując aż cztery sposoby wprowadzania poprawek do 
tekstu ustawy zasadniczej, w zależności od tego, do jakich materii owe poprawki się 
odnoszą.

1. Większość przepisów konstytucji podlega tak zwanej ogólnej procedurze zmia
ny, uzależniającej jej wprowadzenie od zgody Izby Gmin, Senatu oraz zgromadzeń 
ustawodawczych przynajmniej % prowincji, liczących, zgodnie z aktualnym spisem 
ludności, nie mniej niż 50% mieszkańców wszystkich prowincji (art. 38 ust. 1, przy 
aktualnej liczbie 10 prowincji wymagana większość wynosi 7, stąd ogólną procedurę 
zmiany konstytucji określa się jako formułę 7/50). Rezolucje zatwierdzające poprawkę 
mogą być uchwalone zwykłą większością głosów. * *

633 Zob. G. Stevenson, op.cit., s. 237-238.
634 Zob. ibidem, s. 238-265; J.R. Hurley, Amending Canada's Constitution. History, Processes, 

Problems and Prospects, Supply and Services Canada, Ottawa 1996, s. 23-67; G. Remillard, Le 
Federalisme Canadien T. II, Le Rapatriement de la Constitution, Quebec/Amerique, Montreal 
1985, s. 51-95.
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Jeśli jednak poprawka ogranicza uprawnienia legislacyjne, prawa własności lub 
jakiekolwiek inne prawa albo przywileje legislatury lub rządu prowincji635, wówczas 
rezolucje wyrażające zgodę na jej przyjęcie muszą uzyskać poparcie większości członków 
wyżej wskazanych organów (art. 38 ust. 2). Ponadto tego rodzaju zmiany, nawet, jeśli 
uzyskają poparcie prowincji w wymiarze wymaganym przez konstytucję do wejścia 
w życie, nie mogą obowiązywać w żadnej z prowincji, która przed wydaniem przez 
gubernatora generalnego proklamacji wprowadzającej poprawkę, rezolucją popartą przez 
większość członków zgromadzenia ustawodawczego, sprzeciwiła się jej wejściu w życie 
(art. 39 ust. 3). Dodatkowo, jeśli poprawka przenosi uprawnienia ustawodawcze prowincji 
w odniesieniu do edukacji oraz spraw związanych z kulturą z legislatur prowincji na 
parlament federalny, wówczas władze federalne są zobowiązane do zapewnienia od
szkodowania tym prowincjom, w których poprawka nie będzie obowiązywać (art. 40). 
Opisana procedura jest określana mianem opcjonalnej (opt-in, opt-out) pozwala bowiem 
prowincjom, które nie zgadzają się na uszczuplenie swych uprawnień legislacyjnych, 
na wyłączenie się spod działania poprawki. Równocześnie legislatura prowincji może 
w każdej chwili, także po wejściu w życie poprawki, wycofać wyrażony pierwotnie 
wobec niej sprzeciw (art. 38 ust. 4). Natomiast wycofanie akceptacji dla poprawki jest 
możliwe tylko do czasu wydania proklamacji ojej obowiązywaniu. Zauważmy, że za
stosowanie procedury opcjonalnej może doprowadzić do sytuacji, w której prowincje 
będą dysponować różnym zakresem władzy ustawodawczej, a tym samym do asymetrii 
w podziale władzy między federacją a prowincjami.

635 Co do uprawnień legislacyjnych dotyczy to o art. 92, 93, 94A i 95 Aktu Konstytucyjnego z 1867 
roku oraz art. 45 Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku. Gdy zaś chodzi o prawa własności oraz inne 
prawa i przywileje prowincji, to w grę wchodzą art. 60, 100, 109 i 125 Aktu Konstytucyjnego 
z 1867 roku. J.P. Meekison, The Amending Formula [w:] R.D. Oiling, M.W. Westmacott (eds.), 
Perspectives on Canadian Federalism, Prince - Hall Canada Inc., Scarborough 1988, s. 68.

636 Proces zmiany konstytucji musi zostać formalnie zainicjowany i następuje to wówczas, gdy 
pierwsza z legislatur przyjmie odpowiednią rezolucję. Nie oznacza to wszak, że to rząd lub 
parlamentarzyści tej prowincji są faktycznymi autorami poprawki. Praktyka ustrojowa wskazuje 
bowiem, że w wypadku zmian, do których wprowadzenia jest wymagana zgoda % lub wszystkich 
legislatur prowincji poprawki są wypracowywane wspólnie przez szefów rządów (federalnego 
i prowincjonalnych). Tak było w przypadku Meech Lakę Accord przyjętego na Konferencji Szefów 
Rządów (First Ministers’ Conference) w Ottawie 3 czerwca 1987 roku oraz Charlottetown Accord 

Mimo iż procedura opisana w art. 38 ust. 1 jest generalnym sposobem zmiany 
konstytucji Kanady, art. 42 w ust. 1 dodatkowo wymienia kwestie, które nie mogą być 
zmienione inaczej niż przy jej zastosowaniu. Należą do nich: zasada proporcjonalnej 
reprezentacji prowincji w Izbie Gmin; uprawnienia Senatu i sposób wyboru senatorów; 
liczba senatorów reprezentujących każdą prowincję i wymogi dotyczące ich miejsca 
zamieszkania; kwestie odnoszące się do Sądu Najwyższego, z wyjątkiem jego składu; 
rozszerzenie istniejących prowincji na obszary terytoriów; niezależnie od innych praw 
i praktyki tworzenie nowych prowincji. Wobec kwestii wymienionych w art. 42 ust. 1 
nie może zostać zastosowana procedura opcjonalna, co wyraźnie wynika z ust. 2 tego 
artykułu.

Procedurę zmiany konstytucji może zainicjować Izba Gmin, Senat lub zgroma
dzenie ustawodawcze każdej prowincji. Organ inicjujący wprowadzenie poprawki 
jest odpowiedzialny za jej redakcję636. Następnie pozostałe legislatury ustosunko
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wują się do zgłoszonego projektu, aprobując go lub odrzucając, a decyzję podejmują 
w formie rezolucji, co oznacza, że projekt poprawki nie jest poddawany procedurze 
parlamentarnej stosowanej w wypadku uchwalania ustaw. Warto zaznaczyć, że choć 
konstytucja wymaga zgody Senatu na zmianę konstytucji to jednak równocześnie 
bardzo ogranicza jego rolę w tej procedurze, bowiem zgodnie z art. 47 ust. 1 Senat 
musi przyjąć rezolucję aprobującą poprawkę w czasie 180 dni od daty przyjęcia jej 
przez Izbę Gmin. Jeśli w tym czasie nie zajmie stanowiska lub propozycję zmiany 
konstytucji odrzuci, i tak może ona wejść w życie, jeśli Izba Gmin ponownie przyjmie 
zatwierdzającą ją rezolucję.

Poprawki do konstytucji Kanady nie wymagają sankcji królewskiej, są wprowadzane 
w życie proklamacją opatrzoną Wielką Pieczęcią Kanady wydaną przez gubernatora 
generalnego na wniosek Królewskiej Tajnej Rady dla Kanady (Queen’s Privy Council for 
Canada), czyli faktycznie gabinetu. To właśnie gabinet jest uprawniony do stwierdzenia, 
czy zostały spełnione wszystkie warunki określone w procedurze zmiany konstytucji, 
i czy możliwe jest tym samym wystąpienie do gubernatora generalnego o wydanie pro
klamacji637. Należy zaznaczyć, że rezolucje aprobujące poprawkę mogą zostać uchylone 
przez przyjmujące je organy w każdym czasie przed wydaniem proklamacji.

wypracowanego i przyjętego podczas dwóch Spotkań Szefów Rządów (First Ministers' Meetings) 
w sierpniu 1992 roku. Oczywiście dopuszczalna jest sytuacja, w której rząd jednej z prowincji 
samodzielnie zredaguje projekt zmiany konstytucji wymagający zastosowania formuły 7/50 lub 
formuły jednomyślności i wniesie go do legislatury, inicjując tym samym procedurę. Jak dotąd 
jednak nie miało to miejsca.

637 J.R. Hurley, op.cit., s. 73.
638 W trzech prowincjach, które ustawa uznała za regiony, zgodę wyrażają zgromadzenia ustawodaw

cze. W prowincjach preryjnych wyrażenie zgody wymaga poparcia legislatur przynajmniej dwóch 
z trzech prowincji zamieszkanych przez co najmniej 50% mieszkańców wszystkich prowincji 
regionu, co w rezultacie uzależnia wyrażenie zgody od poparcia legislatury Alberty. Z kolei 
w odniesieniu do prowincji nadmorskich za wyrażenie zgody przez region uznaje się poparcie 
przynajmniej dwóch prowincji, zamieszkanych przez nie mniej niż 50% mieszkańców wszystkich 
czterech prowincji tworzących region. J. Smith, Informal Constitutional Development: Change 
by Other Means [w:] H. Bakvis, G. Skogstad (eds.), op.cit., s. 49

Wprowadzanie zmian do konstytucji zgodnie z formułą 7/50 jest ograniczone limitem 
czasu. Żadna poprawka przyjmowana w tej procedurze nie może wejść w życie przed 
upływem roku od daty podjęcia decyzji inicjującej procedurę (chyba że w tym czasie 
zgromadzenia ustawodawcze wszystkich prowincji ustosunkowały się do propozycji 
poprawki) oraz po upływie trzech lat od tej daty.

Dodatkowe usztywnienie procedury wprowadziła wspominana już Ustawa w sprawie 
Poprawki do Konstytucji z 1996 roku (Act Respecting Constitutional Amendment). Zgod
nie z nią rząd federalny nie może wprowadzić rezolucji dotyczącej zmiany konstytucji 
pod obrady Izby Gmin, bez uzyskania wcześniej zgody pięciu regionów określonych 
w ustawie (Ontario, Quebec, Kolumbia Brytyjska, 4 prowincje morskie, 3 prowincje 
preryjne)638. Przyjęcie ustawy było realizacją obietnicy złożonej przez premiera J. Chrć- 
tiena przed głosowaniem w sprawie secesji Quebecu w 1995 roku, kiedy to zobowiązał 
się on do wprowadzenia regulacji zapewniających Quebecowi możliwość zablokowa
nia wszelkich zmian konstytucyjnych. Przepisy ustawy nie tylko powodują jeszcze 
większe usztywnienie kanadyjskiej ustawy zasadniczej, ale równocześnie wzmacniają 
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ustrojodawcze kompetencje prowincji, spośród których trzy są w stanie zablokować 
jakąkolwiek zmianę konstytucji. Oczywiście mówimy tu o zwykłej ustawie federalnej, 
która nie ma szczególnej mocy prawnej, zatem może być zmieniona decyzją parlamentu 
federalnego. Warto jednak pamiętać, że faktycznie tylko w niewielkim stopniu osła
bia to jej znaczenie. Nie należy się bowiem spodziewać, aby jakakolwiek większość 
w parlamencie federalnym, niezależnie od jej profilu politycznego, zdecydowała się na 
odebranie prowincjom zapewnionych w ustawie gwarancji. Ustawa z 1996 roku jest 
bowiem, podobnie jak wspominany już Clarity Act, przykładem wprowadzania zmian 
o znaczeniu konstytucyjnym drogą inną niż formalna zmiana ustawy zasadniczej, 
z ominięciem wymogów stawianych przez procedurę zmiany konstytucji639. Jako taka, 
choć formalnie jej status nie różni się niczym od innych ustaw federalnych, ma jednak 
dużo większy „ciężar gatunkowy”.

639 W tym wypadku wprowadzenie podobnych przepisów do konstytucji wymagałoby zastosowania 
procedury jednomyślności. Nie ma wątpliwości, że uzyskanie zgody wszystkich prowincji na 
wprowadzenie takich zmian było w ówczesnych warunkach niemożliwe, na taką zmianę zgody 
nie wyraziłaby z pewnością legislature Quebecu.

2. W pewnych obszarach wprowadzenie zmian do konstytucji federalnej wymaga 
zastosowania procedury jeszcze bardziej sztywnej, wymagającej zgody Izby Gmin, 
Senatu oraz legislatury każdej prowincji wyrażonej w formie rezolucji (dla ich przyjęcia 
konstytucja nie wymaga kwalifikowanej większości głosów). Jest to tak zwana formuła 
jednomyślności. Zgodnie z art. 41 procedurze takiej podlegają poprawki dotyczące: 
urzędu królowej, gubernatora generalnego oraz wicegubernatora prowincji; prawa pro
wincji do reprezentacji w Izbie Gmin nie mniejszej niż liczba senatorów reprezentująca 
prowincję w dniu wejścia w życie części V Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku; posłu
giwania się językami angielskim i francuskim (z uwzględnieniem art. 43 - por. niżej); 
składu Sądu Najwyższego oraz samej procedury zmiany konstytucji.

Podobnie jak w wypadku ogólnej metody zmiany konstytucji, także tu procedura 
może zostać zainicjowana w Izbie Gmin, Senacie lub legislaturze każdej prowincji, 
podobnie ograniczona jest rola Senatu, poprawki również są wprowadzane w życie 
proklamacją gubernatora generalnego, wydawaną na wniosek gabinetu, który decyduje, 
czy spełnione zostały warunki przewidziane przez konstytucję wobec tej procedury 
zmiany. Inaczej jednak niż w wypadku formuły 7/50, nie ma wyznaczonego okresu, 
w jakim warunki te muszą zostać spełnione.

3. Trzecim sposobem zmiany konstytucji federalnej jest tak zwana procedura dwu
stronna lub wielostronna. Jeśli poprawka dotyczy jednej lub kilku, lecz nie wszystkich 
prowincji, wówczas jej wejście w życie jest uwarunkowane zgodą Izby Gmin, Senatu 
oraz legislatur zainteresowanych prowincji. Artykuł 43 wyszczególnia dwie kwestie, 
do których taka procedura zmiany ma zastosowanie. Są to: zmiana granic między 
prowincjami oraz posługiwanie się językami angielskim oraz francuskim w prowincji. 
W zależności od tego, ile prowincji będzie zaangażowanych w uchwalenie poprawki, 
procedura będzie mieć charakter dwustronny (parlament federalny i zgromadzenie 
ustawodawcze prowincji) lub wielostronny (parlament federalny i zgromadzenia usta
wodawcze zainteresowanych prowincji). Projekt poprawki przyjmowanej w ten sposób 
może być zredagowany zarówno przez prowincje, jak i władze federalne, choć charakter
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tej procedury wskazuje, że inicjatywa będzie pochodzić raczej od prowincji, tak też 
ukształtowała się dotychczasowa praktyka.

Poprawki przyjmowane zgodnie z tą procedurą również są wprowadzane w życie 
przez proklamację gubernatora generalnego, postępowanie jest podobne jak w dwóch 
wyżej opisanych procedurach, tak samo ograniczona jest rola Senatu, podobnie jak 
w przypadku formuły jednomyślności nie ma ograniczeń czasowych. Dotychczasowa 
praktyka wskazuje, że procedurę zmiany konstytucji na podstawie art. 43 inicjują 
prowincje (choć może to uczynić także Izba Gmin oraz Senat). Bez względu na to, iż 
poprawka będzie obowiązywać tylko w odniesieniu do prowincji proponujących jej 
przyjęcie, uznaje się, że rola parlamentu federalnego nie może się ograniczać jedynie 
do zatwierdzenia działań prowincji, lecz że jest on zobowiązany rozpatrzyć propozycję 
zmiany konstytucji z wnikliwością, każdą z nich oceniając indywidualnie640.

640 K. Brock, Diversity Within Unity: Constitutional Amendments Under Section 43, „Canadian 
Parliamentary Review”, 1997, vol. 20, no. 1, s. 25.

641 C.E.S. Franks, A Continuing Canadian Conundrum: The Role of Parliament in Questions of Natio
nal Unity and the Processes of Amending the Constitution [w:J J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar 
(eds.), op.cit., s. 36 i 44; zob. też P.H. Russell, Constitutional Odyssey. Can Canadians Become 
a Sovereign People?, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1993, s. 231-235.

4. Wreszcie, zgodnie z art. 44, z zastrzeżeniem art. 41 i 42, parlament federalny może 
dokonywać wszelkich zmian konstytucji dotyczących władzy wykonawczej Kanady, 
Senatu oraz Izby Gmin. W tym wypadku projekt poprawki przybiera formę ustawy, 
jest poddany normalnej procedurze parlamentarnej i wchodzi w życie po uzyskaniu 
sankcji królewskiej. Jest to również jedyny sposób zmiany konstytucji, w którym Senat 
posiada formalnie równorzędną pozycję z Izbą Gmin.

Już same przepisy Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku powodują, że procedurę zmiany 
konstytucji federalnej należy uznać za niezwykle utrudnioną. Warto jednak pamiętać, że 
obok przepisów konstytucji dodatkowe wymogi wobec zmiany konstytucji stawia także 
ustawodawstwo, zarówno federalne, jak i prowincji, oraz ukształtowane już zwyczaje. 
O ustawie federalnej, uzależniającej możliwość wprowadzenia przez rząd federalny pod 
obrady Izby Gmin rezolucji dotyczącej zmiany konstytucji od zgody pięciu regionów, 
była już mowa. W tym miejscu warto dodać, że ustawy niektórych prowincji uzależniają 
możliwość głosowania zgromadzenia ustawodawczego nad rezolucją zatwierdzającą 
poprawkę do konstytucji od wcześniejszego przeprowadzenia wśród mieszkańców 
prowincji wiążącego referendum (w Albercie Ustawa o Referendum Konstytucyjnym 
z 2000 roku - Constitutional Referendum Act) lub nawet uniemożliwiają rządowi 
wniesienie do legislatury odpowiedniej rezolucji, nim nie odbędzie się w tej sprawie 
referendum (w Kolumbii Brytyjskiej Ustawa o Zatwierdzeniu Poprawki do Konstytucji 
z 1996 roku - Constitutional Amendment Approval Act).

Ponadto można przypuszczać, że dokonanie poważnych zmian w konstytucji, a więc 
takich, które wymagałyby zastosowania formuły jednomyślności lub formuły 7/50, wy
magałoby także, choć nie jest to wymóg ani konstytucyjny, ani ustawowy, zgody władz 
trzech terytoriów oraz przywódców rdzennej ludności Kanady. Wydaje się również, że 
po doświadczeniach z Charlottetown Accord żadna poważna zmiana konstytucji fede
ralnej nie mogłaby zostać przeprowadzona bez zatwierdzenia jej w ogólnokrajowym 
referendum641.
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Jak widać, procedura zmiany czyni kanadyjską konstytucję niezwykle sztywną. 
Stanowi przez to bez wątpienia skuteczną gwarancję federalizmu, zapewniając po
nadto prowincjom istotną rolę ustrójodawczą, tym bardziej że mogą one ją uruchomić 
samodzielnie, nie czekając na inicjatywę władz federalnych. Z drugiej strony tak trudna 
procedura zmiany konstytucji powoduje, że możliwość modyfikacji ustawy zasadniczej 
tą drogą staje się bardzo nieprawdopodobna, by nie rzec: całkowicie niemożliwa642. W re
zultacie ograniczone są możliwości przeprowadzania reform ustrojowych, a konieczne 
zmiany ustrojowe wprowadza się poprzez konwenanse konstytucyjne lub inną okrężną 
drogą, choćby przez ustawodawstwo federalne, są one także wynikiem działalności 
orzeczniczej Sądu Najwyższego.

642 C.E.S. Franks, A Continuing..., op.cit., s. 48.
643 Zob. J.R. Hurley, op.cit., s. 79-83.
644 Ibidem, s. 82.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o jednej kwestii. Choć na pierwszy rzut oka 
procedura zmiany konstytucji wydaje się niezwykle szczegółowa, to jednak analiza 
konkretnych propozycji zmian wskazuje na możliwe niejasności643. Jako przykład 
J.R. Hurley wskazywał między innymi wprowadzenie kadencji senatorskiej zamiast 
wieku emerytalnego. Z jednej strony, jak twierdził, wydaje się, że byłaby to zmiana 
w sposobie kreacji Senatu, a zatem powinna podlegać formule 7/50, z drugiej strony, 
ponieważ kwestia długości mandatu senatorów nie jest explicate wymieniona w art. 42, 
można też zasadnie wskazywać, że parlament federalny takiej zmiany może dokonać 
samodzielnie, posługując się w tym celu art. 44644. W takich sytuacjach decydujące zna
czenie ma zawsze praktyka ustrojowa. Składając w Senacie w maju 2006 roku, projekt 
Ustawy o zmianie Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku (kadencja Senatu) (An Act to Amend 
the Constitution Act, 1867 [Senate Tenure]) rząd S.J. Harpera jednoznacznie wskazał, że 
w celu wprowadzenia ośmioletniej kadencji senatorskiej chce wykorzystać procedurę 
art. 44. Podczas prac nad projektem kwestia ta wzbudzała jednak wiele kontrowersji. 
Dość powiedzieć, że Specjalna Komisja Senatu do spraw Reformy uznała projekt za 
zgodny z konstytucją, podczas gdy Komisja do spraw Prawnych i Konstytucyjnych 
zdecydowała o wstrzymaniu nad nim prac do czasu, aż Sąd Najwyższy wypowie się 
na temat prawa parlamentu federalnego do wprowadzenia kadencji senatorskiej w pro
cedurze opisanej w art. 44 Aktu Konstytucyjnego z 1982 roku.

6. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między 
federacją a prowincjami

Jak wspomniano przy okazji omawiania podziału władzy, autorzy kanadyjskiej kon
stytucji nie uznali za konieczne ustanowienia specjalnego organu, którego zadaniem 
byłoby rozstrzyganie sporów między federacją a prowincjami. Jak można przypuszczać, 
jednym z powodów takiego stanowiska, obok przekonania o doskonałości podziału 
władzy, było to, iż faktycznie rozstrzyganie sporów o charakterze kompetencyjnym 
miała dawać możliwość anulowania (dissalowance) i wstrzymywania (reserve) ustaw 
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prowincji przewidziana w art. 90 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku (wówczas Aktu 
o Brytyjskiej Ameryce Północnej).

Zgodnie z nim, wicegubernator prowincji może nie tylko odmówić udzielenia sankcji 
każdej ustawie, lecz także zadecydować o wstrzymaniu jej wejścia w życie i pozostawić 
akceptację ustawy uznaniu gubernatora generalnego. Poza tym w ciągu roku od jej 
wejścia w życie gubernator generalny za radą gabinetu może unieważnić każdą ustawę 
przyjętą przez legislaturę prowincji. Przepisy art. 90 stanowią przełożenie w odniesieniu 
do prowincji podobnych regulacji dotyczących ustawodawstwa federalnego zawartych 
w art. 55 i 56 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku przyznających prawo wstrzymywania 
ustaw federalnych gubernatorowi generalnemu, a ich anulowania królowej.

Z punktu widzeniu federalizmu istotne jest to, że konwenanse konstytucyjne ogra
niczające kompetencje gubernatora generalnego i wicegubernatorów spowodowały, iż 
w zasadzie od początku istnienia federacji omawiane uprawnienia znalazły się w rękach 
rządu federalnego. To gabinet uzyskał prawo decydowania, czy wstrzymana przez wice- 
gubernatora ustawa wejdzie w życie (mógł także wydawać wicegubernatorom instrukcje 
nakazujące wstrzymanie ustawy), zaś gubernator generalny nie mógł odrzucać rady 
gabinetu dotyczącej anulowania ustawy. W rezultacie doszło do powstania, całkowicie 
niedopuszczalnego w ustroju federalnym, stosunku hierarchicznego podporządkowania 
prowincji federacji, co według K.C. Wheare’a oznaczało, iż kanadyjska konstytucja nie 
mogła być uznana za federalną, lecz jedynie „quasi-federalną”645.

645 K.C. Wheare, Federal Government, op.cit., s. 19.
646 A. Heard, op.cit., s. 103.
647 Choć z drugiej strony uchylenie tego artykułu przewidziano w projekcie reformy konstytucji 

znanym jako porozumienie z Charlottetown.
648 A. Heard, op.cit., s. 105.

Władze federalne stosunkowo często wykorzystywały uprawnienie do anulowania 
i wstrzymywania prowincjonalnych ustaw w pierwszych 50 latach istnienia federacji. 
Później było ono używane sporadycznie, nieco częściej tylko w latach 1937-1943 w sto
sunku do ustaw Alberty uchwalanych w okresie rządów Partii Zaufania Społecznego 
(Social Credit Party). Ostatni przypadek anulowania ustawy miał miejsce w 1943 roku, 
a jej wstrzymania - w roku 1961. W sumie anulowanych zostało 112 ustaw przyjętych 
przez legislatury prowincji, wstrzymano wejście w życie 70, spośród których 14 uzyskało 
ostatecznie sankcję królewską646.

Współcześnie nie ma wątpliwości co do tego, że konwenans konstytucyjny nie 
pozwala już rządowi federalnemu na korzystanie z władzy ingerowania w działalność 
ustawodawczą prowincji. Fakt, że wraz z przyjęciem Aktu Konstytucyjnego w 1982 roku 
prowincje nie żądały uchylenia art. 90 BNA Act wskazuje, że już wówczas był utrwa
lony konwenans przesądzający, iż z uprawnień zawartych w tym artykule władze fe
deralne korzystać już nie mogą647. Potwierdzeniem było zresztą zachowanie premiera 
P.E. Trudeau, który w 1972 roku odmówił wydania wicegubernatorowi Quebecu in
strukcji nakazującej mu wstrzymanie przyjętej przez Zgromadzenie Narodowe ustawy 
znoszącej obowiązek składania przysięgi wierności królowej. „Powszechna zgoda co 
do zasad autonomii prowincji oraz ustroju demokratycznego, zapewniają podstawę dla 
norm powstrzymujących wicegubernatorów prowincji oraz federalny gabinet przed anu
lowaniem lub wstrzymywaniem prowincjonalnej legislacji”648. Z pełnym przekonaniem 
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można zatem stwierdzić, iż władza anulowania oraz wstrzymywania ustaw prowincji 
jest już dziś władzą martwą.

Wbrew intencjom twórców konstytucji, spory kompetencyjne, i nie tylko, między 
federacją a prowincjami były rozstrzygane także, i to niemal od początku istnienia 
federacji, na drodze sądowej. W rezultacie funkcję rozjemcy w tego rodzaju sporach 
pełnił najpierw Komitet Sądowy Tajnej Rady, a obecnie Sąd Najwyższy. Jednym z po
wodów, dla których uznano ostatecznie konieczność ustanowienia Sądu Najwyższego, 
była spadająca skuteczność instytucji disallowance i konieczność znalezienia innego 
sposobu na rozstrzyganie sporów pomiędzy federacją a prowincjami649.

649 Zob. J. Smith, The Origins..., op.cit., s. 127.
650 Warto wspomnieć, iż rządy prowincji również mogą zwracać się z podobnymi wnioskami, także 

dotyczącymi zgodności z konstytucją ustaw federalnych, do wyższych sądów (Superior Courts) 
prowincji.

651 W 1912 roku Komitet Sądowy Tajnej Rady uznał, że wydawanie przez Sąd Najwyższy opinii 
na wniosek władz federalnych nie jest działaniem w ramach władzy wykonawczej, a w związku 
z tym nie łamie art. 101 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku. Komitet podkreślił, że Sąd Najwyższy 
nie uczestniczy w sprawowaniu władzy wykonawczej, ponieważ udziela egzekutywie federalnej 
jedynie opinii doradczych. Zob. J. Smith, Modern Federalism..., op.cit., s. 116.

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych także i w Kanadzie kluczowe znaczenie dla 
rozstrzygania sporów kompetencyjnych ma procedura sądowej rewizji ustawodawstwa, 
w ramach której sądy są uprawnione do orzekania o zgodności z konstytucją ustaw 
zarówno federalnych, jak i prowincjonalnych. Rzecz jasna największą wagę posiadają 
rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, jako najwyższego sądu odwoławczego. W Kanadzie, 
inaczej niż w USA, Sąd Najwyższy ma możliwość wypowiedzi nie tylko w związku 
z rozpatrywanymi odwołaniami od wyroków sądów niższej instancji. Na podstawie 
art. 53 Ustawy o Sądzie Najwyższym gubernator generalny za radą gabinetu może 
wnioskować do Sądu Najwyższego między innymi o dokonanie interpretacji przepisów 
konstytucji, interpretacji oraz zbadanie zgodności z konstytucją ustaw federalnych 
i prowincjonalnych, a także o wypowiedź na temat zakresu uprawnień parlamentu oraz 
rządu federalnego, jak również parlamentów i rządów prowincji650. Tego rodzaju urucha
mianie działalności Sądu Najwyższego stanowi nawiązanie do kontynentalnego modelu 
kontroli konstytucyjności prawa; niewątpliwie zwiększa ono możliwości orzecznicze 
Sądu Najwyższego. Taka procedura nie występuje jednak ani w Stanach Zjednoczonych, 
ani w Australii, gdzie uznaje się ją za niezgodną z horyzontalnym podziałem władzy. 
Należy pamiętać, że w ramach tej procedury Sąd Najwyższy nie wydaje wyroków, ale 
jedynie przedstawia opinie (tak zwane advisory opinions) w określonej sprawie. Opi
nie te, choć nie są formalnie wiążące, są z reguły przyjmowane zarówno przez rząd 
federalny, jak i prowincje651.

Tryb wniosku o zbadanie zgodności może być, jak stwierdza Ustawa o Sądzie Naj
wyższym, stosowany jedynie dla rozpatrzenia istotnych kwestii dotyczących prawa lub 
stanu faktycznego (important questions of law or fact). Wspomniano już kilkakrotnie 
orzeczenia o kapitalnym znaczeniu wydane przez Sąd Najwyższy w sprawach prowa
dzonych w tym trybie. W tym miejscu warto może przy wołać jeszcze jedno, należące 
do kilku najważniejszych w całej historii Sądu Najwyższego. Mowa o tak zwanym 
Patriation Reference z 1981 roku, kiedy to Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii 
głośnego sporu między ośmioma prowincjami a rządem federalnym, którego istotą było 
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prawo tego ostatniego do samodzielnego wnioskowania do parlamentu brytyjskiego 
o dokonanie zmian w kanadyjskiej konstytucji. Opinia sądu, potwierdzająca istnienie 
konwenansu konstytucyjnego wymagającego zgody istotnej (substantial) liczby pro
wincji na skierowanie takiego wniosku, skłoniła rząd P.E. Trudeau do poszukiwania 
kompromisu z prowincjami, zawartego ostatecznie w nieco ponad miesiąc po orzeczeniu 
Sąd Najwyższego652. Warto zauważyć, iż Patriation Reference jest również przykładem 
na to, iż Sąd Najwyższy rozstrzyga także spory niedotyczące podziału władzy między 
federacją a prowincjami.

6S2 Por. P.H. Russell, Constitutional Odyssey..., op.cit., s. 118-119.

Bez wątpienia we współczesnej Kanadzie dużo większe znaczenie przywiązuje się 
do politycznych aniżeli prawnych metod rozstrzygania konfliktów między federacją 
a prowincjami lub poszczególnymi prowincjami, które zapewnia system kontaktów 
międzyrządowych (Intergovernmental Relations). Znajduje to też odzwierciedlenie 
w literaturze przedmiotu, gdzie stosunkowo niewiele uwagi poświęca się roli sądów jako 
rozjemców sporów w łonie federacji. Rzeczywiście, trzeba potwierdzić, że większość 
konfliktów rozwiązywanych jest na drodze politycznej, co nie uprawnia jednak do 
stwierdzenia, aby rola sądów, a w szczególności Sądu Najwyższego, w tym przedmiocie 
była całkowicie drugorzędna. Nie tylko w zakresie podziału władzy między federacją 
a prowincjami jego pozycja jako rozjemcy w sporach federalnych jest wciąż znacząca. 
Potwierdza to zresztą determinacja, z jaką prowincje dążą do uzyskania większego 
wpływu na obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym.

Kilka słów należy poświęcić także rozstrzyganiu sporów o charakterze publiczno- 
-prawnym zarówno pomiędzy prowincjami a federacją, jak i pomiędzy poszczególnymi 
prowincjami. Tego rodzaju spory są rozstrzygane oczywiście na drodze sądowej, przy 
czym nie istnieje specjalny organ sądowy powołany do orzekania w takich sprawach. 
W razie wystąpienia sporu prawnego między dwiema prowincjami (dotyczącego na 
przykład niewywiązywania się z zawartej umowy), sprawa powinna być rozpatrywana 
przez Sąd Apelacyjny (Court of Appeal) lub Sąd Najwyższy pozwanej prowincji. Po
dobnie, gdy spór zachodzi pomiędzy federacją a jedną z prowincji, a stroną pozwaną 
jest prowincja. Jeśli natomiast pozwany jest rząd federalny, wówczas sądem właściwym 
staje się Sąd Federalny (Federal Court), chyba że przedmiotem sprawy nie są znaczne 
kwoty, wówczas może być ona skierowana do sądu prowincji. Nie jest natomiast jasne, 
jaki sąd byłby właściwy do rozpatrywania sporów między prowincją a grupą prowincji, 
jeśli pozwanych byłoby kilka prowincji lub między federacją a kilkoma prowincjami 
w analogicznej sytuacji.

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Sądach Federalnych (Federal Courts Act) w wypadku 
przyjęcia przez legislaturę prowincji odpowiedniej ustawy, sądem właściwym dla roz
strzygania sporów (controversies) pomiędzy federacją a tą prowincją oraz pomiędzy 
tą prowincją a inną lub innymi prowincjami może się stać Sąd Federalny. Prowincje 
nie są jednak skłonne korzystać z tego artykułu, zwłaszcza w sporach z federacją wolą 
polegać na sądach prowincji, których sędziowie, choć mianowani przez rząd federalny, 
pochodzą jednak z prowincji, w której sądzie zasiadają. Można przypuszczać, że by
łoby wskazane, aby Sąd Federalny rozpatrywał w pierwszej instancji spory pomiędzy 
samymi prowincjami.
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7. Intergovernmental Relations - stosunki w ramach 
struktury federalnej

7.1. Stosunki między federacją a prowincjami

Podobnie jak amerykański, również kanadyjski federalizm opierał się na teorii fe
deralizmu dualistycznego. Sfery aktywności federacji i prowincji zostały starannie 
rozdzielone. Dominującą pozycję federacji miała gwarantować przewaga w podziale 
władzy, a zwłaszcza domniemanie kompetencji na jej rzecz, oraz prawo anulowania 
i wstrzymywania ustaw prowincji, a przez to możliwość kontrolowania ich działal
ności legislacyjnej. Chociaż obszary jurysdykcji federalnej i prowincjonalnej zostały 
rozdzielone, kilka kwestii, w tym rolnictwo i imigracja, określone zostały jako obszary 
równoległej kompetencji obu szczebli federalnego państwa. I to właśnie konieczność 
regulacji tych problemów stała się impulsem do współpracy federacji i prowincji już 
w pierwszych latach istnienia federacji653 654, dając początek rozwijającemu się niezwykle 
dynamicznie w przyszłości systemowi kontaktów międzyrządowych.

653 Zob. G. Stevenson, The Origins of Co-operative Federalism [w:] D.P. Shugarman, R. Whitaker 
(eds.), op.cit., s. 7-29.

654 Zob. First Ministers Conferences 1906-2004, opracowanie przygotowane przez Canadian Inter
governmental Conference Secretariat (http://www.scics.gc.ca). Bez wątpienia powoduje to pewne 
zamieszanie terminologiczne. Por. też uwagi na ten temat w: M. Papillon, R. Simeon, The Weakest 
Link? First Ministers’ Conferences in Canadian Intergovernmental Relations [w:] J.P. Meekison, 
H. Telford, H. Lazar (eds.), op.cit., przyp. 6, s. 135.

655 Pierwsze dwa spotkania premiera federalnego i premierów prowincji w 1906 i 1918 roku nazwano 
Konferencjami odpowiednio, Reprezentantów Rządu Kanady i Wielu Prowincji (Conference of 
the Representatives of the Government of Canada and the Various Provinces) oraz Członków 
Rządu Kanady oraz Rządów Wielu Prowincji (Conference between Members of the Government 
of Canada and the Various Provincial Governments), następnie do 1961 roku w użyciu była na
zwa Konferencje Dominium i Prowincji (Dominion - Provincial Conferences), a do 1974 roku 
Konferencje Federalno-Prowincjonalne (Federal-Provincial Conferences) - zresztą w tym samym 
czasie odbywały się odrębne Konferencje Konstytucyjne (Constitutional Conferences), których 
głównym tematem była kwestia patriacji konstytucji. Od 1974 roku przyjęte zostało określenie 

7.1.1. Instytucje współpracy federacji i prowincji

Konferencje Szefów Rządów

Najważniejszą instytucją służącą współdziałaniu federacji i prowincji w ramach sys
temu kontaktów międzyrządowych są spotkania premiera federalnego i premierów 
prowincji oraz terytoriów (Konferencje Szefów Rządów - First Ministers’ Conferences), 
funkcjonujące od 1991 roku pod nazwą Spotkania Szefów Rządów (First Ministers' 
Meetings). Wcześniej, od roku 1974, obowiązującą nazwą dla tego rodzaju spotkań były 
Konferencje Szefów Rządów, taka też nazwa przyjęła się dla instytucji jako takiej65,1, 
a jeszcze wcześniej spotkania określano przeróżnymi nazwami655. Jeśli chodzi o ostatnią 
zmianę nazewnictwa, została ona wprowadzona dla podkreślenia zmiany charakteru 

http://www.scics.gc.ca
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spotkań przywódców federacji i prowincji. W odróżnieniu od praktykowanych od 
1974 roku Konferencji, Spotkania mają bardziej kameralny charakter, są mniej huczne 
(premierzy zamiast w centrach konferencyjnych spotykają się najczęściej w siedzibie 
premiera federalnego przy Sussex Drive 24 w Ottawie), mniej sformalizowane, za to 
bardziej techniczne i merytoryczne, niemniej ich sens jest identyczny, a różnice mają 
raczej wymiar symboliczny656.

Konferencje Szefów Rządów. Jak wspomniano, przyjęło się stosowanie tej nazwy na określenie 
instytucji spotkań przywódców federacji i prowincji.

656 Zob. M. Papillon, R. Simeon, op.cit., s. 135.
657 Ibidem, s. 117.
658 Ibidem, s. 120.

Pierwsza konferencja z udziałem premiera federalnego i premierów, dziewięciu 
wówczas, prowincji odbyła się w 1906 roku, a jej jedynym tematem był problem sub
sydiów federalnych dla prowincji. Kolejne spotkanie, ponownie nazwane konferencją, 
miało miejsce dopiero po 12 latach, a następne po kolejnych 9, w roku 1927. Później 
spotkania odbywały się częściej, stając się instytucją służącą konsultacjom rządu 
federalnego z prowincjami w sprawach dotyczących całego państwa. Intensyfikacja 
spotkań oraz wzrost ich znaczenia należy wiązać ze zmianami, jakie zaszły i zachodziły 
wówczas w kanadyjskim federalizmie. Rezultatem orzecznictwa Komitetu Sądowego 
Tajnej Rady, powiększającego zakres władzy prowincji, wzrostu znaczenia spraw 
znajdujących się w ich jurysdykcji (jak edukacja i ochrona zdrowia) oraz stopniowego 
zaniku uprawnień rządu federalnego do anulowania i wstrzymywania ustaw prowincji 
była ich emancypacja, powodująca konieczność głębszej współpracy międzyrządowej 
w ramach federacji657.

Okres największego znaczenia i największej intensyfikacji konferencji przypada na 
lata 70. i 80. XX wieku, kiedy to Konferencje Szefów Rządów stały się centralną insty
tucją kanadyjskiego federalizmu, forum, na którym omawiano najważniejsze problemy 
polityczne i podejmowano kluczowe decyzje. Pomiędzy 1970 a 1990 rokiem odbyło się 
30 konferencji, niekiedy nawet trzy w jednym roku (lata 1970, 1985, 1987). Zmienił się 
również charakter spotkań. Odbywały się one w specjalnie w tym celu przygotowanym 
Narodowym Centrum Konferencyjnym w Ottawie, spotykając się z ogromnym zainte
resowaniem mediów - obrady były bezpośrednio transmitowane przez ogólnokrajową 
telewizję. Wzmocnieniu uległo również zaplecze logistyczne konferencji, dzięki utworze
niu w 1973 roku stałego Kanadyjskiego Sekretariatu Konferencji Międzyrządowej (Ca
nadian Intergovernmental Conference Secretariat - CISC), powołanego do technicznej 
i administracyjnej obsługi spotkań. W rezultacie kolejne konferencje, także ze względu 
na tematykę, często związaną z problemami konstytucyjnymi, stały się czymś więcej 
niż zwykłymi spotkaniami, podczas których premierzy mieliby możliwość wymiany 
poglądów na aktualne tematy polityczne.

Stały się one politycznymi scenami, na których występowali polityczni akto
rzy, szukający kontaktu z ogólnokrajową publicznością; przestrzenią politycznej 
rywalizacji rządów o legitymację do reprezentowania obywateli, gdzie w centrum 
dyskusji znalazły się podstawowe kwestie dotyczące prawdziwej istoty kanadyj
skiego federalizmu658.
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Załamanie takiej formuły spotkań było rezultatem odrzucenia porozumienia z Meech 
Lake, wypracowanego i podpisanego podczas dwóch konferencji w marcu i czerwcu 
1987 roku. Jeszcze za czasów premiera Mulroneya nazwę spotkań zmieniono z Konfe
rencji na Spotkania Szefów Rządów, a całkowite odejście od dotychczasowej formuły 
nastąpiło po dojściu do władzy J. Chretiena, niechętnie nastawionego do samej insty
tucji, widzącego w niej narzędzie służące jedynie nadmiernemu wzmacnianiu pozycji 
prowincji659. W sumie od 1906 do 2005 roku odbyło się, pod różnymi nazwami, 77 ofi
cjalnych spotkań premiera federalnego i premierów prowincjonalnych, od 1992 roku 
w spotkaniach biorą udział jako stali uczestnicy także premierzy rządów początkowo 
dwóch, a od 1998 roku trzech terytoriów federalnych.

659 Zob. R. Simeon, Plus ęa change... Intergovernmental Relations Then and Now, „Policy Options”, 
2005, vol. 26, no. 3, s. 85-86.

660 Przykładowo w Spotkaniu w 2004 roku liczba delegatów wyniosła 82, w 2003 roku - 180, w 2000 roku 
- 151, a na przykład w 1994 roku - 80. Zob. First Ministers Conferences 1906-2004, s. 102-112.

W Spotkaniach Szefów Rządów uczestniczą: premier federalny, premierzy prowin
cji oraz trzech terytoriów wraz z towarzyszącymi im delegacjami. Spotkania zwołuje 
premier federalny, on jest też ich gospodarzem, decyduje o programie obrad (z reguły 
konsultując go wcześniej z premierami prowincji) oraz im przewodniczy. Premierzy 
prowincji nie mogą co prawda zwołać spotkania, ale w praktyce poprzez naciski na 
szefa rządu federalnego mogą nakłonić go do podjęcia takiej decyzji, tak było na przy
kład odnośnie do Spotkania Szefów Rządów w 2000 roku. Nie ma sprecyzowanych 
wymogów dotyczących zarówno częstotliwości spotkań, jak i samych obrad. Z tego 
względu spotkania odbywają się nieregularnie (na przykład nie było żadnego w 2001 
i 2002 roku, pod naciskiem premierów prowincji od 2003 roku odbywało się przynajm
niej jedno spotkanie w roku, ale w 2006 i 2007 nie odbyło się żadne), skład i wielkość 
delegacji zależą od uznania uczestników660, poza tym, że obradom zawsze przewodni
czy premier federalny, a przedstawiciele prowincji zabierają głos w takiej kolejności, 
w jakiej przystępowały one do federacji, nie ma reguł rządzących debatą, nie istnieje 
żadna procedura podejmowania decyzji, nie przeprowadza się też żadnych głosowań. 
Po każdym spotkaniu premierzy przedstawiają oficjalny komunikat (communique'), 
w którym prezentowane są wnioski i stanowiska przyjęte w trakcie spotkania, odbywa 
się też tradycyjnie wspólna konferencja prasowa wszystkich szefów rządów.

Spotkania, Konferencje i Rady Ministerialne

Kontakty pomiędzy prowincjami a federacją nie ograniczają się oczywiście jedynie do 
spotkań na szczycie, choć bez wątpienia Konferencje Szefów Rządów są w mechanizmie 
relacji międzyrządowych w wymiarze wertykalnym instytucją najbardziej znaczącą. 
Przejawem współdziałania federacji i prowincji są również liczne konferencje, rady 
i spotkania ministrów federalnych i ich odpowiedników ze strony prowincji i terytoriów. 
Jako przykłady można wymienić Spotkania Ministrów Rolnictwa (Meetings ofFederal- 
-Provincial-Territorial Ministers of Agriculture), Konferencje Ministrów Zdrowia (Confe
rences of Federal-Provincial-Territorial Ministers of Health), Radę Ministrów Edukacji 
(Council of Ministers of Education), ale także Konferencje Ministrów odpowiadających 
za Sport, Aktywność Fizyczną i Rekreację (Conferences of Ministers responsible for 
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Sport, Physical Activity and Recreation). W zasadzie praktykowane są spotkania po
między ministrami wszystkich resortów. Oprócz spotkań ministrów powszechne są 
także spotkania niższych urzędników przygotowujących niekiedy spotkania na wyż
szym szczeblu, dochodzi także do dwustronnych kontaktów pomiędzy Ottawą a jedną 
z prowincji lub kilkoma prowincjami. Intensywność takich kontaktów była różna na 
przestrzeni lat661, jeśli zaś chodzi o obecną sytuację w tym zakresie, to w 2007 roku 
odbyło się ich 71 na różnym szczeblu i o różnym charakterze, w 2006 roku - 64, 
a w roku 2005 - 79662. Widać więc wyraźnie, że częstotliwość wzajemnych kontaktów 
jest wysoka. Spotkania pomiędzy ministrami różnią się od Spotkań Szefów Rządów 
między innymi tym, że obradom współprzewodniczą minister federalny i rotacyjnie 
jeden z ministrów ze strony prowincji (wyjątkiem są spotkania ministrów finansów, 
którym przewodniczy minister federalny), poza tym są równie niesformalizowane, to 
znaczy ewentualne decyzje są podejmowane jednogłośnie, kwestie procedury także nie 
są ściśle określone. Spotkania ministrów nie mają znaczenia politycznego w tym sensie, 
że nie są miejscem, gdzie zapadają kluczowe decyzje, inaczej niż Spotkania Szefów 
Rządów. Służą raczej skonkretyzowanej, wyspecjalizowanej współpracy w określonych 
dziedzinach, której kierunki wyznaczają szefowie rządów.

661 A. Heard podaję, że w latach 1973-1983 odbyły się 254 spotkania na szczeblu ministrów, a pomię
dzy rokiem 1973 a 1988 - 417 spotkań wyższych urzędników obu szczebli struktury federalnej. 
Zob. A. Heard, op.cit., s. 110; zob. też dane dla lat 1974-1999 w H. Bakvis, G. Skogstad, op.cit., 
s. 9.

662 Wszystkie spotkania, które odbyły się począwszy od 1997 roku są odnotowywane na stronie 
internetowej CISC - http://www.scics.gc.ca. Przedstawionych obliczeń dokonano na podstawie 
zamieszczonych tam danych.

663 J. Poirier, Intergovernmental Agreements in Canada: At the Crossroads Between Law and Politics 
[w:] J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar (eds.), op.cit., s. 427.

66J Taka umowa poprzedziła na przykład uchwalenie w 1949 roku Newfoundland Act, na mocy 
którego Nowa Fundlandia została przyjęta jako dziesiąta prowincja do federacji.

7.1.2. Umowy między federacją a prowincjami

Termin „umowy międzyrządowe” (intergovernmental agreements) jest w Kanadzie 
rozumiany bardzo szeroko, oznaczając wszelkiego rodzaju porozumienia zawierane 
pomiędzy organami władzy wykonawczej federacji, prowincji i terytoriów663. Kate
goria ta obejmuje zatem tak zwane umowy konstytucyjne (na przykład o przyjęciu do 
federacji nowych prowincji664), umowy o charakterze cywilno-prawnym (na przykład 
dotyczące pożyczki, dzierżawy, transakcji kupna-sprzedaży) oraz umowy zawierane 
w ramach mechanizmu kooperacji międzyrządowej, to znaczy dotyczące współpracy 
politycznej lub współdziałania w zakresie wykonywania zadań władzy publicznej. Będą 
nas interesować tylko te ostatnie, one bowiem są elementem federalizmu kooperatyw
nego. W tym miejscu zajmiemy się umowami wertykalnymi, to znaczy zawieranymi 
pomiędzy rządem federalnym a rządami prowincji i/lub rządami terytoriów.

Tego rodzaju umowy są głównym instrumentem służącym współdziałaniu federacji 
i prowincji. Występują niemalże we wszystkich obszarach aktywności rządów, takich 
jak: ochrona środowiska, ochrona zdrowia, edukacja, transport, eksploatacja bogactw 

http://www.scics.gc.ca
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naturalnych, rynek pracy, budownictwo drogowe, zarządzenie zasobami wodnymi 
i tak dalej. Ich najważniejszą funkcją jest koordynacja polityki prowadzonej przez oba 
szczeble federalnej struktury.

Liczba umów, choć trudna do ustalenia, jest ogromna. J. Poirier szacuje ją na między 
1000 a 1500, ale trzeba pamiętać, iż są to szacunki bardzo ostrożne, obarczone też du
żym marginesem błędu, nie precyzują również liczby umów aktualnie obowiązujących, 
a poza tym obejmują także umowy o charakterze horyzontalnym, to znaczy zawierane 
pomiędzy samymi prowincjami bez udziału rządu federalnego665. Precyzyjne ustalenie 
liczby zawartych umów, czy choćby tylko tych aktualnie obowiązujących, jest niemożliwe 
z prostego powodu: nie są one nigdzie archiwizowane ani rejestrowane. Podjęta przez 
Kancelarię Tajnej Rady (Privy Council Office - PCO) próba skatalogowania wszystkich 
porozumień nie do końca się powiodła, gdyż wielu z nich nie udało się zlokalizować, 
ponadto informacje o zawieranych umowach nie zawsze są przekazywane PCO666.

665 Zob. J. Poirier, op.cit., s. 427.
666 Na koniec 2001 roku w rejestrze PCO, zawierającym zarówno porozumienia wertykalne, jak 

i horyzontalne, znajdowało się 880 umów. Ibidem, s. 428.
667 Ibidem, s. 448.

Umowy zawierane między federacją a prowincjami najczęściej służą określaniu 
zasad przekazywania środków federalnych na programy realizowane przez prowincje 
(lub wspólne programy rządu federalnego i prowincji, tak zwane shared-cost programs), 
choć nie tylko. Mogą dotyczyć także na przykład harmonizacji aktywności federacji 
i prowincji w łączących się z sobą obszarach ich wyłącznej jurysdykcji (na przykład 
porozumienia łączące wykonywanie federalnych uprawnień w zakresie ubezpieczeń 
społecznych i jurysdykcję prowincjonalną w zakresie szkoleń pracowniczych), mogą 
być zawierane w celu uniknięcia sytuacji, w których dochodziłoby do nakładania się 
na siebie regulacji w obszarze kompetencji zbieżnych (na przykład umowy dotyczące 
ujednolicania legislacji w zakresie ochrony środowiska), mogą wreszcie służyć koordy
nacji inicjatyw politycznych667. Umowy międzyrządowe nie mogą przewidywać delegacji 
kompetencji ustawodawczych federacji prowincjom i odwrotnie.

Dominują umowy dwustronne, zawierane pomiędzy federacją a pojedynczą pro
wincją, ale największą rangę mają porozumienia angażujące federację i wszystkie, lub 
prawie wszystkie, prowincje. Przykładem takich umów są Umowa w sprawie Handlu 
Wewnętrznego z 1995 roku (Agreement on Internal Trade), Ogólnokanadyjskie Poro
zumienie w sprawie Harmonizacji w Ochronie Środowiska (Canada - Wide Accord 
on Environmental Harmonization) z 1998 roku, czy też wspominane już Porozumie
nie Ramowe w sprawie Unii Społecznej z 1999 roku, podpisane przez rząd federalny 
i wszystkie prowincje z wyjątkiem Quebecu.

Stronami umów są rządy, zaś same porozumienia, w zależności od ich rangi, są podpi
sywane przez wyższych urzędników, niekiedy ministrów, a w przypadku najważniejszych 
porozumień - nawet szefów rządów. Niektóre prowincje, na przykład Quebec i Alberta, 
uzależniają wejście w życie porozumienia od jego akceptacji przez gabinet federalny 
i podpisu ministra do spraw relacji międzyrządowych. Bardzo często przedstawiciele 
rządów są upoważniani do podpisania umowy w drodze ustawy, choć tego rodzaju 
upoważnienie nie może stanowić formalnego warunku podpisania umowy. Najczęściej 
jej celem jest wskazanie członka rządu uprawnionego do występowania w imieniu całej 
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egzekutywy. Dużo rzadziej parlamenty zatwierdzają zawarte już porozumienie. Nawet 
kiedy się to dzieje, tego rodzaju działanie ma wymiar wyłącznie symboliczny. Zawarcie 
umowy, jak również jej wejście w życie, nie może być uzależnione od zgody legislatury, 
stałoby to bowiem w sprzeczności z tradycyjnym uprawnieniem ministrów Korony do 
zawierania umów, zarówno „prywatnych”, jak i publicznych668.

668 Ibidem, s. 429.
669 Ibidem, s. 433.
670 Zob. ibidem, s. 436-438.
671 Umowy zawarte przez poprzedników nie wiązałyby nowych rządów, odstąpienie od umowy by

łoby także dopuszczalne w sytuacji radykalnej zmiany warunków uzasadniających jej zawarcie 
lub wówczas, gdy rząd, aby skutecznie realizować zadania w obszarze swej jurysdykcji, uznaje, 
że nie może stosować się do warunków jakiejś, także zawartej przez siebie, umowy. A. Heard, 
op.cit., s. 116.

672 Reference Re Canada Assistance Plan (B.C.) (1991) 2 S.C. R. 525.

Na tym właśnie tradycyjnym uprawnieniu są oparte kompetencje egzekutywy do 
zawierania porozumień, jako że możliwość podpisywania umów międzyrządowych 
nie jest uregulowana ani w konstytucji, ani w ustawach. Same umowy mają charakter 
porozumień pozaprawnych (non-legal),wyłącznie politycznych, wiążących strony tylko 
w takim zakresie i tak długo, jak one same czują się nimi związane. J. Poirier sugeruje, 
że porozumienia można uznać za wiążące także pod względem prawnym, a będzie 
to zależeć od intencji umawiających się stron, języka użytego w tekście umowy oraz 
przewidzianej w nim procedury rozstrzygania sporów dotyczących jej realizacji. Jeśli 
strony zdecydowały, że w wypadku pojawienia się między nimi rozbieżności, władny 
do ich rozstrzygania będzie sąd, może to wskazywać, że uznają one przyjęte na siebie 
zobowiązania za prawnie wiążące669. Jak dotąd prawny charakter intergovernmental 
agreements nie został potwierdzony w orzecznictwie sądowym, choć możliwość praw
nego związania rządów zawieranymi umowami nie została również wyraźnie, wprost 
zanegowana670. Zdaniem A. Hearda można mówić o konwenansie konstytucyjnym, 
który, podobnie jak jedna z podstawowych zasad prawa międzynarodowego: pacta sunt 
servanda, nakazywałby przestrzeganie zawartych umów. Odstąpienie od tej zasady 
miałoby być jego zdaniem dopuszczalne tylko w pewnych okolicznościach671.

Zawierane przez rząd porozumienia nie są wiążące dla parlamentów. W głośnym 
orzeczeniu z 1991 roku Sąd Najwyższy uznał, że zasada suwerenności parlamentu, 
która w Kanadzie odnosi się zarówno do parlamentu federalnego, jak i zgromadzeń 
ustawodawczych prowincji, jest ograniczona jedynie konstytucyjnym podziałem władzy 
między federację a prowincje oraz przepisami Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności. 
W żadnym razie natomiast nie mogą mieć takiego skutku zobowiązania przyjmowane 
przez egzekutywę. Sąd Najwyższy uznał również, że rządy są uprawnione do inicjowania 
legislacji, która zmienia warunki zawartego-przez nie porozumienia, bez konsultacji 
z innymi stronami tegoż672. W tym sensie Sąd Najwyższy, uznając, iż zawarcie umowy 
nie może ograniczać swobody inicjatywy legislacyjnej rządu, potwierdził, choć nie 
wprost, że umowy międzyrządowe mają charakter polityczny i nie nakładają prawnych 
zobowiązań na układające się strony.
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7.2. Stosunki między prowincjami - federalizm horyzontalny

Tak charakterystyczna dla współczesnego federalizmu kanadyjskiego współpraca pro
wincji została zapoczątkowana w zasadzie dopiero w latach 60. XX wieku, wcześniej 
miała charakter jedynie incydentalny. Z czasem współpraca nabrała wielkiego znaczenia 
politycznego, pozwalając prowincjom stać się równorzędnym partnerem rządu federal
nego. Możliwości współdziałania prowincji nie przewidywała konstytucja federalna, 
rozwijało się ono stopniowo, niejako obok regulacji prawnych.

7.2.1. Organizacje współpracy międzyprowincjonalnej

Rada Federacji

5 grudnia 2003 roku premierzy prowincji oraz terytoriów podpisali porozumienie po
wołujące do życia Radę Federacji (Council of the Federation), organizację zrzeszającą 
prowincje i terytoria, mającą stanowić główną instytucję współpracy pomiędzy nimi. 
Rada Federacji zastąpiła praktykowane od 1960 roku Doroczne Konferencje Premierów 
(Annual Premiers’ Conferences), które w ciągu 43 lat pokonały długą drogę od luźnych 
spotkań przywódców prowincji o charakterze raczej towarzyskim niż politycznym 
(premierzy przyjeżdżali na nie w towarzystwie nie tylko małżonków, ale całych rodzin) 
do sformalizowanej instytucji, jaką stały się w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. W tym 
okresie konferencje nabrały już czysto politycznego charakteru, odbywały się wedle 
przygotowanego wcześniej programu, kończyły wydaniem oficjalnego komunikatu, część 
obrad była transmitowana przez telewizję673 *. Początkowo konferencje koncentrowały się 
wyłącznie na kwestiach współpracy pomiędzy prowincjami, z czasem głównym celem 
spotkań stało się omawianie problemów politycznych całego państwa i formułowanie 
w tym zakresie wspólnego stanowiska prowincji wobec rządu federalnego. Z tego wzglę
du Doroczne Konferencje Premierów stały się bardzo ważną instytucją kanadyjskiego 
federalizmu. Począwszy od 1992 roku w konferencjach brali udział jako pełnoprawni 
uczestnicy także premierzy dwóch, a po utworzeniu terytorium Nunavut także trzech, 
terytoriów federalnych67,1.

673 Zob. B. Rae, Some Personal Reflections on the Council of the Federation (Constructive and Co
operative Federalism? A Series of Commentaries on the Council of the Federation), 2003 (12), 
1IGR, Queen’s University, 1RPP, Montreal, s. 2, http://www.iigr.ca

67,1 Wcześniej, w 1982 roku uczestniczyli w Dorocznej Konferencji jako zaproszeni goście, a od 1983 
roku (z wyjątkiem Konferencji w roku 1990) posiadali podczas spotkań status obserwatorów. 
Por. Premiers Conferences 1887-2002, s. 22-33, opracowanie przygotowane przez Canadian 
Intergovernmental Conference Secretariat, http://www.scics.gc.ca

675 TJ. Courchene, Pan - Canadian Provincialism - The New Federalism and the Old Constitution, 
„Policy Options”, 2004, vol. 25, no. 10, s. 24. Pierwsze spotkanie przywódców prowincji odbyło 
się już w 1887 roku z inicjatywy ówczesnego premiera Quebecu H. Merciera. Uczestniczyli w nim 
premierzy 5 z 7 ówczesnych prowincji. Do udziału w spotkaniu zaproszono także przedstawicieli 

Powstanie Rady Federacji T.J. Courchene określił jako oczywisty końcowy etap 
procesu, który rozpoczął się w 1960 roku zwołaniem pierwszego po 34 latach przerwy 
spotkania przywódców prowincji675. Pomysł utworzenia Rady Federacji nie jest nowy, 

http://www.iigr.ca
http://www.scics.gc.ca
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już w 1956 roku tak zwana Komisja Trembleya676 proponowała utworzenie organizacji 
prowincji na wzór amerykańskiej Rady Rządów Stanowych. W 1994 roku do propozycji 
powrócił premier Quebecu D. Johnson, ostatecznie zakończoną sukcesem inicjatywę 
w tej sprawie w 2003 roku również wysunął premier tej prowincji J. Charest.

rządu federalnego, którzy jednak ostatecznie nie pojawili się w Quebec City. Do I960 roku odbyły 
się jeszcze cztery tego rodzaju spotkania: w roku 1902, 1910, 1913 oraz 1926. Zob. J.P. Meekison, 
The Annual Premiers' Conference: Forging a Common Front [w:] J.P. Meekison, H. Telford, 
H. Lazar (eds.), op.cit., s. 142-145; Premiers Conferences 1887-2002, op.cit., s. 1-2.

676 Powołana w 1953 roku przez rząd Quebecu Królewska Komisja do Zbadania Problemów Kon
stytucyjnych (Royal Commision of Inquiry on Constitutional Problems), nazywana potocznie 
Komisją Trembleya od nazwiska jej przewodniczącego, sędziego T. Trembleya. Zakończyła pracę 
w 1956 roku publikacją pięciotomowego raportu.

677 Council of the Federation Founding Agreement, December 5, 2003, http://www.councilofthefe- 
deration.ca

W punkcie 3 Porozumienia Założycielskiego Rady Federacji677 zostały sformułowa
ne cele organizacji. Znalazły się wśród nich między innymi wzmocnienie współpracy 
prowincji i terytoriów oraz zacieśnianie więzi między nimi, jak również dążenie do 
pełnienia przywódczej roli w kwestiach ogólnopaństwowych mających znaczenie dla 
prowincji i terytoriów oraz w procesie ulepszania relacji pomiędzy federacją a pro
wincjami i terytoriami. Aby osiągnąć te cele, Rada ma służyć jako „forum, na którym 
członkowie będą mogli wymieniać poglądy, a także dzielić się wiedzą, informacjami 
oraz doświadczeniami” (pkt 4 a). Ponadto ma się zajmować między innymi analizą 
działań i przedsięwzięć władz federalnych, które w opinii członków mogą być istotne dla 
prowincji i terytoriów, a czynić to ma na przykład poprzez dokonywanie przeglądu i wy
głaszanie opinii na temat ustaw i projektów ustaw parlamentu federalnego (pkt 4 d).

Członkami Rady Federacji są prowincje oraz terytoria reprezentowane przez premie
rów. Radzie przewodniczą rotacyjnie premierzy, funkcję zastępcy przewodniczącego 
pełni ten z szefów rządów, który wedle mechanizmu rotacji jako następny obejmie 
przewodnictwo. Przewodniczący podejmuje działania w imieniu Rady zgodnie z otrzy
manym mandatem (pkt 7 i 8). Zgodnie z pkt. 9 każdego lata odbywa się doroczne 
spotkanie Rady, którego gospodarzem jest ta prowincja, która obejmuje przewodnictwo 
w kolejnym roku, poza tym w ciągu roku odbywa się także drugie, dodatkowe spotka
nie. Wszystkie decyzje są podejmowane przez Radę Federacji jednogłośnie (pkt 10). 
Logistyczną obsługę Radzie zapewnia Sekretariat, za nadzór nad jego działaniem oraz 
przygotowywanie spotkań Rady oraz studiów i analiz na jej potrzeby odpowiedzialny 
jest Komitet Sterujący (Steering Committee), który tworzą wiceministrowie do spraw 
relacji międzyrządowych (pkt 13-16). W Porozumieniu Założycielskim przewidziano, 
iż cele, mandat i organizacja Rady zostaną poddane przeglądowi nie później niż 5 lat 
po wejściu w życie Porozumienia, zatem musiało to nastąpić do końca 2008 roku.

Utworzenie Rady Federacji zakończyło -proces instytucjonalizacji horyzontalnej 
współpracy prowincji i terytoriów. Pewna ocena jej funkcjonowania w pierwszych la
tach zostanie przedstawiona w dalszej części. W tym miejscu zwrócimy jedynie uwagę 
na to, jak różnie postrzegano utworzenie Rady w okresie jej powstawania. Z jednej 
strony wyrażano nadzieję, że „prowincje wykorzystają utworzenie Rady Federacji [...] 

http://www.councilofthefe-deration.ca
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aby rzeczywiście odzyskać status suwerennego partnera federacji”678. Z drugiej strony 
pojawiały się wątpliwości. A. Noel uważał, że zważywszy na cele wyznaczone Radzie, 
będzie ona jedynie niewielką zmianą w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami, jej 
utworzenie będzie zaledwie niewiele znaczącą instytucjonalizacją istniejących wcześniej 
praktyk679. Warto zwrócić uwagę, że godząc się na utworzenie Rady zgodnie z propo
zycjami Quebecu większość premierów wykazywała daleko idącą ostrożność i tak jak 
premier Ontario D. McGuinty zwracała uwagę na konieczność uniknięcia sytuacji, 
w której Rada Federacji stanie się tylko narzędziem wspólnego działania (gang-up) 
prowincji przeciw władzom federalnym680.

678 A. Burelle, The Council of the Federation: From a Defensive to a Partnership Approach, (Con
structive and Co-operative Federalism? A Series of Commentaries on the Council of the Fede
ration), 2003 (3 English), IIGR, Queen’s University, IRPP, Montreal, s. 7, http://www.iigr.ca

679 Zob. A. Noel, The End of a Model? Quebec and the Council of the Federation (Constructive and 
Co-operative Federalism? A Series of Commentaries on the Council of the Federation), 2003 
(10), IIGR, Queen’s University, IRPP, Montreal, s. 1, http://www.iigr.ca

680 Zob. B. Rae, op.cit., s. 3.
681 W 1965 roku Alberta, Manitoba i Saskatchewan utworzyły Radę Ekonomiczną Prowincji Preryj- 

nych (Prairie Economic Council). Od tego czasu spotkania Rady organizowano raz w roku. Na 
jedno z takich spotkań, z inicjatywy rządu federalnego, zaproszono premiera Kolumbii Brytyjskiej. 
Na spotkaniu tym, w marcu 1973 roku ustalono powołanie nowej organizacji grupującej cztery 
prowincje. Pierwotnie nazwano ją Radą Premierów Zachodu (Western Premiers’ Council), póź
niej nazwę zmieniono, a z czasem w konferencjach zaczęli uczestniczyć także premierzy trzech 
terytoriów.

682 Zob. J.P. Meekison, Western Premiers’ Conference: Intergovernmental Co-operation at the Re
gional Level [w:] J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar (eds.), op.cit., s. 190-194.

Obok współpracy na najwyższym szczeblu odbywającej się w ramach Rady Federacji 
federalizm horyzontalny obejmuje również spotkania ministrów w rządach prowincji 
(w formie konferencji lub rad) oraz niekiedy także wyższych urzędników. W 2007 roku 
odbyły się 20 spotkania tego rodzaju. Zakres współpracy w tej formie determinują 
oczywiście ustalenia przywódców prowincji i terytoriów przyjmowane podczas obrad 
Rady Federacji.

Konferencja Premierów Zachodu i Rada Premierów Prowincji Atlantyckich

Współpraca pomiędzy prowincjami i terytoriami ma miejsce także w wymiarze regio
nalnym. Od 1973 roku współdziałanie czterech prowincji zachodnich (Alberta, Kolumbia 
Brytyjska, Manitoba i Saskatchewan), a z czasem także trzech terytoriów odbywa się 
w ramach Konferencji Premierów Zachodu (Western Premiers’ Conferences)6*'. Konfe
rencje odbywają się raz do roku, gospodarzami spotkań są kolejne prowincje i terytoria. 
Oprócz premierów uczestniczą w nich także ministrowie i urzędnicy, decyzje są podej
mowane jednogłośnie, uczestników obrad, zamkniętych dla mediów, reprezentuje szef 
rządu prowincji lub terytorium, które jest gospodarzem spotkania. W komunikatach 
końcowych uwypukla się raczej obszary porozumienia, unikając podkreślania różnic 
pomiędzy uczestnikami682. W trakcie spotkań są omawiane głównie kwestie związane 
ze współpracą regionalną pomiędzy czterema prowincjami i terytoriami, poruszane są 
jednak również sprawy stosunków między federacją a prowincjami oraz problemy ogól

http://www.iigr.ca
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nokrajowe683. Podczas Konferencji wypracowywane są wspólne stanowiska uczestników 
w zakresie aktualnych kwestii politycznych, które następnie prezentują oni solidarnie 
na forum Rady Federacji oraz podczas Spotkań Szefów Rządów. W ten sposób Konfe
rencję można postrzegać nie tylko jako forum współpracy regionalnej, lecz także jako 
instytucję służącą realizacji zasady partycypacji w ustroju federalnym Kanady.

683 Zob. ibidem, s. 194. Podczas Konferencji w 2006 roku omawiano między innymi kwestię handlu 
z zachodnimi stanami USA i problem współpracy z rządem federalnym w zwalczaniu zmian 
klimatycznych. Premierzy przedstawili również władzom federalnym propozycję współpracy 
federacji z prowincjami w zakresie przygotowania epidemiologicznego Kanady, wypracowali 
także stanowisko w zakresie reformy kanadyjskiego systemu federalnego.

684 W maju 1971 roku premierzy trzech prowincji: Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku oraz Wyspy 
Księcia Edwarda powołali Radę Premierów Prowincji Nadmorskich (Council of Maritime Pre
miers’), która przez 29 lat była instytucją służącą współpracy pomiędzy nimi. O okolicznościach 
powołania i jej organizacji zob. H. Muggah, Intergovernmental Cooperation in Eastern Canada, 
„Canadian Regional Review”, 1978, no. 2, s. 8-12.

685 Memorandum of Understanding on Atlantic Canada Cooperation, http://www.cap-cpma.ca
686 J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar, op.cit., s. 16.

Ta rola jest jeszcze bardziej widoczna w działalności, grupującej cztery prowincje ze 
Wschodniego Wybrzeża (Nowa Szkocja, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowy Brunszwik 
oraz Wyspa Księcia Edwarda), Rady Premierów Prowincji Atlantyckich (Council of At
lantic Premiers’), która, powołana w maju 2000 roku stanowi kontynuację wcześniejszej, 
zapoczątkowanej jeszcze w latach 70., współpracy trzech prowincji nadmorskich684. 
Wśród celów Rady, przedstawionych w umowie powołującej ją do życia685, na pierwszym 
miejscu znalazła się promocja interesów czterech prowincji na forum ogólnokrajowym 
poprzez wypracowywanie wspólnych stanowisk i zajmowanie wspólnych pozycji oraz 
pracę nad tym, aby interesy ich mieszkańców były odpowiednio uwzględniane w ogól
nokrajowym dyskursie publicznym. Szefowie rządów czterech prowincji są zobowiązani 
do prezentowania wspólnego stanowiska w sprawach o wymiarze ogólnokrajowym, jak 
również podczas spotkań Rady Federacji oraz Spotkań Szefów Rządów. Członkami 
Rady są premierzy, jeden z nich rotacyjnie pełni funkcję przewodniczącego. Spotkania 
Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku (w związku z tym przewodnictwo 
w niej trwa 6 miesięcy), wszystkie decyzje są podejmowane jednomyślnie. Działalność 
Rady wspiera komitet, w którego skład wchodzą urzędnicy odpowiedzialni w rządach 
prowincji za stosunki międzyrządowe. Administracyjną i logistyczną obsługą Rady 
zajmuje się specjalnie do tego powołany Sekretariat.

Tylko Ontario i Quebec nie należą do żadnej organizacji współpracy regionalnej. 
Ich pozycja jest jednak szczególna, ze względu na obszar i liczbę ludności tworzą one 
bowiem samodzielnie odrębne regiony. Po 2003 roku, od kiedy w obu prowincjach wła
dzę sprawuje Partia Liberalna, kontakty pomiędzy nimi nasiliły się. Trudno nie zgodzić 
się ze stwierdzeniem, że jeśli zdecydowałyby się one na trwałą współpracę w ramach, 
nawet bardzo nieformalnej, instytucji, „mogłaby się ona stać potężną siłą” w systemie 
współpracy międzyrządowej686.

http://www.cap-cpma.ca
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7.2.2. Umowy między prowincjami

Jeśli chodzi o umowy zawierane między prowincjami a także terytoriami bez udziału 
rządu federalnego, to w zasadzie odnosi się do nich to wszystko, co już zostało powie
dziane o umowach wertykalnych, w związku z czym nie ma potrzeby powtarzać tego 
w tym miejscu. Warto może jedynie zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, umów 
tego rodzaju jest znacznie mniej niż porozumień angażujących także rząd federalny, 
po drugie, służą one niekiedy, o czym już wspomniano, instytucjonalizacji współpracy 
pomiędzy prowincjami i terytoriami. W ten sposób zostały powołane Rada Federacji 
i Rada Premierów Prowincji Atlantyckich.

7.3. Intergovernmental Relations a ustrój federalny

Na określenie relacji pomiędzy elementami struktury federalnej w Kanadzie, zarówno 
w aspekcie wertykalnym, jak i horyzontalnym, przyjęło się używać pojęcia „federalizm 
wykonawczy” (executive federalism), dla podkreślenia ich zasadniczej cechy, to zna
czy faktu, że kontakty pomiędzy federacją i prowincjami lub też samymi prowincjami 
zostały całkowicie zdominowane i ograniczają się wyłącznie do kontaktów pomiędzy 
organami władzy wykonawczej687. Choć ze względu na powszechną obecnie (nie tylko 
w parlamentarnych systemach rządów i nie tylko w państwach federalnych) dominację 
czynnika wykonawczego nad ustawodawczym także w innych federacjach występuje 
podobne zjawisko, to jednak Kanada (podobnie zresztą jak, choć w mniejszym stopniu, 
Australia) w szczególny sposób wyróżnia się na tym tle, ze względu na westminsterski 
system rządów, w którym dominacja egzekutywy nad parlamentem zaznacza się moc

687 Federalizm wykonawczy oznacza więc w tym wypadku coś innego niż ten sam termin używany 
na określenie federalizmu w krajach niemieckojęzycznych, gdzie opisuje on konstrukcję fede
ralną, w której podział władzy ma charakter przede wszystkim funkcjonalny, to znaczy gdzie 
do podmiotów federacji należy w dużej mierze wykonywanie ustaw federalnych. Gdy chodzi 
o Kanadę, to federalizm wykonawczy rozumieć należy jako pewien ogólny model stosunków 
wewnątrz federacji (pewną wersję federalizmu kooperatywnego). Warto poczynić takie zastrze
żenie, zwłaszcza że w literaturze panuje pod tym względem pewne zamieszanie. Na przykład 
R.J. Jackson i D. Jackson używają tego terminu na określenie pewnego okresu w stosunkach 
pomiędzy federacją i prowincjami (lata 60. i 70.) i odróżniają go od okresu federalizmu ko
operatywnego, który według nich miał nastąpić później (zob. K. Brock, Executive Federalism: 
Beggar Thy Neighbour? [w:] F. Rocher, M. Smith [eds.], op.cit., s. 68). Należy jednak wyraźnie 
rozróżniać, kiedy mówimy o ogólnym modelu relacji federacja - prowincje, a kiedy o praktyce 
tych relacji w konkretnym okresie. Termin „federalizm wykonawczy” należy zarezerwować dla 
opisu ogólnego modelu, natomiast w ramach tego modelu na określenie praktyki stosunków fede- 
ralno-prowincjonalnych można używać różnych terminów. Na przykład D. Cameron i R. Simeon 
obecną praktykę stosunków federalnych nazywają federalizmem współpracy (collaborativefede
ralism), charakteryzuje się ona bowiem według nich, kształtowaniem polityki państwowej już nie 
przez same władze federalne, nie zważające na prowincje lub wykorzystujące swe uprawnienia 
do wydatkowania środków w obszarze jurysdykcji prowincji (spending power), aby wymuszać 
na nich określone zachowanie, ale przez wszystkie lub większość rządów, federalny, prowincji 
i terytoriów, działających wspólnie. Zob. szerzej D. Cameron, R. Simeon, Intergovernmental 
Relations in Canada: The Emergence of Collaborative Federalism, „Publius: The Journal of 
Federalism”, 2002, v. 32, no. 2, s. 49-71.
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niej niż w innych odmianach systemu parlamentarnego czy w ustroju prezydenckim688. 
Dodatkowo, spośród krajów o ustroju parlamentarnym w wydaniu westminsterskim, 
w Kanadzie dominacja premiera nad gabinetem i parlamentem, zarówno na szczeblu 
federacji, jak i prowincji, jest chyba największa689.

688 Zob. R. Simeon, Conclusion [w:] J.P. Meekison (ed.), Intergovernmental Relations in Federal 
Countries, Forum of Federations, Ottawa 2002, s. 94.

689 Por. G. White, Cabinets..., op.cit., s. 64-100.
690 Partia Liberalna uzyskała de facto taki status w XX wieku, kiedy to znajdowała się u władzy 

przez 80 lat. Od 1935 do 2006 roku jej rządy były przerywane jedynie trzykrotnie, łącznie na 
okres 16 lat (na 6 w latach 1957-1963, na niespełna rok w latach 1979-1980 oraz na 9 lat w latach 
1984-1993). Partia Liberalna znalazła się ponownie w opozycji w 2006 roku.

691 Liczba nowych członków w Izbie Gmin po każdych wyborach wahała się w przeszłości pomię
dzy 20% w 1926 roku a 60% w 1921 i 1935 roku. Później wynosiła przeciętnie około 40%, ale 
na przykład po wyborach w 1993 roku skład Izby Gmin został wymieniony w %. W rezultacie 
przeciętny okres pełnienia funkcji przez kanadyjskiego deputowanego jest dwukrotnie krótszy 
niżjego brytyjskiego odpowiednika. Pozycja pojedynczych parlamentarzystów jest słabsza także 
dlatego, że w Kanadzie wyborcy kierują się głównie przynależnością partyjną kandydata, a dopiero 
w drugiej kolejności jego walorami osobistymi.

692 Zob. D.C. Docherty, S. White, Parliamentary Democracy in Canada, „Parliamentary Affairs”, 
2004, vol. 57, no. 3, s. 622-624.

693 G. Stevenson, Unfulfilled Union..., op.cit., s. 228.
694 Zob. J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar, op.cit., s. 6.

Źródeł takiej sytuacji należy się dopatrywać między innymi w charakterze systemu 
partyjnego, w którym Partia Liberalna posiada status „partii rządzącej”690, a opozycja 
w Izbie Gmin ma z reguły marginalne znaczenie (przede wszystkim ze względu na 
jej rozproszenie, zwłaszcza w ostatnich latach - choć zmieniło się to po wyborach 
w 2006 roku - opozycję tworzy kilka ugrupowań o podobnej wielkości). Ponadto premier 
jako szef partii kontroluje jej parlamentarną reprezentację, pozycję pojedynczych parla
mentarzystów osłabia dodatkowo powszechny brak doświadczenia, będący rezultatem 
dużej rotacji w składzie Izby Gmin po każdych wyborach691 oraz bardzo silna dyscyplina 
partyjna. Okresem nasilenia opisywanych zjawisk, a w rezultacie radykalnego wzmoc
nienia pozycji premiera, były lata rządów J. Chretiena, a szczególnie ich pierwszy okres 
po zwycięstwie wyborczym w 1993 roku692. Podobna dominacja premiera w systemie 
organów władzy występuje także w prowincjach. Sprzyja jej słabość jednoizbowych 
legislatur, które obradują zaledwie kilka miesięcy w roku, poza tym z reguły rządy 
dysponują w nich stabilną większością. Bardzo słaba jest także pozycja deputowanych, 
którzy, jak piszę G. Stevenson, są wybierani „dzięki szyldowi partyjnemu, jako potulni 
członkowie «drużyny», od których nie oczekuje się, aby wyrażali własne, niezależne 
opinie w najważniejszych kwestiach”693. Tego rodzaju praktyka sprawowania władzy 
w warunkach ustroju federalnego doprowadziła do powstania mechanizmu kooperacji 
rządowej nazwanego „federalizmem wykonawczym”.

Twórca tego terminu, D. Smiley wskazywał na trzy zasadnicze cechy federalizmu 
wykonawczego: rozwój federalno-prowincjonalnych konferencji, komitetów, agencji et 
cetera-, wzrost znaczenia spotkań na szczycie w rodzaju Konferencji Szefów Rządów; 
przejęcie pełnej kontroli nad współpracą międzyrządową przez egzekutywę poprzez 
specjalnie w tym celu tworzone agencje oraz ministerstwa694.
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W ustroju federalnym Kanady instytucje współpracy międzyrządowej pełnią szczególną 
funkcję. W sytuacji, w której organy federalne nie zapewniają efektywnej reprezentacji 
interesów prowincji w procesie podejmowania decyzji na szczeblu federalnym, zadanie to 
przejęły właśnie instytucje Intergovernmental Relations, a głównym sposobem wpływania 
prowincji na federalny proces decyzyjny stały się Konferencje Szefów Rządów. Podkreśla 
się, że zwłaszcza całkowita niezdolność parlamentu, a w szczególności Senatu, do zapew
nienia prowincjom reprezentacji w strukturze organów federalnych spowodowała, iż rolę 
reprezentantów ich interesów przejęli premierzy prowincji695. Konferencje Szefów Rządów 
stały się miejscem omawiania najważniejszych kwestii dotyczących polityki państwa i po
dejmowania decyzji kształtujących tę politykę, ponieważ tylko tam prowincje są bezpośred
nio reprezentowane i tylko w taki sposób mogą wywierać wpływ na działania federacji696. 
W rezultacie spotkania premiera federalnego i premierów prowincji w głównej mierze są 
odpowiedzialne za realizację zasady partycypacji w kanadyjskim federalizmie.

695 Zob. ibidem, s. 9; H. Bakvis, G. Skogstad, op.cit., s. 5; D.R. Cameron, Intergovernmental Relations 
in Canada [w:] J.P. Meekison, Intergovernmental Relations..., op.cit., s. 12; H. Thorburn, Fede
ralism, Pluralism and the Canadian Community [w:J D. Shugarman, R. Whitaker (eds.), op.cit., 
s. 182; R. Simeon, D. Cameron, Intergovernmental Relations and Democracy: An Oxymoron If 
There Ever Was One? [w:] H. Bakvis, G. Skogstad (eds.), op.cit., s. 282; G. Stevenson, Unfulfilled 
Union..., op.cit., s. 229.

696 Zob. M. Papillon, R. Simeon, op.cit., s. 113, 118.
697 Wysuwany już od kilku lat, postulat ten cały czas pozostaje aktualny, podtrzymali go między 

innymi premierzy prowincji zachodnich i terytoriów podczas Konferencji Premierów Prowincji 
Zachodnich w maju 2006 roku.

698 J.P. Meekison, The Annual Premiers’ Conference..., op.cit., s. 171.
699 Podczas spotkania w lipcu 2006 roku premierzy omawiali między innymi problematykę handlu 

międzynarodowego, stosunków Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, dyskutowali także z prezesem 
Banku Kanady na temat wpływu wysokiego kursu dolara na kanadyjską gospodarkę i eksport. 
Premierzy wystąpili również z propozycją podpisania umowy pomiędzy rządem federalnym 
a prowincjami i terytoriami, która gwarantowałaby im pełen udział w negocjacjach międzynaro
dowych w sprawach, które dotyczą obszaru jurysdykcji prowincji. The Council of the Federation 
Communique. St John's, July 28 2006, http://www.councilofthefederation.ca

Podobną rolę, o czym już wspomniano, odgrywają także instytucje horyzontalnej 
współpracy prowincji. Utworzenie Rady Federacji i cele, jakie postawili premierzy przed 
tą organizacją (a także wysuwane postulaty wspólnego przewodnictwa i wspólnego 
ustalania tematyki Spotkań Szefów Rządów)697 wskazują wyraźnie, że postrzegają oni 
rządy prowincji i terytoriów jako równorzędnego partnera rządu federalnego. Jednym 
z najważniejszych zadań Rady Federacji jest wypracowywanie i prezentowanie wspól
nego stanowiska prowincji w sprawach ogólnokrajowych wobec rządu federalnego698. 
Ocena działalności tej organizacji po kilku latach jej funkcjonowania nie może być 
oczywiście pełna. Jedno wszak jest charakterystyczne i równocześnie bardzo istotne. 
Analiza problematyki podejmowanej podczas spotkań Rady i treści ogłaszanych po 
nich komunikatów nie pozostawia wątpliwości. Agenda obrad obejmuje przede wszyst
kim kwestie o charakterze ogólnokrajowym, ambicją premierów nie jest wyłącznie 
reprezentowanie interesów prowincji wobec władz federalnych, ale wspólnie z nimi 
reprezentowanie całej Kanady699.

Bez wątpienia tak wielkie znaczenie instytucji kooperacji międzyrządowej w kana
dyjskim systemie federalnym wynika z tego, że są one jedynym efektywnym sposobem 

http://www.councilofthefederation.ca
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realizacji zasady partycypacji. Trzeba jednak pamiętać, że nie mogą one całkowicie zastąpić 
pod tym względem organów federalnych, zwłaszcza drugiej izby parlamentu, powołanych 
do wypełniania tej funkcji. Uzgodnienia premierów prowincji z premierem federalnym 
nie mogą być przecież wiążące dla parlamentu federalnego w jego działalności legisla
cyjnej. Dominacja premiera nad Izbą Gmin oraz drugorzędna rola Senatu w procedurze 
ustawodawczej powodują, że szef rządu jest w stanie doprowadzić do realizacji ustaleń 
dokonanych podczas Spotkań Szefów Rządów. Niemniej jednak w systemie parlamentar
nym źródłem władzy egzekutywy i organem stanowiącym prawo musi pozostać obieralne 
ciało przedstawicielskie. Zasady ustroju parlamentarnego wyznaczają więc granicę rozwoju 
instytucji kooperacji międzyrządowej jako realnego ośrodka władzy w państwie.

Trudno przewidzieć, w jaki sposób może zmienić obecny stan rzeczy zainicjowana 
przez rząd S.J. Harpera reforma Senatu. O ile wprowadzenie ośmioletniej kadencji 
senatorskiej nie będzie zmianą o zasadniczym znaczeniu, o tyle poważne skutki może 
wywołać przeforsowanie bezpośredniego wyboru senatorów. Czy staną się oni wówczas 
rzeczywistymi reprezentantami interesów prowincji na szczeblu federalnym? Czy zdo
łają zastąpić w tej roli premierów prowincji? W jaki sposób zmieni to rolę i znacznie 
Konferencji Szefów Rządów i Rady Federacji? Pamiętając o podniesionych wcześniej 
wątpliwościach, pytania te musimy, mimo wszystko, pozostawić na razie otwarte, choć 
wydaje się, że jeśli prowincje nadal będą pozbawione wpływu na kształtowanie składu 
Senatu, nie będzie mógł się on stać w pełni legitymizowanym reprezentantem ich inte
resów, w związku z czym rola ta należeć będzie wciąż do premierów.

Choć, jak wskazaliśmy, instytucje kooperacji międzyrządowej pełnią ważną funkcję 
ustrojową, nie mają one umocowania w konstytucji, ani nawet w ustawach. Ich funk
cjonowanie opiera się umowach międzyrządowych (Rada Federacji, Rada Premierów 
Prowincji Atlantyckich) lub wynika po prostu z praktyki politycznej (Konferencje Sze
fów Rządów, Konferencje Premierów Zachodnich). Konstytucjonalizację najważniejszej 
z punktu widzenie stosunków federalno-prowincjonalnych instytucji przewidziano 
w obu dużych projektach zmian konstytucyjnych z przełomu lat 80. i 90, choć tylko 
w minimalnym zakresie. W porozumieniu z Meech Lake proponowano dodanie do Aktu 
Konstytucyjnego z 1982 roku art. 148, który nakazywałby premierowi federalnemu 
zwoływanie przynajmniej raz w roku konferencji z udziałem premierów prowincji dla 
„przedyskutowania stanu kanadyjskiej gospodarki oraz innych kwestii, które uznane 
zostaną za właściwe”700. Również w porozumieniu z Charlottetown przewidziano 
wprowadzenie do konstytucji przepisu, zgodnie z którym Konferencja Szefów Rządów 
musiałaby być zwołana przynajmniej raz w roku701.

700 The Meech Lake Accord, op.cit., s. 19.
701 Zob. The August 28, 1992 Charlottetown Accord, op.cit., s. 39.
702 G. Stevenson słusznie wskazuje, że federalizm wykonawczy jest zarówno skutkiem, jak i przy

czyną dominacji premierów i gabinetów nad parlamentem federalnym i legislaturami prowincji. 
Zob. G. Stevenson, Unfulfilled Union..., op.cit., s. 228.

Praktyka federalizmu wykonawczego jest przedmiotem niemal nieustającej krytyki. 
Głównym stawianym jej zarzutem jest z jednej strony brak przejrzystości, transparen- 
tności procesu, a z drugiej jego skutek w postaci pełnej koncentracji władzy w rękach 
czynników wykonawczych, a nawet personalnie szefów rządów702, w rezultacie podwa
żenie czy też całkowita deprecjacja pozycji i znaczenia parlamentów, a przez to z kolei 
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osłabienie zasady rządów odpowiedzialnych, „Podstawowym założeniem systemu par
lamentarnego w wersji westminsterskiej [w warunkach państwa federalnego - przyp. 
T.W.] jest to, że każdy rząd ponosi odpowiedzialność przed własną legislaturą. Jest to 
zasadniczo sprzeczne z logiką Konferencji Szefów Rządów jako ciała podejmującego 
decyzję, która musi zakładać, że rządy będą odpowiadać przed sobą nawzajem”703.

703 M. Papillon, R. Simeon, op.cit., s. 128.
704 Ibidem, s. 133-135.
705 D. Cameron, Inter-Legislative Federalism [w:] J.P. Meekison, H. Telford, H. Lazar (eds.), op.cit., 

s. 465.
706 Za wzorzec miałaby służyć tzw. komisja Bćlangera-Campeau (Komisja w sprawie Politycznej

i Konstytucyjnej przyszłości Quebecu - Commision on the Political and Constitutional Future of 
Quebec), w której skład obok członków Zgromadzenia Narodowego weszło także trzech członków 
Izby Gmin z Quebecu.

707 D. Cameron, Inter - Legislative..., op.cit., s. 470-474.
708 Por. na przykład wysunięty przez D.V. Verneya projekt utworzenia Rady Federalno-Prowincjonal- 

nej (Federal-Provinicial Council) jako stałego ciała, służącego współpracy federacji i prowincji. 
Posiedzeniom Rady miałby przewodniczyć gubernator generalny, a w jej skład oprócz szefów 
rządów mieliby wchodzić także przedstawiciele parlamentu federalnego i legislatur prowincji. 
Zob. D.V. Verney, From Responsible Government to Responsible Federalism [w:] J. Ajzenstat (ed.), 
Canadian Constitutionalism 1791-1991, Canadian Study of Parliament Group, b.d.w. b.m.w.

Zaangażowanie parlamentów w mechanizm kooperacji międzyrządowej i większa 
otwartość procesu to dwa najczęściej zgłaszane w literaturze postulaty. Osiągnięciu tych 
celów służyć ma reforma obecnych instytucji. M. Papillon i R. Simeon proponują między 
innymi otwarcie dla mediów przynajmniej części obrad Konferencji Szefów Rządów 
(co miałoby spowodować większą odpowiedzialność publiczną premierów), a także 
liczne zmiany mające służyć włączeniu parlamentów do procesu, w tym: utworzenie 
w każdej legislaturze stałych komisji mających zajmować się stosunkami międzyrzą
dowymi (dzięki temu parlamenty zyskałyby narzędzie kontroli działalności rządów 
w instytucjach Intergovernmental Relations')-, udział opozycyjnych parlamentarzystów 
w Konferencjach Szefów Rządów; utworzenie organizacji służącej jako stałe forum 
dyskusji parlamentarzystów federalnych i członków legislatur prowincji704.

Doprowadzeniu do włączenia parlamentów we współpracę międzyrządową mają 
służyć także propozycje sformułowane przez D. Camerona. Ich celem jest stworzenie 
mechanizmów współpracy pomiędzy organami ustawodawczymi federacji i prowincji, 
które ułatwiłyby „otwarcie zamkniętego świata, w którym politycy i urzędnicy fede
racji, prowincji i terytoriów zarządzają sprawami federacji”705. Projekt D. Camerona 
obejmuje: organizację cyklicznych spotkań członków parlamentu federalnego i legislatur 
poszczególnych prowincji; uczestnictwo, w pewnych sytuacjach, parlamentarzystów 
federalnych w pracach legislatur prowincji i odwrotnie™6; utworzenie stowarzyszenia 
parlamentów federalnego, prowincji i terytoriów na wzór podobnych stowarzyszeń 
międzynarodowych, na przykład Stowarzyszenia Parlamentów Wspólnoty Narodów 
(Commonwealth Parliamentary Association), którego członkiem jest parlament Kanady; 
utworzenie Krajowej Konferencji Legislatur Kanady (National Conference of Canadian 
Legislatures), której członkami byłyby parlamenty prowincji, na wzór podobnej orga
nizacji istniejącej w Stanach Zjednoczonych707.

Oczywiście w literaturze można znaleźć więcej propozycji reform708, należy jednak 
pamiętać, że wzmocnienie parlamentarnej kontroli egzekutywy w procesie Intergovern
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mental Relations, co przede wszystkim zakładają te propozycje, osłabia tylko jedną 
z dwóch głównych podstaw federalizmu wykonawczego. Drugą jest brak efektywnej 
reprezentacji interesów prowincji w strukturze organów federalnych. Z tego punktu 
widzenia kluczowe znaczenie może mieć reforma Senatu zapoczątkowana w 2006 roku 
przez rząd S.J. Harpera, która, oczywiście w zależności od kształtu, jaki ostatecznie 
przybierze, może spowodować osłabienie pozycji premierów prowincji jako reprezen
tantów ich interesów, przesunięcie punktu ciężkości z Konferencji Szefów Rządów 
w stronę parlamentu federalnego i w rezultacie w ogóle wzmocnienie jego pozycji 
ustrojowej. W ten sposób zasada partycypacji mogłaby być realizowana w przyszłości 
przede wszystkim poprzez system organów państwowych federacji.





Rozdział IV

Ustrój federalny Australii

1. Geneza i powstanie federacji australijskiej

1 stycznia 1901 roku w Parku Stulecia w Sydney odbyła się uroczysta inauguracja 
Związku Australijskiego, federacji utworzonej z połączenia sześciu położonych na 
południowym kontynencie kolonii brytyjskich. Hucznym i urządzonym z przepychem 
uroczystościom towarzyszył autentyczny entuzjazm tłumnie zgromadzonych widzów, 
„pełno było wesołych, wznoszących radosne okrzyki ludzi, a ten i ów uronił łzę, pozwa
lając jej spłynąć swobodnie w obliczu powszechnego wybuchu patriotyzmu, lojalności 
i życzliwości”70’.

W ten sposób, pierwszego dnia XX wieku zakończył się wieloletni proces budowania 
federacji australijskich kolonii, zapoczątkowany ponad pół wieku wcześniej. Wówczas 
to ówczesny sekretarz stanu do spraw kolonii lord Grey próbował przeforsować plan 
zakładający utworzenie wspólnego dla pięciu kolonii709 710 711 ciała legislacyjnego (Zgroma
dzenia Ogólnego - General Assembly), które miało sprawować władzę ustawodawczą 
we wspólnych dla kolonii sprawach7". Projekt został jednak bardzo chłodno przyjęty 
w koloniach i przez to stracił szansę na realizację. Jeszcze w 1857 roku w parlamencie 
Wiktorii powołano komisję specjalną do spraw Unii Federalnej, niemniej ruch na rzecz 
federacji pozostawał bardzo słaby w zasadzie aż do lat 80. XIX wieku.

709 M. Clark, Historia Australii, Wydawnictwo Marabut-Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa- 
-Gdańsk 2004, s. 160.

710 W czasie składania projektu do Izby Gmin na kontynencie istniały cztery kolonie. Projekt 
przewidywał jednak utworzenie piątej (Wiktorii), poprzez wydzielenie części obszaru Nowej 
Południowej Walii, co nastąpiło ostatecznie w 1851 roku. Szósta kolonia, Queensland, została 
utworzona w roku 1859.

711 Zob. szerzej: W.G. McMinn, op.cit., s. 47, p.ll.

Pewnym symptomem zmiany nastawienia elit politycznych do koncepcji utworzenia 
unii federalnej było powołanie w 1885 roku Federalnej Rady Australazji (Federal Coun
cil of Australasia), która miała sformalizować praktykowane już od lat 60. konferencje 
premierów australijskich kolonii, niekiedy także z udziałem premierów Fidżi i Nowej 



214 Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii

Zelandii, odbywane w celu omawiania bieżących spraw. Organizacja nie spełniła w żad
nym stopniu pokładanych w niej nadziei. Ojej niskim prestiżu przesądził brak uczest
nictwa Nowej Południowej Walii, do Rady nie przystąpiła zresztą także Nowa Zelandia, 
a Australia Południowa przyłączyła się do jej prac tylko na krótko w 1896 roku.

Pod koniec lat 80. XIX wieku inicjatywę przejął ówczesny premier Nowej Połu
dniowej Walii Henry S. Parkes, który w małym miasteczku Tenterfield wygłosił słynne 
emocjonalne przemówienie, w którym wezwał do jak najszybszego utworzenia fede
racji australijskich kolonii712. Trafnie wyczuwając rosnące poczucie wspólnoty wśród 
mieszkańców kontynentu oraz rodzący się patriotyzm i odwołując się raczej do serc 
niż umysłów, H.S. Parkes zdołał nadać idei federacyjnej nowy impet, zyskując sobie 
zasłużone miano ojca australijskiej federacji.

712 Zob. The Tenterfield Oration by Parkes. 1889 [w:] C.M.H. Clark, Select Documents in Australian 
History 1851-1900, Angus and Robertson, Sydney 1965, s. 467-470.

713 J. Lencznarowicz, Australia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, s. 49.
714 Por. The Resolutions of the Corowa Federation Conference. 1893 [w:] C.M.H. Clark, op.cit., 

s. 497-498.
715 D. Dawson, The Founders' Vision [w:] G. Craven (ed.), Australian Federation. Towards the Second 

Century, Melbourne University Press, Melbourne 1992, s. 4.

H.S. Parkes zdołał przekonać pozostałych premierów do zwołania w lutym 1890 roku 
w Melbourne Australazjatyckiej Konferencji Federacyjnej (Australasian Federation 
Conference), która z kolei przyjęła uchwałę o zwołaniu w kolejnym roku Narodowej 
Konwencji Australazji (National Australasian Convention), na której wskazani przez 
legislatury poszczególnych kolonii delegaci mieli przygotować projekt konstytucji dla 
przyszłej federacji.

Konwencja zebrała się w Sydney i obradowała w marcu i kwietniu 1891 roku, jednak 
przygotowany przez nią projekt federalnej konstytucji nie wywołał pozytywnej reakcji 
w żadnym z kolonialnych parlamentów. Zdecydowanie odrzuciła go najważniejsza 
z kolonii - Nowa Południowa Walia, w której nie poddano go nawet pod głosowanie 
w legislaturze. Wobec takiego stanowiska najważniejszej kolonii, także pozostałe par
lamenty nie ustosunkowały się oficjalnie do przedstawionego planu federalnego.

Klęska projektu z 1891 roku nie oznaczała jednak pogrzebania idei federacji. Urato
wała ją kierowana przez Edmunda Bartona, który przejął od H.S. Parkesa przywództwo 
ruchu federacyjnego w Nowej Południowej Walii, inicjatywa o charakterze ruchu obywa
telskiego, mająca przekonywać do utworzenia federacji jak największe grupy obywateli. 
„Choć ta akcja nie była tak spontaniczna i masowa, jak przedstawiali ją Barton i jego 
współpracownicy, wkrótce powstało wiele lokalnych lig federacyjnych, skupionych 
w Australazjatyckiej Lidze Federacyjnej z siedzibą w Sydney”713. Podobną rolę, jak 
ligi w Nowej Południowej Walii, odgrywały w Wiktorii działające już od 1871 roku 
Stowarzyszenie Rodowitych Australijczyków (Australian Natives’ Association). Obie 
organizacje zwołały w 1893 roku w miejscowości Corowa konferencję federacyjną, na 
której przyjęto rezolucje wzywające do zorganizowania kolejnej konwencji federalnej. 
Delegatów na nią wybierałyby już nie legislatury kolonii, lecz bezpośrednio ich miesz
kańcy71''. „Kwestia federacji przestała być wyłącznie sprawą elit. Miała to być sprawa 
obywateli. Rezolucja uchwalona w Corowa była wielkim krokiem w kierunku Związku 
Australijskiego”715.
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Zwolennicy utworzenia federacji wykonali bez wątpienia ogromną pracę. Sam 
E. Barton w ciągu czterech lat, pomiędzy styczniem 1893 a lutym 1897 roku, wystąpił 
podczas prawie 300 publicznych spotkań. Choć audytorium owych spotkań nie zawsze 
było liczne, a poparcie dla ruchu obywatelskiego rosło powoli, ich trwałym dziedzic
twem stała się aktywizacja poważnej grupy mieszkańców kolonii, którzy stworzyli 
stabilne zaplecze dla idei federacji, a gdy przyszedł na to czas, stali się jej skutecznymi 
obrońcami, przyczyniając się w rezultacie do jej realizacji716.

716 Zob. B.R. Wise, The Making of the Australian Commonwealth 1889-1900. A Stage in the Growth 
of the Empire, Longmans, Green and Co., London-New York-Bombay-Calcutta 1913, s. 199.

717 Zob. The Resolutions of Premiers' Conference in Hobart. 1895 [w:J C.M.H Clark, op.cit., 
s. 501-502.

Mobilizacja społeczna przyniosła efekty. W 1895 roku naciskani przez ruch obywa
telski premierzy spotkali się na konferencji w Hobart, gdzie zdecydowali o zwołaniu 
drugiej federalnej konwencji konstytucyjnej. Delegaci mieli być tym razem wybrani 
bezpośrednio przez mieszkańców kolonii, a przygotowany projekt konstytucji poddany 
w każdej z nich zatwierdzającym referendom konstytucyjnym717.

Delegaci na drugą konwencję federalną spotkali się w Adelaide w marcu 1897 roku. 
Tylko reprezentanci Australii Zachodniej zostali wskazani przez legislaturę, pozostali 
pochodzili z wyborów powszechnych. W obradach nie uczestniczyli tym razem przed
stawiciele Nowej Zelandii i Queensland. Podstawą prac drugiej konwencji był projekt 
opracowany sześć lat wcześniej. W pewnych fragmentach pozostał on praktycznie 
niezmieniony, na przykład w zakresie podziału władzy między federacją a częściami 
składowymi, w innych, na przykład dotyczących Senatu, delegaci dokonali znaczących 
zmian. Prace nad projektem zakończyły się 22 kwietnia. Obrady zostały wówczas odro
czone, a sam projekt przekazany kolonialnym legislaturom. Powrócił on do delegatów, 
wraz z poprawkami i uwagami, w styczniu 1898 roku. Ci w międzyczasie spotkali się 
na drugiej sesji we wrześniu w Sydney. Trzecia sesja, podczas której rozpatrywano za
strzeżenia zgłoszone przez kolonialne parlamenty, rozpoczęła się 22 stycznia 1898 roku 
w Melbourne i po dwóch miesiącach projekt konstytucji był gotowy do przedstawienia 
go wyborcom w referendach.

W głosowaniach przeprowadzonych w czterech koloniach (bez Queensland i Austra
lii Zachodniej) w czerwcu 1898 roku projekt konstytucji uzyskał poparcie większości 
w każdej z nich. Rząd Nowej Południowej Walii przeforsował jednak wcześniej wymóg 
uzyskania poparcia przynajmniej 80 tysięcy wyborców, tymczasem za projektem opo
wiedziało się nieco ponad 70 tysięcy głosujących. Choć sam projekt przewidywał, iż 
wystarczy poparcie trzech kolonii, aby mogły one zwrócić się do parlamentu imperial
nego o uchwalenie odpowiedniego aktu prawnego, to utworzenie federacji bez Nowej 
Południowej Walii nie mogło się powieść. Po poczynionych w projekcie konstytucji na 
rzecz najstarszej kolonii ustępstwach, przyjętych podczas kolejnej konferencji premierów 
w lutym 1899 roku w Melbourne, w drugim głosowaniu w czerwcu 1899 roku poparła 
go już wystarczająca liczba wyborców, ponad 100 tysięcy. W pozostałych koloniach 
ponowne referenda przeprowadzono pomiędzy kwietniem a październikiem 1899 roku 
i we wszystkich miały one pozytywny, czyli profederacyjny, rezultat. Głosowania nie 
przeprowadzono tym razem jedynie w Australii Zachodniej.



216 Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii

W rezultacie nie sześć, a pięć kolonii zwróciło się do brytyjskiego parlamentu z prośbą 
o uchwalenie ustawy nadającej konstytucję nowemu państwu. Po wprowadzeniu w pro
jekcie drobnych zmian na żądanie sekretarza stanu do spraw kolonii J. Chamberlaina, obie 
izby przyjęły odpowiednią ustawę, której królowa udzieliła sankcji 9 lipca 1900 roku. 
Już po tym wydarzeniu, 31 lipca, zostało przeprowadzone referendum w Australii 
Zachodniej. Wobec akceptacji projektu konstytucji przez większość głosujących, do 
Związku Australijskiego przystąpiły wszystkie kolonie położone na kontynencie. Poza 
federacją pozostała natomiast Nowa Zelandia.

W procesie powstawania australijskiej federacji warto zwrócić uwagę zwłaszcza na 
dwa elementy. Po pierwsze, nie licząc epizodu z pierwszej połowy XIX wieku i deli
katnego, acz stanowczego nacisku Londynu na Australię Zachodnią, proces ten miał 
charakter całkowicie wewnętrzny, to znaczy odbywał się z inicjatywy samych kolonii, 
bez ingerencji metropolii. Miały one pełną swobodę w zakresie opracowania projektu 
konstytucji i zorganizowania jego zatwierdzenia przez wszystkie kolonie. Australijska 
konstytucja jest wobec tego niemal całkowicie dziełem samych Australijczyków. Po 
drugie, federacja australijska powstała w sposób demokratyczny. Projekt konstytucji 
federalnej nie tylko został przygotowany przez delegatów w zdecydowanej większości 
wybranych przez mieszkańców kolonii, ale i zatwierdzony przez nich samych w refe
rendach. Zarówno pod jednym, jak i drugim względem powstanie australijskiej federacji 
różni się diametralnie od sposobu powołania do życia federacji kanadyjskiej.

Brytyjskie kolonie w Australii były skazane na federację. Ich zjednoczenie w formie 
unii federalnej było nieuniknione, konieczne było jedynie, by pojawiły się odpowiednie 
warunki, które umożliwiłyby połączenie. Warunków takich nie było jeszcze w połowie 
XIX wieku, ale były już zdecydowanie w jego ostatnich dwóch dekadach.

Jednym z najważniejszych motywów utworzenia federacji były z pewnością kwestie 
związane z bezpieczeństwem kolonii. Nieprzypadkowo wystąpienie H.S. Parkesa w Ten- 
terfield miało miejsce kilkanaście dni po przedstawieniu raportu generała C.B. Edwardsa, 
przestrzegającego kolonie przed niebezpieczeństwem, na jakie się wystawiają, nieposia- 
dając wspólnego systemu obronnego i zalecającego jak najszybsze utworzenie takiego 
systemu poprzez połączenie utrzymywanych przez kolonie oddziałów w federacyjne 
siły zbrojne (federation of the military forces of the Colonies)™. Do argumentów natury 
militarnej zwolennicy federacji będą się odwoływać bardzo często.

Obawy o bezpieczeństwo kolonii nie były zresztą bezpodstawne. Choć marynarka 
brytyjska wciąż niepodzielnie panowała na morzach świata, to Pacyfik nie był obsza
rem szczególnego zainteresowania Imperium i kolonie szybko straciły złudzenia, iż 
mogą bezgranicznie polegać na ochronie Royal Navy. Tymczasem w 1884 roku Niemcy 
zajęły część Nowej Gwinei, a Francja, która już wcześniej zainstalowała się na Nowej 
Kaledonii, zaczęła wykazywać coraz silniejsze zainteresowanie Nowymi Hybrydami. 
Ekspansja europejskich potęg w obszarze Pacyfiku odbywała się bez większej reakcji 
Wielkiej Brytanii. Pod koniec lat 80. XIX wieku kolonie zdawały już sobie sprawę, jak 
wiele (a właściwie niewiele) mogą oczekiwać od metropolii. Ich relatywnie małe zna- * 

718 The Report by Major - General Edwards on the Defence of the Colonies. 1889 [w:J C.M.H. Clark, 
op.cit., s. 463-467.
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czenie w ogólnych planach Imperium Brytyjskiego stało się jasne. Wobec tego „Było 
dość oczywiste, że dla ich własnego dobra muszą trzymać się razem”719.

719 M. Barnard, A History of Australia, Angus & Robertson, London-Sydney-Melbourne-Singapo- 
re-Manila 1978, s. 444.

720 D. Dawson, op.cit., s. 9.
721 M. Barnard, op.cit., s. 445-452.

Istotnym bodźcem integracyjnym były również kwestie ekonomiczne. Rozwój 
komunikacji ułatwiał prowadzenie działalności gospodarczej wykraczającej poza 
obszar jednej kolonii. Z czasem kolonie połączyły najpierw linie kolejowe, a później 
także łącza telegraficzne i telefoniczne. „Tyrania odległości” stawała się stopniowo 
coraz mniejszym problemem, choć naprawdę został on w znacznej mierze rozwiązany 
dopiero przez rozwój transportu lotniczego w drugiej połowie XX wieku. Niemniej 
jednak działalność gospodarcza stawała się coraz łatwiejsza, ale na drodze jej rozwoju 
stały przede wszystkim bariery celne istniejące pomiędzy koloniami, a także tak ab
surdalne różnice, wynikające z odrębnego funkcjonowania, jak różne rozstawy torów 
kolejowych w poszczególnych koloniach. Cła były poważną przeszkodą na drodze do 
zjednoczenia, stanowiły bowiem zdecydowanie największe źródło dochodów kolonii, 
z których trudno było im zrezygnować. W słynnym wystąpieniu podczas konferencji 
w 1890 roku premier Wiktorii James Service nazwał je „lwem zagradzającym drogę”, 
którego konferencja musi zabić, albo on zabije konferencję720.

Integracji ekonomicznej kolonii sprzyjała także działalność związków zawodowych 
i organizacji pracodawców, która wykraczała poza granice pojedynczych kolonii. 
Związkowcy szybko zorientowali się, że osiągnięcie ich celów będzie łatwiejsze, gdy 
będą z sobą współpracować. Podobnie zagrożonych działalnością związkową interesów 
zamierzali bronić przedsiębiorcy. Wreszcie kryzys finansowy z 1893 roku przekonał 
kolonialnych polityków, że z poważnymi problemami ekonomicznymi może skutecznie 
radzić sobie jedynie silne, wspólne państwo. Z kwestiami ekonomicznymi wiązał się 
także problem imigracji, który mógł zostać odpowiednio uregulowany jedynie wspólnie 
przez wszystkie kolonie. M. Barnard uznaje go za drugą, obok problemu obronności, 
główną przesłankę utworzenia federacji721.

Utworzenie federacji w połowie XIX wieku nie mogło się udać. W tym czasie kolonie 
niewiele z sobą łączyło. Brak komunikacji i „tyrania odległości” powodowały, że nie 
było jeszcze wówczas między mieszkańcami kontynentu żadnego poczucia wspólnoty, 
które jest niezbędne do utworzenia wspólnego państwa. W dwóch ostatnich dekadach 
XIX wieku sytuacja była już inna. W tym czasie większość mieszkańców kontynentu 
stanowili ludzie urodzeni już w Australii, którzy, choć zachowali szczególny stosunek 
do Wielkiej Brytanii, czuli się jednak w większym stopniu Australijczykami niż Bry
tyjczykami. Na dobrą sprawę nie było powodu, aby ludzie tej samej rasy, tego samego 
w większości pochodzenia, mówiący tym samym językiem, o tej samej religii i kulturze 
mieli rozwijać odrębne państwowości. Poczucie wspólnoty i rodzący się patriotyzm, 
choć może i stymulowane przez zwolenników federacji, były autentyczne, tak jak au
tentyczny był entuzjazm towarzyszący uroczystej inauguracji Związku Australijskiego. 
Nie można jednak zapominać, że entuzjazm nie był powszechny. Zwłaszcza w Australii 
Zachodniej, ale także i w Queensland, przekonanie większości mieszkańców do idei 
federacji nie było łatwe. Zwłaszcza w tej pierwszej wszystkie oczywiste przesłanki 
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utworzenia federacji równoważyły z powodzeniem obawy, że odległy rząd federalny 
nie będzie dostatecznie dbał o interesy kolonii położonej daleko na zachodzie. Choć 
mieszkańców kontynentu łączyło bardzo dużo, przywiązanie do samorządności w ra
mach oddzielnych kolonii było tak wielkie, że nie rozważano, inaczej niż w Kanadzie, 
możliwości zjednoczenia w formie innej niż unia federalna.

W sumie federalizacja brytyjskich kolonii w Australii była nieuchronna, tak wiele 
za nią przemawiało, iż wszystkie przeszkody musiały prędzej czy później zostać po
konane. W ten sposób, zaledwie nieco ponad sto lat po założeniu pierwszej kolonii, na 
kontynencie australijskim powstało państwo federalne, drugie po Kanadzie w Imperium 
Brytyjskim.

2. Podział władzy między federacją a stanami

2.1. Uregulowania konstytucyjne

Dyskusja nad podziałem władzy nie zajęła delegatom na konwencje federalne zbyt wiele 
czasu. Wydaje się, że nie było wśród nich wielu wątpliwości zarówno co do metody po
działu uprawnień legislacyjnych pomiędzy parlament federalny i legislatury stanowe, jak 
i zakresu uprawnień federacji. Sposób podziału, to znaczy określenie listy kompetencji 
federalnych i domniemanie kompetencji na rzecz stanów, był zdaje się dla delegatów 
dość oczywisty, nie tylko stanowiąc nawiązanie do wzorców amerykańskich, lecz bę
dąc także logicznym wyborem wobec faktu, że jednoczące się kolonie dysponowały 
wcześniej uprawnieniami, z których część miała przejąć powstająca federacja.

Kompetencje federalne mają więc charakter kompetencji delegowanych, są okre
ślone przede wszystkim w art. 51, a także art. 52 konstytucji, choć wynikają również 
z innych jej przepisów. Artykuł 51 liczy obecnie 40 pozycji. Większość wymienionych 
w nim materii nie należy do uprawnień wyłącznych federacji, ale do sfery ustawodaw
stwa zbieżnego (równoległego), to znaczy dopuszcza się w odniesieniu do nich także 
aktywność legislacyjną stanów. Kompetencje federalne są wyłączne jedynie wówczas, 
gdy konstytucja stwierdza to wyraźnie, gdy zakazuje ich wykonywania stanom lub 
z oczywistych powodów nie mogą być one wykonywane przez dwa ośrodki władzy.

Nie pozostawia tu żadnych wątpliwości art. 107, gwarantujący parlamentom stano
wym zachowanie wszystkich uprawnień, którymi dysponowały jako legislatury kolonii, 
z wyjątkiem tych, które zostały w konstytucji określone jako uprawnienia wyłączne 
parlamentu federalnego [exclusively vested in the Parliament of the Commonwealth) 
lub odebrane parlamentom stanowym722. Można więc zasadnie uznać, iż we wszystkich 
innych, poza tymi dwiema kategoriami, materiach zaliczonych do jurysdykcji parlamentu 
federalnego, jest dopuszczalna również aktywność legislacyjna parlamentów stano

722 Trudno zatem odgadnąć, na jakiej podstawie S. Bożyk twierdzi, że „Większość spraw wyliczonych 
w art. 51 konstytucji należy jednak do materii wyłącznych uprawnień ustawodawczych parlamentu 
federalnego”. S. Bożyk, System konstytucyjny Australii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, 
s. 63.
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wych723. W ten sposób tworzą one obszar ustawodawstwa zbieżnego federacji i stanów. 
Na istnienie takiego obszaru wskazuje także niedwuznacznie art. 109 zapewniający 
dominację prawa federalnego w razie kolizji norm z prawem stanowym.

723 Tym bardziej że art. 108 nie tylko zachowuje w mocy prawo uchwalone przez parlamenty kolonii 
regulujące kwestie przekazane w konstytucji federalnej parlamentowi federalnemu, ale także 
przyznaję legislaturom stanowym prawo stanowienia regulacji w każdej dziedzinie należącej do 
właściwości ustawodawczych parlamentu federalnego, dopóki nie zostanie ona poddana regulacji 
federalnej.

724 Zob. P.J. Hanks, Australian Constitutional Law, Butterworths, Sydney 1991, s. 215-229; M J. Diet
mold, The Australian Commonwealth. A Fundamental Analysis of its Constitution, Law Book 
Company Ltd., Sydney 1985, s. 111-132.

725 Botany Bay Municipal Council v. Federal Airports Authority (1992) 175 CLR 453.

Uprawnienia wyłączne federacji wymienia art. 52, zaliczając do nich stanowienie 
prawa w odniesieniu do: siedziby rządu Związku i wszystkich obszarów nabytych dla 
celów publicznych przez Związek; spraw związanych z jakimkolwiek urzędem publicz
nym, nad którym kontrola została przekazana przez konstytucję federalnej egzekutywie; 
wszystkich innych spraw, które konstytucja określa jako uprawnienia wyłączne Związku. 
Wśród tych innych spraw znajduje się przede wszystkim przewidziane w art. 90 prawo 
nakładania ceł i akcyzy oraz dotowanie produktów przeznaczonych na eksport.

Wykonywanie niektórych uprawnień zostało wyraźnie zabronione stanom, co w re
zultacie czyni je kompetencjami wyłącznymi federacji. I tak art. 114 zakazuje stanom 
utrzymywania sił zbrojnych, a art. 115 - emisji pieniądza bez zgody parlamentu federal
nego. Wyłączną kompetencją federacji jest też zaciąganie pożyczek na rachunek Związku 
(art. 51 IV), jako że jest oczywiste, iż pożyczek takich nie mogą zaciągać stany.

Ponieważ większość uprawnień federacji ma charakter zbieżny, to znaczy kwestie 
nimi objęte mogą być regulowane także ustawodawstwem stanowym, konstytucja 
stanowi w art. 109, że w razie braku zgodności (inconsistency) pomiędzy prawem 
federalnym a stanowym, to drugie jest nieważne, ale tylko w zakresie, w jakim jest 
sprzeczne z regulacją federalną. Sąd Najwyższy dość szeroko zakreślił znaczenie słowa 
„niezgodny”, uznając także, że owa niezgodność może mieć charakter zarówno bezpo
średni, jak i pośredni, jeśli prawo stanowe wkracza w obszar, który miał być, zgodnie 
z intencją parlamentu federalnego, w całości regulowany prawem federalnym724. Widać 
tu wyraźne nawiązanie do amerykańskiej koncepcji kongresowego prawa pierwokupu. 
Gdy regulacja mieści się w zakresie kompetencji parlamentu federalnego, wówczas jest 
ona zgodna z konstytucją, nawet jeśli powoduje wykluczenie możliwości stanowienia 
prawa przez parlamenty stanowe w obszarze należącym do kompetencji zbieżnych725.

Warto zwrócić uwagę, że art. 109 powoduje nieważność sprzecznego z federalnym 
prawa stanowego jedynie w zakresie owej sprzeczności. Zatem na przykład tylko część 
ustawy stanowej może zostać uznana za niezgodną z prawem federalnym, co nieko
niecznie oznacza, że pozostałe jej przepisy nie mogą nadal obowiązywać, a nawet, że 
regulujące tę samą kwestię ustawy stanowa i federalna mogą obowiązywać równocze
śnie, jeśli intencją ustawodawcy federalnego nie było wykluczenie możliwości legislacji 
stanowej w określonej dziedzinie. W takiej sytuacji pierwszeństwo nadal przysługuje 
jednak ustawie federalnej.

Jeśli prawo stanowe jest nieważne tylko w zakresie niezgodności, to w wypadku 
zmiany odpowiedniego prawa federalnego ta niezgodność może zaniknąć. W takiej 
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sytuacji nie jest konieczne ponowne uchwalenie ustawy stanowej. Zgodnie z decyzją 
Sądu Najwyższego obowiązywanie niezgodnych z federalnymi przepisów prawa sta
nowego jest jedynie zawieszone w związku z wystąpieniem niezgodności, lecz jeśli ta 
ustąpi, obowiązują one ponownie726.

726 Butler v. Attorney - General (Vic.) (1961) 106 CLR 268.
727 Ch. Saunders, Australia's Federal System and the Division of Powers [w:J P. Drysdale, H. Shibata 

(eds.), Federalism and Resource Development. The Australian Case, George Allen & Unwin, 
Sydney-London-Boston 1985, s. 28.

Umieszczenie na liście kompetencji federalnych konkretnych pozycji determinowały 
cele, dla których powstawała federacja, czyli utworzenie wspólnego rynku i jednolitego 
systemu bezpieczeństwa. „Większość uprawnień została przypisana parlamentowi Związ
ku albo dlatego, że uważano je za konieczne dla wolnego handlu między koloniami lub 
obrony, albo dlatego, że były to problemy, z którymi wcześniej pojedyncze kolonie nie 
były w stanie się uporać”727. Wiele z nich zostało zaczerpniętych wprost z konstytucji 
amerykańskiej i kanadyjskiego BNA Act, niektóre pojawiały się w propozycjach utwo
rzenia federacji już od 1849 roku i były w związku z tym oczywistymi kandydaturami 
podczas tworzenia listy uprawnień federalnych w rokul 891.

Trudno o zwięzłą charakterystykę wszystkich pozycji zawartych w art. 51. Są wśród 
nich kompetencje, które w każdej federacji muszą należeć do władz centralnych, takie 
jak: regulowanie handlu z innymi państwami i pomiędzy stanami (I), nakładanie po
datków (II), emisja pieniądza, (XII), obrona i utrzymywanie sił zbrojnych (VI) sprawy 
zagraniczne (XXIX). Są również uprawnienia bardziej szczegółowe, ale takie, które także 
powinny należeć do zakresu działania federacji, są bowiem potrzebne do utrzymania 
unii ekonomicznej, na przykład latarnie morskie, latarniowce, boje i boje świetlne (VII), 
prowadzenie spisów i statystyk (XI), kwarantanna (IX), określanie miar i wag (XV), 
banki federalne i prawo bankowe (XIII), prawo upadłościowe (XVII) i autorskie (XVIII) 
naturalizacja (XIX), imigracja i emigracja (XXVII) i inne. Są wreszcie kompetencje, 
które już niekoniecznie musiałyby być regulowane prawem federalnym. Należą do nich 
na przykład małżeństwa (XXI), rozwody i niektóre sprawy z zakresu prawa rodzinnego 
(XXII) czy też regulowanie działalności korporacji (corporations) zagranicznych oraz 
tych zajmujących się handlem i finansami (XX). Niektóre z przyznanych parlamentowi 
federalnemu uprawnień mają charakter warunkowy, to znaczy może on je wykonywać 
jedynie za zgodą stanów (budowa i kontrola linii kolejowych - XXIII oraz XXIV).

Zgodnie z art. 51 (XXXVI) parlament federalny może stanowić prawo także we 
wszystkich tych materiach, które konstytucja przekazuje mu do dalszego uregulowa
nia. Takie tymczasowe regulacje konstytucja wprowadziła na przykład w rozdziałach 
dotyczących Senatu i Izby Reprezentantów (art. 7, 10, 24, 29, 30, 31). Wreszcie wyli
czenie uprawnień federacji kończy przepis nawiązujący do amerykańskiej necessary 
and proper clause, przyznający parlamentowi federalnemu kompetencje stanowienia 
prawa w sprawach związanych (incidental) z wykonywaniem wszelkich uprawnień 
przekazanych w konstytucji którejkolwiek z izb parlamentu, rządowi Związku, federal
nej judykaturze albo innym urzędom lub urzędnikom Związku. W praktyce przepis ten 
nie miał wielkiego znaczenia wobec stanowiska Sądu Najwyższego, przyjmującego, że 
każda kompetencja parlamentu federalnego wymieniona w art. 51 zawiera „pochodne” 
uprawnienia, pozwalające parlamentowi czynić wszystko to, co jest potrzebne, aby 
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uczynić ją „efektywną”728. Na przykład parlament federalny może regulować działal
ność związków zawodowych i innych organizacji pracowniczych na podstawie art. 51 
(XXXV), który daje mu prawo arbitrażu w sporach pracowniczych, wykraczających 
poza granice pojedynczego stanu.

728 Ch. Saunders, The Australian Constitution, Constitutional Centenary Foundation, Carlton 1997, 
s. 59.

729 Ch. Saunders, Australia's Federal..., op.cit., s. 29.

Pod względem merytorycznym kompetencje federalne można podzielić na trzy 
grupy729. W pierwszej znalazłyby się te o charakterze „zewnętrznym”, które w każdej 
federacji muszą należeć do władz centralnych (przede wszystkim sprawy zagraniczne 
i obrona, ale i bardziej szczegółowe, jak kwarantanna, imigracja i emigracja i tym po
dobne). Drugą grupę tworzyłyby kompetencje ekonomiczne (na przykład nakładanie 
podatków, regulowanie handlu międzystanowego, cła i akcyzy, prawo bankowe, ubez
pieczenia, jednolite miary i wagi, emisja pieniądza, rozwiązywanie sporów pracowni
czych). Do trzeciej należałyby te związane ze sferą społeczną (na przykład małżeństwa 
i rozwody, świadczenia społeczne, stanowienie prawa dla innych grup rasowych, jeśli 
wymagają one odrębnego prawnego uregulowania ich statusu).

W porównaniu ze stanem z roku 1901 kompetencje federalne uległy tylko nie
znacznym zmianom formalnym. W zasadzie jedynie dwie poprawki do konstytucji 
spowodowały ich rozszerzenie. W 1928 roku do ustawy zasadniczej dodano art. 105A, 
pozwalający Związkowi na zawieranie porozumień ze stanami w sprawie przejęcia lub 
zarządzania ich długami, co w rezultacie doprowadziło do utworzenia Rady do spraw 
Pożyczek (Loan Council). Natomiast w 1946 roku, do art. 51 dodano ustęp XXIIIA, 
który pozwala parlamentowi federalnemu na regulowanie licznych świadczeń społecz
nych. Pierwotnie mógł on to czynić jedynie w stosunku do rent inwalidzkich i zasiłków 
emerytalnych. Formalne zmiany były więc bardzo nieliczne, natomiast rzeczywiste 
przeobrażenia w zakresie podziału władzy między federacją a stanami dokonały się za 
sprawą orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Konstytucja nie wymienia pozytywnego katalogu kompetencji stanów, pozostawiając 
im, co wyraźnie stwierdza art. 107, wszystkie te uprawnienia, które należały do kolo
nii, z wyjątkiem tych, które konstytucja określa jako wyłączne kompetencje federacji 
oraz tych, których wykonywania wyraźnie zakazuje stanom. Jedynym pozytywnym 
uprawnieniem parlamentów stanowych jest stanowienie prawa w odniesieniu do napojów 
alkoholowych znajdujących się na terytorium stanu (art. 113).

Intencją twórców australijskiej konstytucji było pozostawienie stanom większości 
tych kompetencji, które przed utworzeniem federacji należały do kolonii. Jak piszę 
L. Zines, prawie wszystkie kwestie, które Australijczycy pod koniec XIX wieku wiązali 
z działalnością władz państwowych, pozostały przy stanach. Były wśród nich: edukacja, 
ochrona zdrowia, drogi i koleje, samorząd lokalny, uprawnienia porządkowe, kopalnie, 
licencje i pozwolenia, prawo gospodarcze, w tym prawo pracy. Także stanowienie regu
lacji z zakresu prawa karnego i cywilnego, między innymi w zakresie prawa własności, 
miało należeć do parlamentów stanowych. „W zakresie regulacji i kontroli gospodarki 
Związek nie otrzymał żadnych wyraźnych uprawnień dotyczących przedsiębiorstw, 
rolnictwa, handlu wewnątrzstanowego i spraw pracowniczych (z wyjątkiem prawa ar
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bitrażu w sporach przekraczających granice stanu)”730. Kompetencje stanów mają więc 
charakter kompetencji domniemanych i, w przeciwieństwie do większości uprawnień 
federacji, wyłącznych. Oczywiście do kompetencji stanów, ale już nie wyłącznych, należy 
zaliczyć także te kwestie, które wymienione jako uprawnienia parlamentu federalnego 
nie mają charakteru kompetencji wyłącznych federacji.

730 L. Zines, Changing Attitudes to Federalism and its Purpose [w:J R. French, G. Lindell, Ch. Saun
ders (eds.), Reflections on the Australian Constitution, Federation Press, Sydney 2003, s. 88.

731 Ch. Saunders, The Australian Constitution, op.cit., s. 58.
732 S. Ratnapala, Australian Constitutional Law. Foundations and Theory, Oxford University Press, 

Melbourne 2007, s. 336.
733 J. Warden, Federalism and the Design of the Australian Constitution, „Federalism Research 

Centre Discussion Papers”, 1992, no. 19, s. 14-15.

Pozostawiając zdecydowaną przewagę pod względem zakresu kompetencji stanom, 
twórcy konstytucji nie przewidzieli możliwości delegacji uprawnień federalnych na 
rzecz parlamentów stanowych. Nie widzieli takiej potrzeby, skoro wyłączne uprawnienia 
federacji miały być bardzo nieliczne. Przewidziano natomiast możliwość delegowania 
przez stany swych kompetencji wyłącznych federacji.

Kwestię tę reguluje art. 51 (XXXVII). Pozwala on parlamentowi każdego stanu de
legować każde ze swych uprawnień parlamentowi federalnemu, który na tej podstawie 
zostaje uprawniony do stanowienia prawa w tej dziedzinie w stosunku do tego stanu. 
Ustawy przyjmowane na podstawie delegacji mają taką samą moc jak wszystkie inne 
regulacje federalne, a wiec na przykład przeważają nad niezgodnym z nimi prawem 
stanowym. Delegacja może zostać udzielona na określony czas, wydaje się także, choć 
jak piszę Ch. Saunders, kwestia ta nie została ostatecznie przesądzona, że stan ma prawo 
wycofać delegację w każdej chwili, nawet jeżeli została ona przyznana na określony czas, 
który jeszcze nie upłynął731. Jak dotąd Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął jednoznacznie 
tej kwestii, choć równocześnie kilkakrotnie zaznaczał, że prawo do wycofania delegacji 
przysługuje parlamentom stanowym, zgodnie z zasadą, iż parlament może cofnąć każdą 
swą decyzję, a także dlatego, że suwerenny parlament nie może wiązać jakąkolwiek 
swą decyzją kolejnych parlamentów732.

W praktyce stany nie korzystały z możliwości delegacji zbyt często, do połowy 
2003 r. wszystkie sześć stanów łącznie uczyniło to 51 razy, z czego w tym czasie w mocy 
pozostawały 32 delegacje. Ostatnio przykładem wykorzystania art. 51 (XXXVII) było 
przekazanie federacji uprawnień koniecznych do prowadzenia walki z terroryzmem. 
Wszystkie stany przyjęły odpowiednie ustawy delegacyjne {Terrorism [Commonwealth 
Powers Act]) w 2002 i 2003 roku i pozostają one wciąż w mocy.

Obecny stosunek pomiędzy władzą federalną a kompetencjami stanów daleko odbiega 
od projektu twórców konstytucji sprzed ponad wieku. Jak już wspominano, formalne 
zmiany w tekście ustawy zasadniczej były bardzo nieliczne, decydujące znaczenie miało 
w tym zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego, który prawie od początku istnienia 
federacji był skłonny kompetencje parlamentu federalnego interpretować wyjątkowo 
szeroko. Pozostawiając stanom nieokreśloną sferę kompetencji domniemanych, jak piszę 
J. Warden, australijscy twórcy konstytucji nie docenili faktu, że proste wymienienie 
uprawnień federalnych nie jest równoznaczne ze zdefiniowaniem ich zasięgu733.
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2.2. Podział władzy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

W historii orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie podziału władzy między federa
cją a stanami najważniejszą cezurę stanowi rok 1920. Wówczas Sąd Najwyższy w naj
ważniejszej w swej historii decyzji całkowicie zmienił wcześniej obowiązujące zasady 
wykładni konstytucji, otwierając tym samym drogę ekspansji władzy federalnej. Nim 
jednak do tego doszło, przez niemal dwie dekady orzecznictwo Sądu Najwyższego opie
rało się na dwóch doktrynach, niemających swego źródła w samym tekście konstytucji, 
lecz wywiedzionych z jej ducha, a dokładniej rzecz biorąc z zasady federalizmu.

Pierwszą z nich była tak zwana doktryna domniemanego immunitetu (implied im
munity). Zgodnie z nią parlament federalny nie mógł stanowić prawa, które mogłoby 
prowadzić do podporządkowania stanów i odwrotnie: stany nie mogły ustanawiać regu
lacji, które uderzałyby w instytucje federalne. Na podstawie doktryny domniemanego 
immunitetu Sąd Najwyższy z jednej strony wykluczył możliwość opodatkowania przez 
stany dochodów urzędników federalnych73,1, a z drugiej strony uznał, że federalna ustawa 
regulująca rozstrzyganie sporów pracowniczych nie może obejmować sporów pomiędzy 
stanem a pracownikami stanowych kolei733 * 735 736. Doktryna domniemanego immunitetu nie 
miała zatem na celu ochrony stanów przed wzrostem władzy centralnej. Działała w obie 
strony, w równym stopniu chroniąc Związek przed zdominowaniem przez stany. Była 
jasnym wyrazem teorii federalizmu dualistycznego (nazywanego w Australii „skoor
dynowanym”), oba poziomy struktury federalnej miały funkcjonować niezależnie od 
siebie, nie wchodząc sobie w drogę.

™ D'Emden v. Pedder (1904) 1 CLR 91; Deakin and Lyre v. Webb (1904) 1 CLR 585; Baxter
v. Commissioner of Taxation (1907) 4 CLR 1087.

735 Federated etc. Service Association v. New South Wales Railway Traffic Employees' Association 
(Railway Servants' Case) (1906) 4 CLR 488.

736 D. Aitkin, B. Jinks, Australian Political Institutions, Pitman, Melbourne 1980, s. 33.
737 R. v. Barger (1908) 6 CLR 41.
738 Huddart, Parker v. Moorehead (1909) 8 CLR 330.

Natomiast druga z wypracowanych przez Sąd Najwyższy w pierwszych latach 
federacji doktryn orzeczniczych w sposób jednoznaczny służyła ograniczaniu władzy 
federalnej. Jest ona najczęściej nazywana „doktryną zastrzeżonych uprawnień stano
wych” (reserved state powers doctrine), niektórzy nazywają ją „doktryną domniema
nych zakazów” (implied prohibitions)™6. Prezentowała ona generalne podejście Sądu 
Najwyższego do interpretacji przepisów dotyczących podziału władzy. Wychodząc od 
art. 107, gwarantującego stanom wszystkie uprawnienia legislacyjne nieprzekazane 
parlamentowi federalnemu, Sąd Najwyższy uznał, że klauzule kompetencyjne federacji 
zawarte w konstytucji należy interpretować w taki sposób, aby nie naruszyć gwaran
towanych przez art. 107 kompetencji stanów. W ten sposób uznano istnienie obszaru 
wyłącznej jurysdykcji stanowej, w którą parlament federalny nie mógł ingerować. I tak 
władza podatkowa federacji nie mogła uzasadnić objęcia podatkiem akcyzowym tych 
przedsiębiorstw, które nie gwarantowały swym pracownikom warunków zatrudnienia737, 
a prawo do regulowania działalności zagranicznych korporacji i tych zajmujących się 
handlem i finansami, nie wystarczyło, aby objąć je działaniem federalnej ustawy za
braniającej stosowania praktyk monopolistycznych738.
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Do 1920 roku Sąd Najwyższy tylko raz, w czasie I wojny światowej, odszedł od 
doktryny zastrzeżonych praw stanowych, uznając, że nie mogą one służyć ograniczeniu 
kompetencji federalnych w zakresie obrony {defense power)714. Kompetencje te stały 
się też podstawą niemal nieograniczonej władzy ustawodawczej parlamentu federalne
go w okresie II wojny światowej. Równocześnie jednak Sąd Najwyższy uznał, że na 
podstawie kompetencji obronnych jest możliwe rozszerzenie uprawnień federalnych 
wyłącznie w okresie wojny, nie mogą być one podstawą ekspansji władzy federalnej 
w czasie pokoju739 740.

739 Farey v. Burvett (1916) 21 CLR 330.
740 R. v. Foster (1949) 79 CLR 43.
741 The Amalgamated Society of Engineers Claimant; and The Adelaide Steamship Company Limited 

(Engineers’ Case) (1920) 28 CLR 129.
742 Ch. Saunders, Influences of Federalism on Constitutional Interpretation in Australia, Law School 

University of Melbourne, Melbourne 1986, s. 13.
743 B. Galligan, A Federal Republic. Australia’s Constitutional System of Government, Cambridge 

University Press, Melbourne 1995, s. 174.
744 L. Zines, Judicial Review in Australia and Canada [w:] B.W. Hodgins, J.J. Eddy, S.D. Grant, 

J. Struthers (eds.), op.cit., s. 107.

Jak wspomniano, w 1920 roku Sąd Najwyższy wydał na pewno najważniejsze orze
czenie w swej historii, w sprawie znanej jako Engineers' Case (sprawa inżynierów)741. 
Od tego czasu konstytucja miała być interpretowana w zupełnie inny niż dotychczas 
sposób. Większość uformowana w sprawie inżynierów położyła nacisk na charakter 
australijskiej konstytucji, podkreślając, że jest ona ustawą brytyjskiego parlamentu i dla
tego powinna być interpretowana zgodnie z zasadami, jakie stosuje się w interpretacji 
innych ustaw brytyjskich742. Oznaczało to odrzucenie nie mających podstaw w tekście 
konstytucji doktryn orzeczniczych. Odtąd podstawą interpretacji ustawy zasadniczej 
miał być legalizm, sędziowie mieli się odwoływać wyłącznie i ściśle do tekstu ustawy 
zasadniczej.

Zgodnie z metodą interpretacji wyłożoną i zastosowaną po raz pierwszy w sprawie 
inżynierów, wyliczone w konstytucji kompetencje federalne miały być teraz odczyty
wane literalnie, bez względu na skutek, jaki będzie to mieć dla zakresu władzy stanów. 
Taki sposób czytania ustawy zasadniczej stał się „nową ortodoksją” i jest stosowany 
przez Sąd Najwyższy także współcześnie743, choć już nie w tak ortodoksyjny jak nie
gdyś sposób.

Obalenie doktryny zastrzeżonych uprawnień nieuchronnie wzmacniało władzę 
centralną, ponieważ nie było już konieczne wybieranie ograniczonego znaczenia 
uprawnień Związku, tak aby zachować określone obszary dla stanów. Faktycznie, 
założenie zostało teraz odwrócone744.

Wagę orzeczenia z 1920 roku da się porównać jedynie do decyzji amerykańskiego Sądu 
Najwyższego okresu „konstytucyjnej rewolucji” drugiej połowy lat 30. ubiegłego wieku.

Wraz z doktryną zastrzeżonych uprawnień upadła także doktryna domniemanego 
immunitetu. Uderzało to jednak wyłącznie w stany, jako że wobec szerokiej interpretacji 
kompetencji federalnych trudno było sobie wyobrazić, w jaki sposób stany mogłyby 
zagrozić funkcjonowaniu Związku.
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Niemniej jednak, zwłaszcza w ostatnich latach, Sąd Najwyższy kilkukrotnie odwoły
wał się do immunitetu przysługującego stanom, a wynikającego z zasady federalizmu, by 
uniemożliwić ingerencję federacji w wewnętrzne sprawy stanów. Po raz pierwszy uczynił 
to w 1947 roku, kiedy uznał, że federalna ustawa zabraniająca bankom obsługiwania 
stanów, uchwalona w celu zmuszenia ich do korzystania z usług banku federalnego, jest 
niezgodna z konstytucją, ponieważ federalizm nakłada na władzę Związku pewne ogra
niczenia745. Na kolejną podobną decyzję Sądu Najwyższego trzeba było jednak czekać 
prawie 40 lat. W 1985 roku Sąd Najwyższy uznał, powołując się na zasadę federalizmu, że 
parlament federalny nie ma prawa uchwalać ustaw, które miałyby zastosowanie tylko do 
jednego stanu i w ten sposób dyskryminowały go względem pozostałych746. W ostatnich 
latach sędziowie częściej uznawali, że z federalnego charakter ustroju państwowego Au
stralii wynikają zasadnicze ograniczenia władzy centralnej. Na tej podstawie zdecydowali, 
że parlament federalny nie może stanowić prawa ograniczającego zdolność instytucji 
stanowych do samodzielnego funkcjonowania, w tym organizowania usług publicznych747 
czy też ustalania wynagrodzeń w sądownictwie stanowym748. Sąd Najwyższy uznał też 
za złamanie konstytucji praktykę wykonywania zadań administracji stanowej przez 
urzędników federalnych749. Doceniając znaczenie tych rozstrzygnięć, należy pamiętać, 
że „nie oznaczają one ochrony kompetencji legislacyjnych stanów lub źródeł stanowych 
dochodów. Stanowią one uznanie zasady, że stany muszą istnieć jako jednostki polityczne, 
a nie że muszą mieć jakąkolwiek minimalną władzę polityczną”750.

745 Melbourne Corporation v. Commonwealth (State Banking Case) (1947) 74 CLR 31. Zob. Ch. Saun
ders, Influences of Federalism..., op.cit., s. 21-22.

746 Queensland Electricity Commission v. Commonwealth (1985) 159 CLR 192. Zob. G.J. Lindell, 
Recent Developments in the Judicial Interpretation of the Australian Constitution [w:] G.J. Lindell 
(ed.), Future Directions in Australian Constitutional Law. Essays in Honor of Professor Leslie 
Zines, Federation Press, Annandale 1994.

747 Re Australian Education Union; Ex parte Victoria (1995) 184 CLR 188.
748 Austin v. Commonwealth (2003) 215 CLR 185.
749 R. v. Hughes (2000) 202 CLR 535.
750 B. Selway, J.M. Williams, The High Court and Australian Federalism, „Publius: The Journal of 

Federalism”, 2005, vol. 35, no. 3, s. 483.
751 R. v. Burgess, Ex parte Henry (1936) 55 CLR 608.
757 L. Zines, Judicial Review..., op.cit., s. 119.

Zmiana sposobu interpretowania przepisów konstytucji zapoczątkowana w 1920 roku 
stworzyła możliwość szerokiej wykładni klauzul kompetencyjnych parlamentu federal
nego, zawartych głównie w art. 51. Kilka z nich szczególnie przyczyniło się do ekspansji 
władzy federalnej.

Ciekawe, że nie dotyczy to klauzuli obrotu, która w Stanach Zjednoczonych stała się 
głównym źródłem władzy legislacyjnej Kongresu. Australijski Sąd Najwyższy nigdy 
nie poszedł w ślady swego amerykańskiego odpowiednika, od początku zdecydowanie 
zawężając możliwości stosowania klauzuli obrotu jako uzasadnienia federalnej legislacji. 
Już w 1936 roku Sąd Najwyższy zdecydował, że nie daje ona Związkowi prawa do regu
lowania transportu lotniczego w granicach pojedynczego stanu751. W Australii uznano 
„za dogmat, że «obrót» nie obejmuje wytwórczości ani rolnictwa, które postrzegano 
jako poprzedzające obrót. Handel i wymiana nie mogły się rozpocząć, dopóki towary 
nie zostały wytworzone, zebrane z pól lub wydobyte”752. Sąd Najwyższy nigdy nie 
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przyjął też stanowiska, że wystarczające dla wprowadzenia federalnej legislacji jest 
oddziaływanie aktywności prowadzonej wewnątrz stanów na obrót międzystanowy. 
„Większość sędziów odmówiła uznania takich czynników za istotne w Western Austra
lian Airlines Case w 1976 roku”753 *. Przykłady spraw, w których Sąd Najwyższy czynił 
pewne koncesje na rzecz federacji w zakresie jej władzy nad handlem międzystanowym, 
są nieliczne75,1, a ponadto nigdy koncesje te nie były znaczące755.

753 Attorney General (WA) (ex rei Ansett Transport [Operations] Pty Ltd) v. Australian National 
Airlines Commission (1976) 138 CLR 492. L. Zines, Changing Attitudes..., op.cit., s. 92.
Huddart, Parker v. Commonwealth (1931) 44 CLR 387; Airlines of NSW Pty Ltd v. New South 
Wales (No. 2) (1965) 113 CLR 54; O’Sullivan v. Noarlunga (1954) 92 CLR 565.

755 Sąd Najwyższy umożliwi! parlamentowi federalnemu między innymi tworzenie korporacji zaj
mujących się transportem międzystanowym, pozwolił także na regulowanie działalności tych 
przedsiębiorstw, które część produkcji przeznaczają na rynki inne niż stanu, w którym prowadzą 
działalność, pod warunkiem że działalność przedsiębiorstwa związana z produkcją na rynki 
zewnętrzne nie da się oddzielić od pozostałej. Zob. S. Ratnapala, op.cit., s. 248-250.

756 W. A. McArthur Limited v. The State of Queensland and Others (1920) 28 CLR 530.
757 James v. Commonwealth (1936) 55 CLR 1.
758 Colev. Whitfield (1988) 165 CLR 360.
759 Castlemaine Tooheys v. South Australia (1990) 169 CLR 436.

Konstytucja ogranicza władzę zarówno stanów, jak i federacji w zakresie regulowania 
handlu międzystanowego, art. 92 nakazuje bowiem, aby handel i wymiana pomiędzy 
stanami były „całkowicie wolne” (absolutely free). Jednak w 1920 roku Sąd Najwyższy 
doszedł do nieco zaskakującej konkluzji, uznając, że art. 92 wiąże wyłącznie stany, 
ponieważ jego zastosowanie w stosunku do Związku powodowałoby ograniczenie 
jego konstytucyjnych uprawnień w zakresie regulowania handlu międzystanowego756. 
To orzeczenie zostało obalone 16 lat później przez Komitet Sądowy Tajnej Rady, i był 
to jedyny przypadek, kiedy Komitet decydował w kwestii istotnej z punktu widzenia 
podziału władzy757.

Bardzo długo Sąd Najwyższy interpretował art. 92 w duchu wolnorynkowym sto
jąc na stanowisku, że nie pozwala on, zarówno stanom, jak i federacji, wprowadzać 
ograniczeń i restrykcji w obrocie międzystanowym. W praktyce oznaczało to, że jeżeli 
ustawodawstwo stanowe dopuszczało obrót jakimś produktem na terytorium stanu, nie 
mogło równocześnie ograniczać tego obrotu wyłącznie do produktów pochodzących 
z tego stanu. W późniejszych latach odszedł jednak od tej linii orzecznictwa, najpierw 
dopuszczając ograniczenia wolnego handlu w „interesie publicznym”, którego ochrona 
jest konieczna dla ochrony wolności, następnie zaś uznając, że art. 92 zabrania jedy
nie uchwalania przez stany i federację ustaw wprowadzających nadmierne obciążenia 
w handlu międzystanowym, powodowanych względami protekcjonistycznymi758 759.

Wreszcie w 1990 roku Sąd Najwyższy zdecydował, że art. 92 nie zabrania stanowym 
legislaturom przyjmowania jakiegokolwiek ustawodawstwa „dla dobra mieszkańców 
stanu”, chyba, że jest ono „znacząco dyskryminacyjne” (relevantly discriminatory)™. 
Nie jest to pojęcie precyzyjne i w każdym przypadku to do sądu będzie należeć ocena, 
czy przepisy konkretnej ustawy wprowadzają „znaczącą dyskryminację” w zakresie 
obrotu międzystanowego czy też nie.

Chociaż Sąd Najwyższy nie dopuścił do regulowania przez parlament federalny 
działalności gospodarczej wewnątrz stanów na podstawie klauzuli obrotu, stworzył 
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mu taką możliwość na podstawie art. 51 (XX) dającego federacji prawo regulowania 
działalności korporacji zagranicznych oraz tych zajmujących się handlem i finansami. 
Pozostająca przez wiele lat w uśpieniu corporations power „stała się najjaśniejszą 
z gwiazd na konstytucyjnym firmamencie Związku”, dając mu skuteczne narzędzie 
kontroli wielu aspektów działalności gospodarczej, których regulowania odmówił mu 
wcześniej Sąd Najwyższy na podstawie trade and commerce power160.

W 1971 roku Sąd Najwyższy jednogłośnie zadecydował, że Związek może kontrolo
wać działalność handlową i finansową korporacji scharakteryzowanych w art. 51 (XX), 
nawet jeżeli jest ona prowadzona wyłącznie w granicach pojedynczego stanu760 761 762. Koncesja 
na rzecz władz federalnych stała się tym większa, że Sąd Najwyższy nadał z czasem 
bardzo szerokie znaczenie terminowi „korporacje handlowe i finansowe”.

760 L. Zines, Changing Attitudes..., op.cit., s. 93, 94.
761 Strickland v. Rocla (1971) 124 CLR 468.
762 Huddart, Parker v. Moorehead (1909) 8 CLR 330.
76:1 S. Ratnapala, op.cit., s. 253.
7M R. v. Federal Court of Australia and Adamson (1979) 143 CLR 190; State Superannuation Board 

V. Trade Practices Commission (1982) 150 CLR 282.
765 State Superannuation Board v. Trade Practices Commission (1982) 150 CLR 282.

Początkowo, kierując się doktryną zastrzeżonych uprawnień stanowych, Sąd Naj
wyższy odmawiał uznania za korporacje finansowe i handlowe organizacji, których 
działalność tylko w incydentalny sposób mogła być powiązana z handlem lub działal
nością finansową takich jak: szkoły, organizacje religijne, charytatywne, towarzystwa 
naukowe et cetera16-. Odrzucenie wspomnianej doktryny orzeczniczej umożliwiło jednak 
poszerzenie definicji korporacji finansowych i handlowych.

W rezultacie pojęcie korporacji handlowej objęło zarówno organizacje powołane 
w celu prowadzenia działalności handlowej, jak i korporacje utworzone dla innych 
celów, jeśli jakaś część ich aktywności obejmuje handel763. W ten sposób do korporacji 
handlowych zostały zaliczone na przykład Zachodnioaustralijska Liga Futbolu {Western 
Australian Football League) oraz działająca w Wiktorii Rada do spraw Rent i Emerytur 
{Victorian Superannuation Board), organizacja zajmująca się zarządzaniem świadcze
niami emerytalno-rentowymi pracowników administracji stanowej76'1.

W ten sam sposób korporacją finansową stała się każda korporacja zajmująca się 
obrotem pieniężnym, to znaczy przeprowadzająca transakcje, których przedmiotem są 
środki pieniężne (na przykład udzielanie kredytów), a nie określone dobra wymieniane 
następnie na pieniądze765. Także w tym przypadku Sąd Najwyższy uznał, iż wystarczy, 
aby niewielka nawet część działalności korporacji była związana z tak zdefiniowanym 
obrotem pieniężnym, aby była ona w świetle prawa korporacją finansową podlegając, 
w ten sposób regulacji federalnej.

W głośnej Tasmanian Dam Case, istotnej głównie ze względu na określenie zasię
gu władzy federalnej na podstawie kompetencji związanych z prowadzeniem polityki 
zagranicznej {external affairs power) i dlatego omawianej szczegółowo poniżej, Sąd 
Najwyższy uznał, że regulowanie działalności obu rodzajów korporacji obejmuje 
także kontrolę wszelkich działań podejmowanych przez nie, wiążących się z handlem 
czy obrotem pieniężnym. Sąd Najwyższy nie odpowiedział jednak równocześnie, czy 
art. 51 (XX) pozwala na regulowanie wszelkiej działalności korporacji finansowych 
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i handlowych. Jest to kwestia istotna, zważywszy na to, że omawiany przepis określa 
podmiot podlegający regulacji federalnej (korporacje), nie zaś określony rodzaj ak
tywności. Potencjalnie więc, przy odpowiednio szerokiej wykładni, można by uznać, 
że wszelka działalność korporacji handlowych i finansowych może podlegać na jego 
podstawie regulacji prawem federalnym.

Odpowiedź na to pytanie przyniosły dopiero późniejsze orzeczenia, w których Sąd 
Najwyższy jednoznacznie zasygnalizował, że nie każda działalność korporacji handlo
wych i finansowych może podlegać federalnej regulacji766.

766 Davis v. Commonwealth (1988) 166 CLR 79; Re Dingjan; Ex parte Wagner (1995) 183 CLR 323.
767 New South Wales v. Commonwealth (Work Choices Case) (2006) 231 ALR 1.

W bardzo nielicznych przypadkach Sąd Najwyższy ograniczał kompetencje fe
deralne na podstawie art. 51 (XX). Jeden z ważniejszych miał miejsce w 1990 roku, 
kiedy sędziowie nie pozwolili parlamentowi federalnemu tworzyć korporacji, o których 
mowa w omawianym przepisie. Ścisłe trzymanie się tekstu konstytucji, która w tym 
wypadku mówi o korporacjach już ukształtowanych (formed) i w przeciwieństwie do 
art. 51 (XIII) nie wspomina o możliwości tworzenia na podstawie federalnej legislacji 
tego rodzaju korporacji, zadziałało na korzyść stanów.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w Tasmanian Dam Case wskazywało, że na 
podstawie omawianego przepisu parlament federalny będzie mógł regulować kwestie 
związane z prawem pracy, skoro Sąd Najwyższy uznał, że regulacji federalnej może zo
stać poddana działalność korporacji (a więc siłą rzeczy także ich pracowników) związana 
z handlem lub obrotem finansowym. Było to o tyle istotne, że wobec szerokiej definicji 
pojęcia „korporacja handlowa i finansowa” także szkoły, szpitale et cetera mogłyby 
być za takie uznane. Aż do 2006 roku nie było jednak jasne, jak daleko mogą sięgać 
kompetencje legislacyjne parlamentu federalnego w zakresie regulacji stosunków między 
pracodawcą a pracownikiem, w szczególności, czy prawo federalne może regulować 
tylko aktywność pracowników bezpośrednio związaną z działalnością handlową lub 
obrotem finansowym. Nie stało się to przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego 
aż do końca 2006 roku.

14 listopada 2006 roku Sąd Najwyższy przedstawił rozstrzygnięcie w sprawie, 
w której przeciwko ustawie federalnej wystąpiło bezpośrednio pięć stanów, wspiera
nych jednak przez szósty (Tasmanię) oraz dwa terytoria federalne. Zaskarżone zostały 
przepisy uchwalonej w grudniu 2005 roku zmiany w federalnej ustawie o Stosunkach 
w Miejscu Pracy (Workplace Relations Act). Jedną z najistotniejszych przeprowadzonych 
wówczas zmian, było wprowadzenie, na podstawie corporations power, nowych regulacji 
w zakresie stosunków pracowniczych pomiędzy korporacjami a ich pracownikami. Po
przednie miały bardziej ograniczony charakter, opierając się jedynie na art. 51 (XXXV), 
uprawniającym parlament federalny do stanowienia prawa w zakresie rozwiązywania 
sporów pracowniczych. Sąd Najwyższy, w jednym z na pewno najważniejszych orze
czeń w historii, uznał, że art. 51 (XX) daje parlamentowi federalnemu podstawę do 
stanowienia w szerokim zakresie przepisów dotyczących prawa pracy767.

Sprawa wzbudzała emocje także z powodów politycznych - przeciwko rządowej 
legislacji, forsowanej przez rząd federalny prawicowej koalicji, wystąpiły bowiem stany 
rządzone przez Australijską Partię Pracy. Rozpatrywana pod koniec 2006 roku sprawa 
przeszła do historii również dlatego, że uczestniczyła w niej największa w dziejach Sądu 
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Najwyższego liczba prawników, aż 39. Z naszego punktu widzenia istotne jest jednak 
wyłącznie to, że Sąd Najwyższy po raz kolejny rozszerzył władzę federacji kosztem 
stanów, pozwalając na wprowadzenie jednolitych regulacji w zakresie prawa pracy na 
terenie całego państwa i utwierdzając tym samym corporations power jako „najjaśniejszą 
z gwiazd” na firmamencie uprawnień legislacyjnych parlamentu federalnego768.

768 G. Craven nazwał orzeczenie Sądu Najwyższego „konstytucyjnym odpowiednikiem brudnej 
bomby”. Cyt. za: A. Twomey, Australia's Commonwealth Government Ends Blame Game, „Fede
rations”, 2008, vol. 7, no. 3, s. 24.

769 L. Zines, Judicial Review..., op.cit., s. 115.
770 South Australia v. Commonwealth (First Uniform Tax Case) (1942) 63 CLR 373. Zob. ibidem’, 

I. Cook, Government and Democracy in Australia, Oxford University Press, Oxford-New York 
2004, s. 38; L J.M. Cooray, The High Court-The Centralist Tendency, Proceedings ofThe Samuel 
Griffith Society, Inaugural Conference, Hilton - on - the - Park, Melbourne; 24-26 July 1992, 
s. 72, http://www.samuelgriffith.org.au

771 R. Cullen, Australian Federalism: Its Provenance and its Prognosis, „Jahrbuch des Óffentlichen 
Rechts der Gegenwart”, 1991/1992, vol. 40, s. 732.

Paradoksalnie to Australijska Partia Pracy, od zawsze domagająca się zwiększenia 
kontroli federalnej nad gospodarką, tak ostro protestowała przeciwko wzmocnieniu 
władzy parlamentu federalnego w tym zakresie, a liberałowie, którzy nigdy nie naduży
wali władzy federalnej w kwestiach gospodarczych, nie zawahali się jej wykorzystać 
przeciwko stanom dla realizacji własnego programu gospodarczego.

Prawo nakładania podatków jest kompetencją zbieżną federacji i stanów. Aż do 
1942 roku zarówno stany, jak i federacja nakładały podatki dochodowe, w związku 
z czym przewaga finansowa Związku nad stanami nie była znacząca. Sytuacja zmie
niła się, gdy w 1942 roku parlament federalny przyjął cztery ustawy, które faktycznie 
oznaczały przejęcie stanowych podatków. Pierwsza z nich wprowadzała na tyle wysoką 
stawkę podatku federalnego, aby uniemożliwić nakładanie podatków przez stany. By 
nie mogło być wątpliwości, druga z ustaw zabraniała uiszczania podatku stanowego 
wcześniej niż podatku federalnego. Na mocy trzeciej Związek przejął całą stanową in
frastrukturę służącą pobieraniu podatków. Wreszcie czwarta ustawa oferowała stanom 
granty równej wysokości co nakładane przez nich wcześniej podatki dochodowe, pod 
warunkiem że zaprzestaną ich nakładania769. Federalna legislacja została zaskarżona. 
Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia wszystkich czterech ustaw jako elementu wspól
nego planu mającego pozbawić stany możliwości nakładania podatków dochodowych 
i czyniąc zadość legal istycznemu podejściu do wykładni konstytucji, utrzymał je, każdą 
z osobna, na podstawie konkretnych uprawnień legislacyjnych parlamentu federalnego: 
kompetencji obronnych (pierwszą), podatkowych (drugą i trzecią) oraz art. 96, po
zwalającego przekazywać stanom transfery pieniężne (czwartą)770. Skarżące federalną 
legislację stany argumentowały, że nakładanie podatków jest kompetencją równoległą 
stanów i federacji. Cztery ustawy federalne uniemożliwiały stanom korzystanie z tej 
kompetencji i przez to jako całość były bez wątpienia sprzeczne z konstytucją. Gdyby 
Sąd Najwyższy zgodził się analizować je właśnie jako pewną całość, musiałby prawdo
podobnie dojść do podobnego wniosku. Odrębne rozstrzyganie konstytucyjności każdej 
z nich mogło natomiast doprowadzić go do innych konkluzji.

Sąd nie zanegował prawa stanów do nakładania podatku dochodowego, ale podtrzymu
jąc tego rodzaju federalną legislację, praktycznie im to uniemożliwił771, można powiedzieć, 

http://www.samuelgriffith.org.au
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że zapewnił federacji w tej kwestii „prawo pierwokupu”. Podjęta przez stany druga próba 
obalenia federalnego planu772 również (mimo nieznacznego zmodyfikowania stanowiska 
Sądu Najwyższego) w najważniejszej kwestii, to jest pozbawienia (faktycznego, bo nie 
w sensie formalnym) stanów możliwości nakładania podatku dochodowego, nie przy
niosła żadnych zmian. Także w drugiej sprawie Sąd Najwyższy nie uznał za stosowne 
rozważenia wpływu, jaki ustawodawstwo federalne będzie mieć na autonomię stanów, nie 
zaakceptował argumentów wskazujących, że stawką jest szersza zasada federalizmu773.

772 Victoria v. Commonwealth (Second Uniform Tax Case) (1957) 99 CLR 575.
773 В. Galligan, op.cit., s. 175.
774 Peterswald v. Bartley (1904) 1 CLR 497.
775 G. Craven, The High Court and the States, Proceedings of the Sixth Conference of The Samuel 

Griffith Society, Carlton 17-19 November 1995, s. 52, http://www.samuelgriffith.org.au. Por. też 
R. Cullen, op.cit., s. 732.

776 Parton v. Milk Board (1949) 80 CLR 229.
777 Dennis Hotels Pty Ltd. v. Victoria (1960) 104 CLR 529.

W tej sytuacji stany musiały polegać przede wszystkim na podatkach pośrednich. 
W związku z tym nabierała z kolei znaczenia interpretacja przez Sąd Najwyższy art. 
90 konstytucji, który zabraniał stanom nakładania ceł i akcyz {duties of customs and 
excise). Szczególnie ważne stalo się określenie znaczenia słowa „akcyza”.

Do dziś historykom nie udało się jednoznacznie ustalić, jak termin ten rozumieli 
twórcy konstytucji. W każdym razie Sąd Najwyższy przyjął początkowo jego wąskie 
rozumienie, uznając, że akcyzą są jedynie podatki nakładane na etapie produkcji, których 
wysokość jest uzależniona od wartości określonego dobra774. Jak twierdzi G. Craven, 
taka interpretacja sformułowań zawartych w art. 90 była zgodna z intencjami twórców 
konstytucji (któż mógłby znać je lepiej niż oni sami, a w ówczesnym składzie Sądu 
Najwyższego zasiadali wybitni uczestnicy obu konwencji federalnych), którzy chcieli 
jedynie uniemożliwić stanom nakładanie ceł na import z zagranicy i dyskryminacyj
nych opłat na produkty pochodzące z innych stanów. Ponadto taka interpretacja art. 90 
nie stanowiła żadnego zagrożenia dla zdolności stanów do prowadzenia samodzielnej 
polityki gospodarczej i finansowej775.

Później Sąd Najwyższy definiował jednak pojęcie akcyzy coraz szerzej. W 1949 roku 
uznał, że akcyzą jest każdy podatek, który stanowi część ostatecznej ceny produktu, 
niezależnie od tego czy jest nakładany na etapie produkcji, czy też na innym etapie na 
drodze, jaką pokonuje produkt od producenta do odbiorcy776. W ten sposób Sąd Naj
wyższy ograniczył możliwości stosowania przez stany podatków pośrednich. Ponieważ 
kilka lat wcześniej stany zostały także faktycznie pozbawione możliwości nakładania 
podatku dochodowego, władze stanowe były zmuszone do stosowania bardziej wyszu
kanych metod uzyskiwania przychodów.

Takim sposobem stały się „kreatywne podatki pośrednie”, takie jak podatki od kon
cesji (franchise tax) oraz opłaty licencyjne (licence fees). W 1960 roku Sąd Najwyższy 
uznał, że opłaty licencyjne nie są „akcyzą”, w związku z czym mogą stanowić źródło 
przychodów budżetów stanowych777. Precedens ustanowiony w tej sprawie przetrwał 
wiele ataków i był potwierdzany w kilku dalszych orzeczeniach Sądu Najwyższego. 
Długotrwały opór sędziów przed jego obaleniem wynikał w dużej mierze z obawy, iż 
odebranie stanom kolejnego źródła dochodów zbyt negatywnie wpłynie na ich kondycję 
finansową. Podatki koncesyjne stały się bowiem z czasem trwałym elementem krajo- 

http://www.samuelgriffith.org.au


Ustrój federalny Australii 231

brązu fiskalnego stanów, zapewniając im znaczne wpływy budżetowe. Tego rodzaju 
argumentacją posłużył się Sąd Najwyższy w 1993 roku778. Jeśli konstytucyjność podat
ków koncesyjnych opierała się na tak wątłej w gruncie rzeczy podstawie, kwestią czasu 
pozostawało, kiedy zostaną one uznane za niezgodne z konstytucją.

778 Capital Duplicators Pty Ltd. v. Australian Capital Territory (No. 2) (1993) 178 CLR 561.
G. Craven, The High Court..., op.cit., s. 58.

,8“ Ha v. New South Wales (1997) 189 CLR 465.
781 L. Zines, Changing Attitudes..., op.cit., s. 103.
782 Więcej miejsca poświęcamy tej kwestii omawiając finansowe relacje pomiędzy federacją a stanami.
783 Victoria v. Commonwealth (Federal Roads Case) (1926) 38 CLR 399.
784 Deputy Federal Commissioner for Taxation (NSW) v. WR Moran Pty Ltd. (1939) 61 CLR 735.

S. Ratnapala, op.cit., s. 278.

W 1995 roku G. Craven pisał, że Sąd Najwyższy poprzez interpretację art. 90 
„przekształcił to, co miało być ważnym, ale ostatecznie drugorzędnym mechanizmem 
ochrony taryf federalnych, w potencjalną broń przeciwko niezależności finansowej 
stanów”779. Dwa lata później Sąd Najwyższy tę potencjalną broń uruchomił, uznając 
ostatecznie, że nakładane przez stany podatki koncesyjne na tytoń i alkohol naruszają 
art. 90 konstytucji federalnej780. W rezultacie stany straciły około 5 miliardów dolarów 
lub 16% dochodów781.

Ostatecznie skutkiem decyzji Sądu Najwyższego było wprowadzenie trzy lata póź
niej reformy, w ramach której stany otrzymały wpływy z nowego podatku federalnego 
od towarów i usług, przekazywane im na podstawie art. 96. Pomimo iż pod względem 
finansowym nie oznaczało to dla nich straty, powiększało, przynajmniej w zakresie 
regulacji prawnych, uzależnienie finansowe od federacji782.

Aby móc wykorzystywać przewagę finansową dla uzyskiwania pożądanych rezultatów, 
władze federalne muszą mieć możliwość przekazywania stanom środków finansowych 
i obwarowy wania tych transferów odpowiednimi warunkami. Pod tym względem Związek 
był od początku w komfortowej sytuacji. Artykuł 96 konstytucji pozwalał przekazywać 
stanom pomoc finansową, na warunkach, jakie parlament federalny uzna za stosowne.

W tym kontekście nie może dziwić, że orzeczenie dotyczące tego przepisu konstytucji 
było najkrótszym wydanym przez Sąd Najwyższy w sprawie o charakterze konstytu
cyjnym. Podtrzymując ustawę o Pomocy Federalnej w Budowie Dróg {Federal Aid 
Roads Act), sąd odrzucił argumentację, wskazującą, że wymagane przez ustawę ścisłe 
stosowanie się do szczegółowych warunków w niej określonych, kontrola sprawowana 
przez urzędników federalnych oraz wymóg współfinansowania inwestycji przez stany 
na poziomie % ingerują w kwestie należące do administracji stanowej i powodują wpro
wadzanie regulacji federalnych w sprawach, które nie należą do kompetencji parlamentu 
federalnego. Artykuł 96 wskazywał jednoznacznie, że przekazując transfery, parlament 
federalny może określić takie warunki, jakie uzna za słuszne783 784 *. Co więcej, Sąd Najwyż
szy uznał także, że przewidziany w art. 99 konstytucji federalnej zakaz dyskryminacji 
stanów, zgodnie z którym władze federalne nie mogą wprowadzać regulacji w zakresie 
handlu i obrotu oraz nakładać podatków, które mogłyby faworyzować część stanów 
kosztem pozostałych, nie ma zastosowania do art. 96. Ten bowiem został umieszczony 
w konstytucji w celu wspomagania stanów znajdujących się w potrzebie, w związku 
z czym Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 96 w ten sposób, aby pozwolić władzom 
federalnym wspierać jedne stany kosztem innych789.
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Na ile art. 96 posłuży federacji do forsowania federalnych regulacji w obszarach 
nienależących do sfery jej kompetencji, zależało od tego, czy sytuacja finansowa stanów 
zmusi je do obfitego korzystania z transferów federalnych. Po Uniform Tax Case nie 
mogło być wątpliwości, że tak właśnie będzie, zresztą w tej sprawie Sąd Najwyższy 
podtrzymał swe stanowisko z 1926 roku, argumentując, że stany nie są zmuszone ak
ceptować warunków stawianych przez parlament federalny. Stało się zatem jasne, że 
Związek może nakładać jakiekolwiek warunki tak długo, jak długo nie naruszają one 
przepisów konstytucji783.

785 L. Zines, Changing Attitudes..., op.cit., s. 91.
786 W 1921 roku Sąd Najwyższy podtrzyma! na podstawie defence power ustawę uchwaloną w celu 

implementacji pkt. X Traktatu Wersalskiego. Roche v. Kronheimer (1921) 29 CLR 239.

Aż do lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to Sąd Najwyższy zaczął szeroko interpreto
wać corporations powers, a później także kompetencje federalne w zakresie polityki 
zagranicznej, to właśnie władza podatkowo-wydatkowa federacji pozostawała głównym 
narzędziem służącym realizowaniu polityki federalnej w obszarach należących do 
kompetencji stanów. W ten sposób parlament federalny uzyskał możliwość pośredniego 
regulowania wielu kwestii, których nie mógłby normować na podstawie kompetencji 
konstytucyjnych. Faktycznie federacja przejęła kontrolę nad edukacją, ochroną zdrowia 
czy budownictwem drogowym. Dość powiedzieć, że w rządzie federalnym istnieje resort 
edukacji, chociaż federacja nie dysponuje żadnymi kompetencjami w tym zakresie.

Później szansę regulowania wielu materii, wcześniej należących do kompetencji 
stanowych dawała także szeroka interpretacja niektórych z uprawnień federalnych. 
Niemniej jednak również współcześnie uzależnienie finansowe stanów pozwala parla
mentowi federalnemu kształtować regulacje w wielu obszarach leżących poza zasięgiem 
jego legislacji. By podać tylko jeden przykład: warunkiem otrzymania przez stany 
środków federalnych przeznaczonych na finansowanie edukacji w latach 2005-2008 
było wprowadzenie przygotowanego przez rząd federalny systemu egzaminacyjnego 
oraz ustalenie jednolitej granicy wieku szkolnego we wszystkich stanach.

Jak już wspominaliśmy, najistotniejszym i potencjalnie nieograniczonym źródłem 
kompetencji federalnych, obok corporations power, stał się dzięki orzecznictwu Sądu 
Najwyższego, zwłaszcza w ostatnim ćwierćwieczu, XXXIX punkt na liście uprawnień 
federacji w art. 51. Przyznaję on parlamentowi federalnemu kompetencję stanowienia 
prawa dla „pokoju, porządku i dobrego rządu Związku w stosunku do spraw zagranicznych 
(external affairs)". Podobnie jak inne kompetencje wymienione w art. 51 jest on sformu
łowany bardzo lakonicznie. W konstytucji brak też wskazania, czy pozwala federalnej 
legislatywie w związku z implementacją zawieranych przez federację umów międzyna
rodowych na stanowienie prawa w obszarach należących do jurysdykcji stanowej.

Po raz pierwszy Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej kwestii w 1936 roku. Choć 
już wcześniej rozpatrywał sprawy związane z federalną legislacją uchwalaną w związku 
z zawieranymi przez Związek traktatami785 786, dopiero w sprawie R.v. Burgess, Ex parte 
Henry pojawiła się kwestia utrzymania federalnej ustawy na podstawie kompetencji 
federalnych w zakresie spraw zagranicznych.

Co prawda Sąd Najwyższy nie utrzymał w tym przypadku federalnej Ustawy o Że
gludze Powietrznej (Air Navigation Act), uznając, że nie dokonuje ona implementacji 
międzynarodowej konwencji podpisanej podczas konferencji pokojowej w Paryżu, nie
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mniej sędziowie opowiedzieli się za szerokim odczytywaniem kompetencji federalnych 
w zakresie spraw zagranicznych. Równocześnie Sąd Najwyższy uznał jednak, że na tej 
podstawie parlament federalny nie może stanowić prawa naruszającego konstytucyjne 
zakazy, na przykład wynikający z art. 116 zakaz ustanawiania religii państwowej lub 
ograniczania wolności religijnej. Jeden z sędziów przekonywał ponadto, że art. 51 
(XXXIX) znajduje ograniczenie także w zakazach wynikających z konstytucji pośrednio 
(implied}, choć nie sformułowanych wprost787 788.

787 J. Ravenhill, Australia [w:] H.J. Michelmann, P. Soldatos (eds.), Federalism and International 
Relations. The Role of Subnational Units, Clarendon Press, Oxford 1990, s. 85.

788 Koowarta v. Bjelke-Petersen (1982) 39 ALR 417.
789 Cyt. za H.P. Lee, The High Court and the External Affairs Power [w:] H.P. Lee, G. Winterton, 

Australian Constitutional Perspectives, Law Book Company Ltd., Sydney 1992, s. 68.

Przez ponad czterdzieści lat władze federalne nie wykorzystywały uprawnień 
w zakresie spraw zagranicznych do forsowania legislacji w obszarach należących do 
jurysdykcji stanowej. W okresie długoletnich rządów Partii Liberalnej stany posiadały 
faktyczne weto wobec implementacji umów międzynarodowych zawieranych przez 
federację, to znaczy jeśli któryś z nich sprzeciwiał się wprowadzeniu w życie takiej 
umowy, rząd federalny tego nie robił.

Sytuacja uległa zmianie po dojściu do władzy Australijskiej Partii Pracy. By wpro
wadzić postanowienia Międzynarodowej Konwencji w sprawie Eliminacji Wszelkich 
Form Dyskryminacji Rasowej (International Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination}, parlament federalny uchwalił w 1975 roku Ustawę o Dys
kryminacji Rasowej (Racial Discrimination Act}. Ta właśnie ustawa została poddana 
analizie w jednej z najgłośniejszych spraw w historii Sądu Najwyższego, rozpatrywanej 
w 1982 roku, Koowarta v. Bjelke-Petersen™.

Najważniejszą kwestią, jaką rnusiał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy, było to, czy prawo 
parlamentu federalnego do wprowadzania w życie umów międzynarodowych było ogra
niczone materią regulowaną przez umowę. Większością jednego głosu Sąd Najwyższy 
uznał ustawę za zgodną z konstytucją, choć tworząca większość czwórka sędziów nie 
była w pełni jednomyślna.

Trzech z nich przekonywało, że art. 51 (XXXIX) upoważnia parlament federalny 
do uchwalania ustaw służących wprowadzaniu w życie postanowień wszelkich umów 
międzynarodowych niezależnie od kwestii, którą regulują. Jak stwierdził jeden z nich, 
późniejszy prezes Sądu Najwyższego A. Mason: „Bardzo trudno zrozumieć, dlaczego 
takie prawo miałoby nie być prawem w stosunku do spraw zagranicznych, skoro uznaje 
się, że traktat jest sprawą zagraniczną”789.

Natomiast czwarty sędzia, którego głos ostatecznie przeważył szalę, miał nieco 
inny pogląd, uważając, że parlament federalny jest ograniczony w implementacji umów 
międzynarodowych, które regulują sprawy należące do kompetencji stanowych, tylko 
do tych, które regulują kwestie mające szczególne znaczenie dla stosunków pomiędzy 
Australią a jakimś państwem, lub takich, które są przedmiotem międzynarodowego 
zainteresowania (international concern). W ten sposób external affairs power znalazła 
pewne ograniczenie. Nie na długo.

Zaledwie rok po sprawie Koowarta Sąd Najwyższy, już w zmienionym składzie, 
odrzucił „test międzynarodowego zainteresowania”, wydając orzeczenie we wzbudza
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jącej wielkie kontrowersje, wspominanej już Tasmanian Dam Case140. W tym miejscu 
można przybliżyć nieco okoliczności samej sprawy.

Rząd Tasmanii zdecydował o budowie elektrowni wodnej, której elementem była 
budowa tamy na jednej z rzek, znajdującej się na obszarze włączonym na mocy poro
zumienia pomiędzy stanem a federacją na listę światowego dziedzictwa, prowadzoną 
przez komitet utworzony na podstawie Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego (Convention for the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage), ratyfikowanej przez Australię w 1974 roku. Naciskany przez silne 
lobby ekologiczne rząd federalny w ekspresowym tempie uchwalił ustawę mającą na celu 
uniemożliwienie budowy (WorldHeritage Properties Conseravtion Act). Wśród kompe
tencji, które miały uzasadniać właściwość parlamentu federalnego do przyjęcia ustawy, 
obok corporations power, były także uprawnienia w zakresie spraw zagranicznych.

Ponownie większością jednego głosu Sąd Najwyższy podtrzymał kwestionowaną 
ustawę, rozszerzając przy tym zakres władzy Związku na podstawie art. 51 (XXXIX). 
Stosując metodę legalistycznej interpretacji konstytucji, większość zadecydowała, że 
nie może być żadnych domniemanych ograniczeń uprawnień legislacyjnych federacji, 
odrzucając przy tym kryterium „międzynarodowego zainteresowania” jako nieprecy
zyjne i nakładające na sąd niewdzięczny obowiązek arbitralnego decydowania o tym, 
czy kwestia regulowana przez konwencję stanowi przedmiot międzynarodowego zain
teresowania, czy też nie790 791.

790 Commonwealth v. Tasmania (Tasmanian Dam Case) (1983) 158 CLR 1.
791 H.P. Lee, op.cit., s. 70.
792 Cyt. za: B. Galligan, op.cit., s. 178.
793 J. Ravenhill, op.cit., s. 89.
794 Richardson v. Forestry Commission (Lemonthyme Case) (1988) 164 CLR 261; Queensland 

v. Commonwealth (Queensland Rainforest Case) (1989) 169 CLR 232.
795 Polyukovich v. Commonwealth (1991) 175 CLR 501.

W złożonym przezeń zdaniu odrębnym ówczesny prezes Sądu Najwyższego H. Gibbs 
przestrzegał, że „podział władzy pomiędzy Związek i stany wprowadzony w Konsty
tucji może się stać właściwie pozbawiony znaczenia, jeżeli rząd federalny będzie mógł, 
zawierając traktat z obcym państwem dotyczący spraw krajowych, powiększyć upraw
nienia legislacyjne parlamentu tak, aby obejmowały dosłownie wszystko”792. Trudno się 
nie zgodzić z tą opinią, rzeczywiście decyzja Sądu Najwyższego stwarzała władzom 
federalnym właśnie taką możliwość. Argumentacja ta nie okazała się jednak przeko
nująca dla większości sędziów, którzy uznali, jak piszę J. Ravenhill, że „nie ma takich 
obszarów, w których stany mają wyłączne kompetencje legislacyjne; jedyną gwarancją 
dla stanów jest prawo do nieprzerwanego istnienia, wolność od dyskryminacji przez 
prawo federalne oraz zachowanie zdolności do funkcjonowania”793.

Zaprezentowana w Tasmanian Dam Case szeroka interpretacja klauzuli spraw zagra
nicznych została podtrzymana, a przez to wzmocniona w kolejnych latach w sprawach 
dotyczących ochrony środowiska794 oraz praw obywatelskich795. Potencjalna możliwość 
stosowania tego przepisu dla regulowania kwestii należących do jurysdykcji stanów 
jest niemal nieograniczona. Niemal, bo mimo wszystko Sąd Najwyższy wskazał dwa 
warunki konieczne dla uznania federalnej legislacji na podstawie art. 51 (XXXIX) za 
zgodną z konstytucją.
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Pierwszy z nich sąd wyłożył w sprawie Koowarta, formułując tak zwaną doktrynę 
dobrych intencji {bona fide). Sąd zasugerował, że mógłby utrącić federalną ustawę, 
gdyby uznał, że Związek zawarł umowę międzynarodową tylko po to, aby wykorzystać 
ją jako pretekst do poddania regulacji federalnej jakiejś kwestii należącej do uprawnień 
stanów.

Większe ograniczenie może nieść jednak zasada stosowności {conformity). Oznacza 
ona, że ustawy federalne przyjmowane na podstawie umów międzynarodowych nie 
mogą być sprzeczne z podstawowymi zasadami tych umów, jeżeli były one wyłącznym 
uzasadnieniem ważności ustawy, przy czym uznaje się, że to parlament federalny jest 
władny decydować, jaki środek jest właściwy dla wprowadzenia w życie traktatu. Rolą 
Sądu Najwyższego nie jest decydowanie o tym, czy wybrane środki są „racjonalne 
i właściwe”, ale jedynie, czy mogły być przez parlament za takie uznane796.

7,6 Zob. H.P. Lee, op.cit., s. 82-83.
797 R. v. Brislan (1935) 54 CLR 262.
798 S. Ratnapala, op.cit., s. 216.

W rezultacie orzecznictwa Sądu Najwyższego klauzula spraw zagranicznych znajduje 
jedynie nieliczne ograniczenia, w związku z czym należy ją uznać za najważniejsze, 
obok klauzuli korporacji, źródło władzy legislacyjnej federacji.

Także inne klauzule kompetencyjne parlamentu federalnego stały się podstawą po
większania władzy federalnej, na przykład Sąd Najwyższy uznał radiofonię za „usługę 
podobną” do poczty, telegrafii oraz telefonii i na podstawie art. 51 (V) zaliczył jej re
gulowanie do kompetencji federalnych797. Tego rodzaju orzeczenia stanowią przykład 
dostosowywania przepisów ustawy zasadniczej powstałej w początkach XX wieku 
do zmieniającej się rzeczywistości i pozostają, jak się wydaje, w zgodzie z intencjami 
twórców konstytucji.

Sąd Najwyższy wywarł nieporównanie większy wpływ na zmiany w zakresie po
działu władzy niż formalne przekształcenia konstytucji. Znikoma liczba konstytucyjnych 
poprawek wynikała z negatywnego stosunku australijskich wyborców do powiększania 
uprawnień federacji, któremu dawali wyraz w konsekwentnym odrzucaniu w referendach 
konstytucyjnych zmierzających do tego propozycji. O ile wyborcy wykazywali trwałe 
przywiązanie do zakresu władzy stanów i chęć utrzymania go, o tyle Sąd Najwyższy, 
pomijając pierwsze kilkanaście lat, zajmował w tej kwestii konsekwentnie całkowicie 
odmienne stanowisko.

Kluczowe znaczenie dla podziału władzy między federacją a stanami miało orzecze
nie w sprawie inżynierów. Przyjęta w tej sprawie metoda wykładni przepisów konstytucji, 
nazywana legalizmem, literalizmem lub tekstualizmem, nakazywała ścisłe trzymanie 
się tekstu ustawy zasadniczej, a przez to pozwalała patrzeć na kompetencje federalne 
w oderwaniu od sfery jurysdykcji zastrzeżonej dla stanów w art. 107, a w konsekwencji 
sferę tę systematycznie pomniejszać. S. Ratnapala określił orzeczenie z 1920 roku jako 
słabo uzasadnione i nieprzekonujące798. Jego zdaniem wypracowana wówczas doktryna 
orzecznicza jest obarczona dwoma zasadniczymi błędami. Po pierwsze, nakazuje ona 
traktowanie konstytucji w taki sam sposób, jak każdej ustawy, nie doceniając tym sa
mym szczególnego charakteru ustawy zasadniczej jako najwyższego prawa państwa. Po 
drugie, wyłącznie gramatyczna wykładnia przepisów uniemożliwia odczytywanie ich 
w szerszym kontekście. Takie podejście stwarza jedynie pozory, iż sądowa wykładnia 
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konstytucji jest całkowicie obiektywna, podczas gdy w rzeczywistości pozwala sędziom 
interpretować jej przepisy zgodnie wyłącznie z własnymi poglądami799.

799 Ibidem, s. 233-234.
800 G. de Q. Walker, The Seven Pillars of Centralism: Federalism and the Engeneers' Case, Pro

ceedings of the Fourteenth Conference of The Samuel Griffith Society, Sydney 14-16 June 2002, 
s. 39, http://www.samuelgriffith.org.au

801 Ibidem, s. 47.
802 B. Galligan, op.cit., s. 188.
803 Australian Capital Television Pty Ltd and New South Wales v. Commonwealth (1992) 177 CLR 

106. Zob. I. Cook, op.cit., s. 37.

Podejście Sądu Najwyższego do interpretacji konstytucji, ze względu na spustoszenia, 
jakich dokonało w zakresie kompetencji stanów, a przez to podważyło w znacznym stop
niu zasadę federalizmu, jest poddawane, często druzgocącej, krytyce. Najdalej poszedł 
w niej chyba G. de Q. Walker, który porównał postawę Sądu Najwyższego do doktryny 
Breżniewa, argumentując, że sąd, z wyjątkiem State Banking Case z 1947 roku, w żad
nej ważnej kwestii nie obalił swej wcześniejszej decyzji, tak aby przywrócić stanom 
jakąkolwiek, wcześniej odebraną, kompetencję legislacyjną. W ten sposób żaden obszar 
legislacji przejęty przez Związek, nieważnie jak bardzo bezprawnie, nie był w stanie mu 
się już wymknąć800. Jego zdaniem, orzecznictwo Sądu Najwyższego nie tylko pozostawało 
w sprzeczności z wyrażaną w referendach konstytucyjnych wolą mieszkańców Australii, 
nie tylko całkowicie nie uwzględniało intencji twórców konstytucji, ale pozbawiło wspólno
ty stanowe podstawowego prawa do samorządu, a zwłaszcza od początku lat 70. ubiegłego 
wieku zepchnęło wręcz porządek konstytucyjny państwa na krawędź załamania801.

Aż tak daleko w krytyce nie posuwa się B. Galligan, ale i on wydaje negatywny 
osąd postawy Sądu Najwyższego w stosunku do podziału władzy, uznając, że nadszedł 
już czas, aby ta postawa uległa zmianie.

Sąd powinien odrzucić legalistyczną metodologię ze sprawy inżynierów, która 
przeciwstawia się ustrojowi federalnemu Australii. Niewłaściwa jest interpretacja 
wyliczonych kompetencji Związku literalnie, niezależnie od szerszej federalnej 
konstrukcji ustroju, nie zważając na centralizacyjny efekt, jaki taka metoda po
woduje802.

Już na początku lat 90. Sąd Najwyższy zasygnalizował możliwość zaniechania ściśle 
pozytywistycznego podejścia do interpretacji tekstu konstytucji. Tak zwany sądowy ak
ty wizm (Judicial activism) znalazł wyraz w orzeczeniu z 1992 roku, w którym Sąd Naj
wyższy wywiódł gwarancję wolności słowa z demokratycznego charakteru australijskiej 
konstytucji, nie opierając się bezpośrednio na żadnym z jej przepisów803. Przywoływane 
orzeczenie z listopada 2006 roku wskazuje jednak, że tego rodzaju podejście, przynajmniej 
na razie, nie będzie stosowane w zakresie interpretacji podziału władzy. Sąd Najwyższy 
opiera się na zasadzie federalizmu wyłącznie w celu ochrony integralności stanów i ich 
samodzielności jako odrębnych w ramach federacji jednostek politycznych, natomiast nie 
odwołuje się do niej, określając zasięg klauzul kompetencyjnych parlamentu federalnego. 
Nic nie wskazuje na to, aby mogło się to zmienić w najbliższej przyszłości.

Choć zupełnie inną ścieżką, Sąd Najwyższy Australii podążał w tym samym 
kierunku co jego amerykański odpowiednik. Rezultatem jego orzecznictwa stało się 

http://www.samuelgriffith.org.au
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radykalne wzmocnienie kompetencji legislacyjnych parlamentu federalnego i wdzieranie 
się federalnej legislacji w obszary należące tradycyjnie do sfery aktywności legislatur 
stanowych. Sąd Najwyższy nie tylko nie zdołał zachować równowagi pomiędzy upraw
nieniami federacji i stanów (federal balance), ale nigdy nawet nie starał się tego robić, 
wykazując, wyjąwszy okres do 1920 roku, stałe centralistyczne nastawienie.

Sąd Najwyższy w dwójnasób przyczynił się do dominacji władz federalnych w au
stralijskiej federacji. Z jednej strony ograniczał sferę wyłącznej jurysdykcji stanów, 
z drugiej pozbawiał je ich własnych źródeł dochodów, skazując tym samym na finan
sową zależność od Związku. W obu przypadkach posługiwał się skrajnie legalistyczną 
metodą interpretacji tekstu konstytucji. Metoda ta, licząca sobie już prawie dziewięć
dziesiąt lat, wciąż kładzie się cieniem na australijskim federalizmie. Wypada się zgodzić 
z B. Galliganem, że jest ona już przestarzała i że zadaniem Sądu Najwyższego musi 
być wypracowanie nowej metody interpretacji konstytucji, właściwej dla federalnego 
charakteru australijskiej ustawy zasadniczej.

3. Autonomia ustrojowa stanów i ich status 
jako części składowych federacji

3.1. Gwarancja integralności terytorialnej

Granice kolonii brytyjskich w Australii zostały ostatecznie wyznaczone w 1859 roku, 
kiedy z Nowej Południowej Walii został wydzielony obszar, na którym utworzono Queens
land. W związku z tym, kiedy powstawała federacja, granice te były już utrwalone, 
a ich nienaruszalność została zagwarantowana w konstytucji federalnej.

Gwarancja integralności terytorialnej stanów jest zawarta w art. 123. Pozwala on 
parlamentowi federalnemu „powiększać, pomniejszać lub w jakikolwiek inny sposób 
zmieniać granice stanów” jedynie za zgodą parlamentu stanowego i po zatwierdzeniu 
zmiany w referendum stanowym. Oznacza to,' że co do zasady zmiana granic stanu 
może zostać dokonana jedynie za zgodą zarówno stanowego parlamentu, jak również, 
co bardzo ważne, mieszkańców stanu.

Niemniej jednak art. Ill pozwala samemu parlamentowi stanowemu zrzec się części 
terytorium na rzecz federacji, a więc siłą rzeczy zmienić granice stanu, art. 124 przewi
duje z kolei, iż nowy stan może być utworzony poprzez oderwanie części terytorium od 
któregoś ze stanów, za zgodą jego parlamentu. Jedynie zgody parlamentów stanowych 
wymaga także utworzenie nowego stanu z połączenia części terytoriów dotychczasowych 
stanów. Chociaż więc konstytucja nie mówi o tym wprost, „przypuszczalnie art. 123 
ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zmiana granic następuje w innym celu niż przeka
zanie terytorium Związkowi lub utworzenie nowego stanu”80,1. Takim celem może być 
na przykład powiększenie obszaru sąsiedniego stanu. *

801 Ch. Saunders, The Australian Constitution, op.cit., s. 111.



238 Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii

Należy jeszcze wspomnieć, iż gwarancje integralności terytorialnej stanów wzmacnia 
fakt, iż przepisy konstytucji regulujące kwestie granic stanów są obwarowane szcze
gólną procedurą zmiany. Ich modyfikacja wymaga zgody większości mieszkańców 
każdego stanu.

3.2. Przyjmowanie i tworzenie nowych stanów

Prawo przyjmowania do Związku oraz tworzenia nowych stanów konstytucja przy
znaję w art. 121 parlamentowi federalnemu. Jak wspomniano wyżej, jeśli nowy stan 
jest tworzony z terytorium istniejącego już stanu, poprzez połączenie dwu lub więcej 
stanów lub ich części, konieczna jest również zgoda parlamentów zainteresowanych 
stanów. Mimo wyrażanych przez niektórych autorów wątpliwości805, wydaje się, iż 
art. 121 pozwala także, mimo że nie jest to wyrażone wprost, na przyznanie statusu 
stanu terytoriom federalnym, skoro na podstawie art. Ill zarządzanie terytoriami 
federalnymi należy do wyłącznych kompetencji federalnej legislatury. Nie dotyczy to 
jednak Australijskiego Terytorium Stołecznego, na przeszkodzie stoi tu bowiem art. 
125 konstytucji.

805 Zob. J. McMillan, G. Evans, H. Storey, Australia's Constitution. Time for Change?, Law Foun
dations ofNSW and George Allen & Unwin, Sydney-London-Boston 1986, s. 153-154.

806 Ch. Saunders, The Australian Constitution, op.cit., s. 115.
807 Zob. J. McMillan, G. Evans, H. Storey, op.cit., s. 151.
808 L.F. Crisp, Centenaries of the Australian States, „Parliamentary Affairs”, 1957, vol. 10, no. 2, s. 188.

Artykuł 121 stwierdza także, że przyjęcie lub ustanowienie nowego stanu odbywa 
się na warunkach ustalonych przez parlament federalny. Dotyczy to także reprezentacji 
nowych stanów w obu izbach parlamentu federalnego. Oznacza to, że status nowych 
stanów może się różnić od statusu stanów założycielskich (original states), przynajmniej 
konstytucja dopuszcza taką możliwość. Z przepisów art. 121 wynika konieczność przy
znania nowym stanom reprezentacji zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. 
O ile nie ma wątpliwości, że mogłaby ona się różnić od reprezentacji założycielskich 
stanów w Senacie (art. 7 gwarantuje bowiem wyraźnie równą i liczącą nie mniej niż 6 
senatorów liczbę reprezentantów jedynie założycielskim stanom), o tyle wątpliwości takie 
powstają w odniesieniu do Izby Reprezentantów806, w której każdy stan ma prawo do 
proporcjonalnej reprezentacji. W każdym razie nowe stany nie mają gwarancji minimalnej 
liczby 5 członków w Izbie Reprezentantów, tę bowiem art. 24 zapewnia jedynie stanom 
założycielskim. Warto też pamiętać, że dopuszczalne zróżnicowanie statusu nowych 
stanów może także oznaczać, iż warunki ich przyjęcia niekoniecznie muszą być gorsze 
od tych, na jakich funkcjonują stany założycielskie, równie dobrze mogą być lepsze.

Ruchy na rzecz utworzenia nowych stanów pojawiały się w zasadzie od początku 
istnienia federacji. Najczęściej dążyły one do utworzenia nowych stanów poprzez 
odłączenie części Queensland, a także Nowej Południowej Walii, Wiktorii i Australii 
Południowej807. Ruchy dążące do podziału istniejących stanów nie są jednak poważnie 
traktowane. L.F. Crisp już w latach 50. ubiegłego wieku przyrównał ich siłę do „szeptów 
podczas burzy”808. Istniejąca procedura jest na tyle wymagająca, iż trudno się spodzie
wać, aby jakikolwiek nowy stan mógł powstać poprzez odłączenie części terytorium od 
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już istniejącego, choć warto pamiętać, że w przeprowadzonym w 1967 roku referendum 
45% głosujących opowiedziało się jednak za utworzeniem nowego stanu (Nowej Anglii) 
poprzez odłączenie części terytorium Nowej Południowej Walii. Inaczej natomiast jest 
w kwestii przyznania statusu stanu Terytorium Północnemu.

Plany dotyczące przekształcenia Terytorium Północnego w stan sięgają jeszcze lat 70. 
XX wieku. Co prawda w przeprowadzonym w 1998 roku referendum propozycja zmiany 
statusu Terytorium Północnego została odrzucona przez mieszkańców, niemniej wysiłki 
władz Terytorium Północnego w tym kierunku nie ustają. W 2005 roku Zgromadzenie 
Ustawodawcze (Legislative Assembly) powołało Komitet Sterujący do spraw Statusu Stanu 
(Statehood Steering Committee), a 1 września 2006 roku w rządzie Terytorium Północ
nego utworzono odpowiednie ministerstwo. Zadaniem komitetu jest prowadzenie akcji 
informacyjnej i konsultowanie mieszkańców w kwestii uzyskania statusu stanu, natomiast 
minister ma odpowiadać za kształtowanie i prowadzenie polityki rządu Terytorium Pół
nocnego zmierzającej do uzyskania takiego statusu. Jeśli prace komitetu wykażą poparcie 
idei wśród mieszkańców, należy spodziewać się referendum w tej sprawie. Jego pozytyw
ny wynik pozwoli władzom Terytorium Północnego na skierowanie wniosku do rządu 
federalnego o podjęcie działań zmierzających do nadania mu statusu stanu. Utworzenie 
nowego stanu zapewne poprzedzą negocjacje między władzami federalnymi a władzami 
Terytorium Północnego, podczas których ustalone zostaną warunki, na jakich do Związku 
Australijskiego zostanie przyjęty siódmy stan. Choć przekształcenie Terytorium Północ
nego w stan zdaje się cieszyć poparciem zdecydowanej większości mieszkańców809, to 
pomysł jest krytykowany przez ekspertów, którzy, jak na przykład B. Catley, przekonują, 
że nadanie Terytorium Północnemu statusu stanu powinno zostać odłożone do czasu, aż 
osiągnie ono poziom rozwoju zbliżony do obecnych części składowych federacji810.

809 Por. wyniki sondy przeprowadzonej przez Komitet Sterujący pomiędzy marcem a październikiem 
2006 roku: 2006 Statehood Survey Results, http://www.dcm.nt.gov.au

810 В. Catley, The Northern Territory: Seventh State or Internal Colony?, Proceedings of the Sixteenth 
Conference of The Samuel Griffith Society, Perth, s. 109, http://www.samuelgriffith.org.au

3.3. Gwarancje federalne dla stanów

Na wzór analogicznych uregulowań znajdujących się w konstytucji Stanów Zjednoczo
nych, w art. 119 zawarta została gwarancja obrony stanów przed zewnętrzną agresją 
oraz rozruchami wewnętrznymi (domestic violence). Inaczej niż w USA, w tym drugim 
przypadku interwencja federalna odbywa się nie na wniosek parlamentu, lecz stanowej 
egzekutywy (Executive Government of the State), czyli gubernatora działającego za 
radą premiera.

Pierwsza z omawianych gwarancji nie może budzić kontrowersji, skoro stany nie 
mogą utrzymywać sił zbrojnych. Jeśli chodzi o drugą, sprawa jest nieco bardziej 
skomplikowana. Ponieważ stany posiadają własne siły policyjne, ten przepis art. 119 
odnosi się do sytuacji, w której owe siły mogą się okazać niewystarczające. Interwencja 
federalna jest możliwa jedynie na wniosek stanowych władz, treść art. 119 wskazuje 
również jednoznacznie, że w wypadku odpowiedniego wniosku władze federalne nie 
mogą odmówić. W pierwszym okresie istnienia federacji władze stanowe sześciokrotnie 

http://www.dcm.nt.gov.au
http://www.samuelgriffith.org.au
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zwracały się z wnioskiem o interwencję federalną, i w każdym przypadku spotykały 
się jednak z odmową. Była ona każdorazowo motywowana w ten sam sposób, mia
nowicie władze federalne uznawały, że nie mają obowiązku udzielać stanom pomocy 
wobec niezaistnienia materialnych przesłanek opisanych w art. 119, to znaczy wobec 
braku zagrożenia, o którym we wskazanym przepisie mowa. Tego rodzaju postępowa
nie władz federalnych nie naruszało wprost konstytucji, ponieważ ta zobowiązuje co 
prawda Związek do udzielania stanom pomocy w razie rozruchów wewnętrznych, nie 
precyzuje jednak tego, kto jest władny ocenić, czy konkretna sytuacja wewnątrz stanu 
spełnia przesłanki interwencji określone w art. 119. Co prawda konstrukcja przepisu 
wskazuje raczej niejednoznacznie, że ocena w tym zakresie należy do władz stanowych, 
ale w praktyce władze federalne przyznawały także sobie prawo oceny.

Władze federalne nie wahały się natomiast podejmować interwencji bez wniosku 
stanów, kiedy uznawały, że sytuacja wewnątrz stanu zagraża całej federacji. Tak było 
w 1949 roku, kiedy oddziały federalne złamały strajk górników w Wiktorii i Nowej Po
łudniowej Walii oraz cztery lata później, kiedy żołnierzy skierowano do pracy w porcie 
w Queensland w związku ze strajkiem dokerów. W tym drugim przypadku działanie 
rządu federalnego spotkało się jednak ze sprzeciwem władz stanu, które potraktowały 
je jako naruszenie jego autonomii.

O tym, że art. 119 nie będzie miał praktycznego znaczenia, przekonały ostatecznie 
wydarzenia z 1978 roku. Po tym jak przed hotelem Hilton w Sydney eksplodował ładunek 
wybuchowy rząd federalny podjął decyzję o wysłaniu oddziału liczącego 1000 żołnie
rzy w celu zabezpieczenia drugiej części spotkania przywódców Wspólnoty Narodów, 
które miało odbyć się w miejscowości Bowral. Rząd federalny nie czekał przy tym na 
odpowiedni wniosek premiera Nowej Południowej Walii. Jako podstawę działań władz 
federalnych wskazywano art. 61 konstytucji nakładający na federalną egzekutywę 
obowiązek ochrony konstytucji i innych praw federacji.

Okazuje się zatem, że art. 119 ma współcześnie znaczenie już tylko symboliczne. 
Nigdy nie został on wykorzystany i wiele wskazuje, że tak pozostanie także w najbliższej 
przyszłości. Tym bardziej że wprowadzone w 2000 roku zmiany w federalnej Ustawie 
o Obronie (Defence Act, 1903) upoważniają premiera federalnego, ministra obrony 
i prokuratora generalnego, działających wspólnie, do podjęcia interwencji w każdym ze 
stanów w razie rozruchów wewnętrznych lub nawet niebezpieczeństwa takich rozruchów, 
jeśli zagrażają one lub mogą zagrozić interesom państwa. Należy się spodziewać, że 
pojęcie interesu państwa będzie interpretowane bardzo szeroko, co właściwie uczyni art. 
119 całkowicie niepotrzebnym, dając władzom federalnym bardzo rozległe możliwości 
interwencji na podstawie federalnej ustawy.

3.4. Autonomia ustrojowa

Ponieważ stany, jako brytyjskie kolonie, mają dłuższą historię niż federacja, siłą rzeczy 
konstytucjonalizm stanowy ma większe tradycje niż federalny i w przeciwieństwie do 
niego opiera się całkowicie na wzorcach brytyjskich.

Pierwsze akty konstytucyjne brytyjskich kolonii na kontynencie australijskim pocho
dzą z połowy XIX wieku. Na podstawie ustawy parlamentu brytyjskiego z 1850 roku 
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Konstytucyjne (Constitution Acts) uchwaliły wówczas Rady Ustawodawcze (Legislative 
Councils) Tasmanii i Australii Południowej. Podobne akty ustanawiające konstytucje dla 
Nowej Południowej Walii i Wiktorii (których Rady przekroczyły upoważnienie zawarte 
we wspomnianej ustawie), a pod koniec XIX wieku także Australii Zachodniej uchwalił 
parlament brytyjski, a Akt Konstytucyjny dla Queensland został wprowadzony w formie 
rozporządzenia królewskiego.

Zgodnie z brytyjską tradycją ustrojową stany nie posiadają konstytucji w znaczeniu 
formalnym. To, co potocznie nazywa się stanowymi konstytucjami, to w rzeczywistości 
uchwalane przez parlamenty stanów akty konstytucyjne lub konstytucje stanowiące 
konsolidację owych pierwszych aktów z XIX wieku, uchwalanych do nich poprawek 
oraz zwykłych ustaw regulujących kwestie ustrojowe. Pod tym względem rozwiązania 
(to znaczy zakres owej konsolidacji i sposób jej przeprowadzenia), w poszczególnych 
stanach różnią się znacznie811, niedawno konsolidację wielu aktów ustrojowych, pod 
nazwą konstytucji z 2001 roku, uchwalił parlament stanu Queensland812.

811 Zob. G. Sawer, The Australian Constitution, Australian Government Publishing Service, Canberra 
1975, s. 82.

812 Constitution of Queensland 2001 Act No. 80 of2001. An Act to consolidate particular laws relat
ing to the Constitution of the State of Queensland, and for other purposes. Zgodnie z deklaracją 
zawartą w art. 3, spod konsolidacji zostają wyłączone art. 1, 2, 2A, 11A, 1 IB, 53 oraz 30 i 40 
Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku (Constitution Act, 1867) oraz art. 2 Aktu Konstytucyjnego 
wprowadzającego poprawki z 1890 roku (Constitution Act Amendment Act, 1890) oraz art. 3 i 4 
podobnego Aktu z roku 1934.

813 P.H. Lane, An Introduction to the Australian Constitutions, Law Book Company Ltd., Sydney 
1994, s. 195; J.A. Thomson, State Constitutional Law: The Quiet Revolution, „Western Australia 
Law Review”, 1990, vol. 20, s. 316.

Stanowe konstytucje w znaczeniu materialnym obejmują, obok wspomnianych aktów 
konstytucyjnych lub konstytucji, także nieskonsolidowane (to znaczy przyjęte już po ich 
uchwaleniu lub wyłączone z konsolidacji) fragmenty pierwszych aktów konstytucyjnych 
lub poprawki do nich oraz liczne zwykłe ustawy (na przykład ordynacje wyborcze, 
ustawy o sądach najwyższych) i konwenanse konstytucyjne. Do źródeł stanowego prawa 
konstytucyjnego zalicza się także konstytucję federalną813. Generalnie rzecz biorąc, obraz 
regulacji konstytucyjnych na poziomie stanów jest daleki od przejrzystości.

Do 1986 roku, kiedy uchwalono Australia Act, wszelkich zmian w zakresie regulacji 
ustrojowych stanów, oprócz tamtejszych legislatur, mógł dokonywać parlament brytyjski. 
Dopiero Akt o Australii odebrał mu to prawo, równocześnie uwalniając prawo stano
we od konieczności pozostawania w zgodzie z ustawami parlamentu Zjednoczonego 
Królestwa. Od tego czasu tylko przekształcenia wynikające ze zmian w konstytucji 
federalnej mogą zostać wprowadzone do stanowych konstytucji bez zgody odpowied
niego parlamentu stanowego.

Charakterystyczna dla konstytucji materialnych jest ich elastyczność, normy ustro
jowe mogą być bowiem kształtowane zwykłym ustawodawstwem parlamentu. Niemniej 
jednak we wszystkich stanach niektóre przepisy aktów konstytucyjnych, najczęściej 
dotyczące stanowych legislatur, wymagają zastosowania szczególnej procedury, to 
znaczy kwalifikowanej większości w parlamencie lub zatwierdzenia w referendum. 
Na przykłady w Nowej Południowej Walii zmiana długości kadencji pierwszej izby 
stanowego parlamentu wymaga zatwierdzenia w referendum, w Australii Południowej 
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jest ono konieczne do zniesienia którejkolwiek z izb parlamentu, a w Queensland do 
przywrócenia drugiej izby. W Wiktorii zmiany dotyczące parlamentu wymagają po
parcia większości członków obu izb, w Australii Zachodniej dodatkowo referendum, 
z kolei w Tasmanii zmiana długości kadencji Izby Zgromadzenia {House of Assembly) 
wymaga większości 2/з814.

8N P.H. Lane, op.cit., s. 200.
815 J. Rydon, The Role of State Constitutions in the Australian Federal System, s. 5, material powie

lany dostępny w bibliotece Instytutu Federalizmu Uniwersytetu we Fryburgu, sygn. D 13 1060.
816 Ibidem, s. 2.

Możliwość wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących ustaw zmienia
jących ustrój stanów zapewnia stanowym parlamentom art. 6 Aktu Australii. W ten 
sposób parlamenty mogą usztywniać stanowe konstytucje. Jak widać, we wszystkich 
stanach część regulacji ustrojowych podlega zmianie w szczególnym trybie. Najbardziej 
„usztywniona” jest konstytucja stanu Queensland. Zgodnie z art. 53 Aktu Konstytucyj
nego z 1867 roku, wprowadzonym do niego w 1977 roku zmiany dotyczące na przykład 
władzy ustawodawczej, pozycji ustrojowej królowej i gubernatora oraz rzecz jasna 
samego art. 53 mogą zostać wprowadzone jedynie w drodze referendum.

Tego rodzaju modyfikacje procedury dokonania zmian w stanowych konstytucjach, 
zwłaszcza te wprowadzające referenda konstytucyjne, „świadczą nie tylko o przesuwaniu 
się w stronę bardziej sztywnych konstytucji, ale także o przejściu od [zasady - przyp. T.W.] 
suwerenności parlamentu do jakiejś formy uznania ostatecznej suwerenności ludu”815.

Systemy rządów w australijskich koloniach, ustanowione w XIX wieku wspo
mnianymi aktami konstytucyjnymi, zostały ukształtowane, co zrozumiałe, według 
wzorców systemu westminsterskiego, choć nie stanowiły jego wiernej kopii. System 
westminsterski nie mógł zostać przeszczepiony w koloniach w niezmienionej formie. 
„Każdy parlament kolonialny składał się z Korony (reprezentowanej przez gubernatora) 
i dwóch izb. Ale pozycja gubernatora bardzo różniła się od pozycji monarchy; Rady 
Ustawodawcze bardzo różniły się od Izby Lordów”816. Ustroje kolonii, a później stanów 
przeszły znaczną ewolucję, wciąż jednak mieszczą się w ramach westminsterskiego 
systemu rządów odpowiedzialnych i, mimo istniejących różnic, w zasadniczej strukturze 
są do siebie bardzo podobne.

We wszystkich stanach z wyjątkiem Queensland władza ustawodawcza należy do 
dwuizbowych parlamentów, w tym stanie druga izba została zlikwidowana w 1922 roku. 
Pierwsze izby noszą nazwę Zgromadzeń Ustawodawczych {Legislative Assemblies), 
a w Tasmanii i Australii Południowej Izb Zgromadzenia {Houses of Assembly) i liczą 
od 25 członków w Tasmanii do 93 w Nowej Południowej Walii. Pięć drugich izb to 
Rady Ustawodawcze {Legislative Councils). Najmniejsza z nich liczy 15 członków 
(Tasmania), największa 43 (Nowa Południowa Walia). Obie izby we wszystkich stanach 
pochodzą z wyborów powszechnych (jeszcze na początku XX wieku niektóre Rady 
były mianowane), przy czym kadencja Rad jest zdecydowanie dłuższa, wybory do 
nich mają też charakter kaskadowy. W wypadku pierwszych izb, w większości stanów, 
zgodnie z brytyjską tradycją ustrojową, jest określony jedynie maksymalny okres ich 
pełnomocnictw, a wybory mogą być przeprowadzone na żądanie premiera w każdej 
chwili. W Nowej Południowej Walii od 1995 roku Zgromadzenie Ustawodawcze jest 
wybierane na czteroletnią kadencję, która może być skrócona tylko w wyjątkowych 
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okolicznościach. Stany mają pełną swobodę w ustalaniu wymogów czynnego i biernego 
prawa wyborczego. Podobnie jak w wyborach federalnych, głosowanie w wyborach 
stanowych jest obowiązkowe.

Charakterystycznym rysem stanowych systemów konstytucyjnych jest symetryczny 
bikameralizm. Obie izby parlamentów mają w zasadzie równorzędną pozycję, drugie 
izby nie mogą jedynie inicjować projektów ustaw finansowych i zgłaszać do nich po
prawek, mogą je jednak odrzucać, co czyni te ograniczenia dużo mniej znaczącymi. 
Podkreśla się, że wobec dominacji premierów nad pierwszymi izbami, to właśnie Rady 
Ustawodawcze stanowią jedyną skuteczną formę kontroli egzekutywy, tym bardziej 
że proporcjonalny system wyborczy, wedle którego jest powoływany ich skład, powo
duje, iż rządząca większość rzadko jest w stanie uzyskać nad nimi kontrolę. R. Smith 
charakteryzuje Radę Ustawodawczą Nowej Południowej Walii jako „silną izbę wyższą 
poza kontrolą aktualnego rządu”817, A. Kellow piszę natomiast, że w Tasmanii „Rada 
Ustawodawcza może być postrzegana jako jeden z niewielu formalnych hamulców wobec 
egzekutywy w ramach systemu konstytucyjnego”818.

817 R. Smith, New South Wales [w;] J. Moon, C. Sharman (eds.), Australian Politics and Government.
The Commonwealth, The States and The Territories, Cambridge University Press, Melbourne 
2003, s. 50.

818 A. Kellow, Tasmania [w:J J. Moon, C. Sharman (eds.), op.cit., s. 136.
819 Zob. D. Smith, The Role of State Governors: An Endangered Species?, Proceedings of the Sixteenth

Conference of The Samuel Griffith Society, Perth, s. 53, http://www.samuelgrifflth.org.au
820 G. Winterton, The Constitutional Position of Australian State Governors [w:J H.P. Lee, G. Win

terton, op.cit., s. 293.

Reprezentantem Korony w każdym stanie, pełniącym funkcję głowy państwa, jest 
gubernator, powoływany przez królową na wniosek premiera stanowego. Co istotne 
stanowi gubernatorzy nie podlegają w żaden sposób gubernatorowi generalnemu, tak 
jak ten ostatni reprezentuje królową w federacji, tak ci pierwsi pełnią identyczną funkcję 
w poszczególnych stanach. Związek stanów z Koroną ma charakter bezpośredni.

Pozycję ustrojową gubernatora i jego funkcje regulują przepisy Aktu Australii {Au
stralia Act) z 1986 roku, w niektórych stanach także patenty królewskie {Letters Patent) 
wydane w tym samym roku, a w innych stanowe konstytucje lub ustawy. Poza tym, 
że posiada kompetencje o charakterze konstytucyjnym, związane z wypełnianą przez 
niego funkcją głowy państwa w stanie, gubernator pełni także funkcję ceremonialną, 
w zakres jego obowiązków wchodzą też liczne tak zwane obowiązki na rzecz wspólnoty 
{community duties), do których zalicza się uczestnictwo w imprezach organizowanych na 
terenie stanu, spotkaniach organizacji społecznych i inną tego rodzaju aktywność819.

Wykonując swe obowiązki konstytucyjne, gubernator działa za radą ministrów, 
a w praktyce często wyłącznie premiera, wchodzących ex officio w skład Rady Wyko
nawczej {Executive Council). Niemniej dysponuje również uprawnieniami o charakte
rze dyskrecjonalnym, z których może korzystać swobodnie, niezależnie od rad swych 
ministrów, a nawet wbrew nim. Do uprawnień dyskrecjonalnych gubernatora należy: 
mianowanie szefa rządu i jego odwoływanie w określonych przypadkach, odmowa 
rozwiązania parlamentu oraz przeforsowanie takiego rozwiązania wbrew woli rządu, 
co wiąże się też z uprawnieniem dymisjonowania premiera820. Niekiedy zalicza się do 
nich także udzielanie sankcji królewskiej ustawom stanowych parlamentów.

http://www.samuelgrifflth.org.au
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Konwenanse konstytucyjne ograniczają jednak swobodę gubernatora w korzystaniu 
z tej władzy i jest kwestią kontrowersyjną, czy w szczególnych sytuacjach gubernator 
mógłby aktywnie skorzystać ze swych uprawnień, stając na straży demokracji i kon
stytucji. G. Winterton odrzuca taką możliwość, argumentując, że w demokracji parla
mentarnej istnieją mechanizmy, na przykład w postaci drugiej izby i chronionej przez 
sądy konstytucji, które wystarczająco służą zachowaniu praworządności i integralności 
systemu konstytucyjnego821. Aktywną rolę gubernatora w sytuacji, w której zawodzą 
mechanizmy konstytucyjne, dopuszcza natomiast D. Smith. Całkiem niedawno zresztą, 
pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, gubernatorzy Queensland i Tasmanii, w pewnym 
zakresie, taką właśnie rolę w tworzeniu stanowych rządów odegrali822.

821 Ibidem, s. 295
822 D. Smith, op.cit., s. 49, 54-57.
823 Zob. J. Wanna, Queensland [w:] J. Moon, C. Sharman (eds.), op.cit., s. 81.
824 Zob. P.H. Lane, op.cit., s. 215-218.

Faktyczną władzę wykonawczą sprawują w stanach odpowiedzialny przed parlamen
tem gabinet i stojący na jego czele premier. Nie we wszystkich stanach pozycję ustrojową 
i funkcjonowanie gabinetu regulują wyłącznie konwenanse konstytucyjne, na przykład 
w Queensland niektóre kwestie związane z gabinetem określa skonsolidowana konstytu
cja tego stanu z 2001 roku. Niemniej jednak wciąż na podstawie norm konwenansowych 
zarówno premier, jak i ministrowie muszą zasiadać w parlamencie stanowym, ponosząc 
przed jego niższą izbą indywidualną oraz solidarną odpowiedzialność.

Współcześnie, podobnie jak we wszystkich systemach opartych na wzorcu westmin- 
sterskim, premier dominuje nad gabinetem i parlamentem, a w zasadzie jego niższą 
izbą, której zaufanie musi posiadać. Jak już wspomniano, w stanowych systemach 
konstytucyjnych dominację egzekutywy w systemie organów władzy ogranicza ist
nienie silnych drugich izb, rzadko kontrolowanych przez aktualną większość rządową. 
Premier i gabinet ponoszą polityczną odpowiedzialność wyłącznie przed izbą niższą, 
ale do realizacji programu ustawodawczego konieczne jest zawieranie kompromisów 
z przeważającą z reguły w drugiej izbie opozycją i ta konieczność niewątpliwie osła
bia pozycję szefa rządu i całego gabinetu. Nieprzypadkowo dominacja egzekutywy 
występuje w największym stopniu w Queensland, jedynym stanie z jednoizbowym 
parlamentem823.

W każdym stanie istnieje także odrębny od federalnego system sądownictwa, obej
mujący trzy kategorie sądów oraz sądy specjalne i trybunały824. Najwyższymi sądami 
odwoławczymi w stanach są Sądy Najwyższe (Supreme Courts). Mogą one rozpatrywać 
każdą sprawę, ale przede wszystkim przyjmują apelacje od wyroków sądów niższych 
instancji, jednak tylko w najpoważniejszych sprawach. We wszystkich stanach, poza 
Tasmanią, struktura sądownictwa obejmuje trzy szczeble. Sądy drugiej instancji (inter
mediate courts) noszą nazwę Sądów Okręgowych (County Courts w Wiktorii i District 
Courts w pozostałych stanach). Rozpatrują one zarówno sprawy karne, jak i cywilne, 
przyjmują także odwołania od orzeczeń sądów pierwszej instancji (inferior courts). 
Te z kolei są powołane do orzekania w drobnych sprawach, zarówno cywilnych, jak 
i karnych, i w różnych stanach funkcjonują pod różnymi nazwami. Obok sądownictwa 
powszechnego w niektórych stanach istnieją także sądy specjalne (na przykład Sąd 
Przemysłowy - Industrial Court w Australii Południowej) i trybunały (na przykład 
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Trybunały Drobnych Roszczeń - Small Claims Tribunals, utworzone w połowie lat 70. 
XX wieku w Queensland, Wiktorii i Australii Południowej). Podobnie jak w USA, także 
w Australii sądy stanowe rozpatrują zdecydowaną większość spraw i w związku z tym 
tworzą podstawową strukturę sądownictwa w państwie. W kształtowaniu tej struktury 
stany zachowują całkowitą swobodę i niezależność od władz federalnych.

Przystępując do federacji, wszystkie kolonie miały już ukształtowane systemy rzą
dów, jej utworzenie nie wywarło na nie żadnego wpływu. Autonomię ustrojową stanów 
zagwarantował art. 106 konstytucji federalnej, potwierdzający obowiązywanie stano
wych konstytucji po utworzeniu Związku. Zgodnie z nim, konstytucje stanowe mogą 
być zmieniane jedynie zgodnie z wymaganą przez nie procedurą, muszą być jednak 
zgodne z konstytucją federalną. W ten sposób najpoważniejszym ograniczeniem auto
nomii ustrojowej jest zasada homogeniczności. Jak widać, autonomia ustrojowa stanów 
jest bardzo rozległa, zwłaszcza wobec braku federalnej Karty Praw, której przepisy, tak 
jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, mogłyby ją w znaczący spo
sób ograniczać. Poza zasadą homogeniczności jedynym ograniczeniem jest obowiązek 
utworzenia organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, co wynika z konstytucji 
federalnej, która pośrednio utworzenia takich organów wymaga825.

825 Na przykład w art. 15 konstytucja przewiduje, iż wakaty w Senacie uzupełnia parlament stanowy 
lub gubernator stanu, jeśli wakat powstanie w okresie poza sesjami parlamentu.

826 Ch. Saunders, The Australian Constitution, op.cit., s. 109; J.A. Thomson, op.cit., s. 314-315.
827 B. Galligan, op.cit., s. 248.

Niektórzy autorzy twierdzą, że art. 106 pozwala na wprowadzanie poprawek do 
stanowych konstytucji za pomocą procedury przewidzianej dla zmiany konstytucji 
federalnej i opisanej w jej art. 12 8826. Oczywiście każda zmiana konstytucji federalnej 
może wpływać na zakres autonomii ustrojowej stanów, skoro ich regulacje konstytucyj
ne muszą być zgodne z federalną ustawą zasadniczą. W tym wypadku chodzi jednak 
o dokonywanie zmian bezpośrednio w konstytucjach poszczególnych stanów, a więc 
możliwość narzucania stanom, przez parlament federalny i inne stany, zmian w ich 
porządku ustrojowym, na przykład wprowadzenie ustroju republikańskiego. Przeciw
ko takiej interpretacji wypowiedział się na przykład B. Galligan i wydaje się, że jego 
stanowisko jest bardziej zasadne. Uznanie dopuszczalności tak bezpośredniej ingerencji 
w regulacje ustrojowe stanów stoi w oczywistej sprzeczności z zasadą federalizmu 
i można przypuszczać, że na tej właśnie podstawie taką możliwość zablokowałby Sąd 
Najwyższy. Zmiany w ustrojach stanów mogłyby być wprowadzone także poprzez 
zmianę Aktu Australii w zakresie, w jakim reguluje on te kwestie. Tyle tylko, że w tym 
wypadku art. 15 Aktu Australii wymaga zgody każdego ze stanowych parlamentów, 
a więc decyzja i tak pozostaje w ręku zainteresowanej legislatury.

Choć „wygodniejsze” byłoby zmuszenie opornych stanów do zniesienia monarchii, 
gdyby taki proces dokonał się w odniesieniu do federacji, to lepiej uznać, takjak B. Gal
ligan, że w takim wypadku pojedyncze stany mogłyby, jakkolwiek dziwna byłaby taka 
sytuacja, pozostać monarchiami tak długo, aż same zdecydowałyby o przyjęciu ustroju 
republikańskiego827.
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3.5. Dopuszczalność secesji

W przeciwieństwie do swych amerykańskich odpowiedników, australijskie stany nigdy 
nie były suwerenne. Związek Australijski został utworzony ustawą brytyjskiego par
lamentu i w sensie prawnym powstał z jego woli, mimo iż faktycznie zadecydowali 
o tym mieszkańcy kolonii. Dlatego w zakresie prawa australijskich stanów do secesji 
nie może znaleźć zastosowania ani teoria umowy, ani teoria suwerenności stanów. Au
stralijska federacja nie powstała bowiem z woli suwerennych jednostek, które poprzez 
umowę powołały do życia władze federalne, przekazując im część swych suwerennych 
uprawnień, dlatego nigdy nie mogły one rościć sobie praw do jednostronnego zerwania 
federalnych więzi828. W związku z tym secesja stanów może być dopuszczalna jedynie 
wówczas, jeśli prawo do niej wynika, wprost lub w sposób domniemany, z przepisów 
konstytucji federalnej, lub przynajmniej nie stoi z jej przepisami w sprzeczności829.

828 Kiedy w latach 30. ubiegłego wieku Australia Zachodnia podjęła próbę secesji, jej rząd zwrócił się 
(po przeprowadzeniu wcześniej referendum, koniecznego, zważywszy na wcześniejszą akceptację 
wejścia do federacji w takiej właśnie formie) do parlamentu brytyjskiego, z prośbą o wyrażenie 
zgody na wystąpienie z federacji. Możliwość jednostronnej secesji na wzór stanów amerykańskich 
nie była brana pod uwagę. Zob. T. Musgrave, The Western Australian Secessionist Movement, 
„Macquarie Law Journal”, 2003, vol. 3, s. 108 i n.

829 Zob. G. Craven, Secession: The Ultimate States’ Right, Melbourne University Press, Melbourne 
1986, s. 74-81.

830 Zob. ibidem, s. 83-91.
831 W ten sposób określa się dziewięć pierwszych przepisów ustawy brytyjskiego parlamentu usta

nawiającej konstytucję dla Australii (An Act to constitute the Commonwealth of Australia), które 
następują po preambule. Formalnie konstytucja federalna jest zawarta w dziewiątej klauzuli 
potwierdzającej.

W ustawie zasadniczej nie Znajdziemy wyraźnego zakazu secesji stanów, nie Znaj
dziemy jednak także przepisu, który można by interpretować jako gwarancję prawa 
stanów do jednostronnej secesji (unilateral secession). Co prawda preambuła do konsty
tucji stwierdza, iż kolonie połączyły się w „nierozwiązywalny” (indissoluble) Związek 
Australijski, ale nawet jeśli rozumieć to jako zakaz secesji, to należy pamiętać, że po 
pierwsze, preambuła nie ma charakteru normatywnego, a po drugie, ukształtowane 
w Wielkiej Brytanii i przeniesione na grunt australijski zasady interpretacji aktów 
prawnych pozwalają odwoływać się do preambuły wyłącznie wówczas, gdy przepisy 
aktu, który ona poprzedza, są niejasne i kiedy tekst preambuły może służyć ich kry
stalizacji. Sama preambuła do konstytucji federalnej nie może więc stanowić bariery 
dla secesji, ponieważ gdyby wystąpienie stanu z federacji nie było sprzeczne z tekstem 
konstytucji, odwoływanie się do preambuły w celu wykazania bezprawności takiego 
działania nie mogłoby być skuteczne830 831.

Zdaniem G. Cravena, prawo stanów do secesji wyklucza przede wszystkim trzecia 
klauzula potwierdzająca (covering clause)™, która stwierdza, że od dnia (on and after 
the day) wydania królewskiej deklaracji wymienione w klauzuli kolonie „zostaną 
zjednoczone w Federalny Związek, pod nazwą Związku Australijskiego”. Ponieważ 
klauzula określa jedynie początek istnienia federacji, nie odnosząc się w żaden sposób 
do jej ewentualnego końca, oznacza to według G. Cravena, że secesja stanu, powodu
jąca rozwiązanie ustanowionej w niej unii, jest w oczywisty sposób z tekstem klauzuli, 
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a w rezultacie z federalną konstytucją, sprzeczna832. Secesja stanu byłaby także, jego 
zdaniem, złamaniem innych przepisów konstytucji, na przykład czwartej i szóstej 
klauzuli potwierdzającej, także art. 51, 73 ust. 2, 75, 92 i innych, niemniej podstawową 
przeszkodę stanowi trzecia klauzula.

832 G. Craven, Secession..., op.cit., s. 93, 97.
833 Por. A.G.L. Shaw, Federation in Australia, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, T. XXII, z. I, 

1980, s. 239.
834 Zob. szerzej T. Wieciech, Prawo secesji w federacjach..., op.cit., s. 101-102.
835 Zob. T. Musgrave, op.cit., s. 122.
836 G. Craven, Australian Federalism - Holding the Balance [w:] J. Kramer (Hrtsg.), Foderalismus 

zwischen Integration und Sezession. Chancen und Risiken bundesstaatlicher Ordnung, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1993, s. 272.

Ponieważ nie sposób uznać, iż konstytucja federalna przyznaję stanom prawo do 
secesji w sposób domniemany (w szczególności nie może ono wynikać z zasady fede
ralizmu), stany mogłyby uzyskać możliwość secesji jedynie wówczas, gdyby trzecia 
klauzula została zmieniona w taki sposób, aby wystąpienia z federacji nie czynić 
sprzecznym z konstytucją. Konieczna byłaby więc zmiana ustawy zasadniczej833. Choć 
wciąż pozostaje to przedmiotem kontrowersji, wydaje się, że współcześnie wystarczająca 
byłaby procedura art. 128. Chociaż nie pozwala ona na zmianę klauzul potwierdzających, 
umożliwia wprowadzanie do tekstu ustawy zasadniczej przepisów z nimi sprzecznych 
(por. niżej). Dlatego dla przyznania stanom prawa do secesji nie byłoby konieczne użycie 
art. 51 (XXXVIII), który pozwala parlamentowi federalnemu, na wniosek i wspólnie 
z zainteresowanymi stanami, korzystać z uprawnień, które w czasie powstania federacji 
należały do parlamentu Zjednoczonego Królestwa.

Bez wątpienia stany nie posiadają prawa do secesji, w tym sensie, że konstytucja 
federalna takiego prawa nie gwarantuje, a sama secesja byłaby najpewniej sprzeczna 
z ustawą zasadniczą, choć co do tego zdania mogą być podzielone. Warto bowiem 
pamiętać, że w Australii, inaczej niż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, problem 
prawa stanów do secesji nie został w rozstrzygający sposób uregulowany na gruncie 
prawnym. W związku z próbą dokonania secesji przez Australię Zachodnią powstał 
w 1935 roku raport wspólnej komisji obu izb brytyjskiego parlamentu, powołanej dla 
rozpatrzenia przedstawionej przez stan petycji834. Jednoznacznie wykluczono w nim 
istnienie na gruncie australijskiej konstytucji prawa stanów do secesji, określając je 
ponadto jako niemożliwe do pogodzenia z zasadą federalizmu835. Raport komisji brytyj
skiego parlamentu sprzed ponad 70 lat nie może być jednak prawnie wiążący, dlatego 
choć niewątpliwie stany nie mają konstytucyjnego prawa do secesji, to sama kwestia 
nie doczekała się jeszcze w Australii ostatecznego uregulowania.

Od czasu nieudanej próby secesji Australii Zachodniej nie pojawił się żaden poważ
ny ruch na rzecz secesji w którymkolwiek ze stanów. Niemniej jednak, w odpowiedzi 
na centralistyczne zapędy rządu G. Whitlama, w pierwszej połowie lat 70. XX wieku 
premierzy Australii Zachodniej i Queensland „pobrzękiwali secesjonistycznymi sza
blami”836, co tym bardziej świadczy o tym, że sama kwestia prawa stanów do secesji 
nie jest ostatecznie rozstrzygnięta, czy przynajmniej nie jest za taką uznawana. Tak jak 
w Kanadzie, mogłaby ona się doczekać rozstrzygnięcia, gdyby któryś ze stanów podjął 
poważne kroki zmierzające do opuszczenia federacji. Jak dotąd, poza jedną nieudana 
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próbą Australii Zachodniej, nic takiego nie miało miejsca i nie należy się spodziewać, 
aby mogło nastąpić w najbliższej przyszłości.

3.6. Status terytoriów federalnych

Dwa obecnie istniejące terytoria federalne: Terytorium Północne oraz Australijskie 
Terytorium Stołeczne (ATS), nie są członkami australijskiej federacji. Na podstawie 
art. 122 konstytucji są one kontrolowane i zarządzane przez władze federalne. Obu, 
odpowiednio w 1978 i 1988 roku, parlament federalny przyznał samorząd. W obu 
istnieją więc obieralne, jednoizbowe, ciała przedstawicielskie i odpowiedzialne przed 
nimi egzekutywy, na których czele stoją przewodniczący (chief ministers). W ATS 
chief minister pełni także faktycznie funkcję głowy państwa (tytularną głową państwa 
jest gubernator generalny, ale to przewodniczący rządu na przykład podpisuje ustawy; 
w Terytorium Północnym funkcję głowy państwa i przedstawiciela Korony pełni mia
nowany przez gubernatora generalnego za radą rządu federalnego administrator), jest 
na nią wybierany przez Zgromadzenie Ustawodawcze, w związku z czym Terytorium 
Stołeczne jest nazywane jedyną w Australii de facto republiką837.

837 J. Warthurst, Australian Capital Territory [w:] J. Moon, C. Sharman (eds.), op.cit., s. 210.
838 Western Australia v. Commonwealth (1975) 134 CLR 201 i Queensland v. Commonwealth (1977) 

139 CLR 585.
839 G. Sawer, Constitutional Issues in Australian Federalism, „Publius: The Journal of Federalism”, 

1977, vol. 7, no. 3, s. 32. Kontrowersja wynikała z faktu, iż art. 7 konstytucji stwierdza, że Senat 
składa się z senatorów z każdego stanu, używa więc innej konstrukcji niż analogiczny przepis 
dotyczący Izby Reprezentantów, w myśl którego w jej skład wchodzą członkowie wybierani 
bezpośrednio przez mieszkańców Związku (people of the Commonwealth - art. 24). W obu 
przytoczonych powyżej sprawach istota sporu polegała na tym, jak pogodzić art. 7 z art. 122, 
który pozwala na przyznanie terytoriom reprezentacji w parlamencie, a zatem także w Senacie.

Konstytucyjny status terytoriów jest zasadniczo różny od statusu stanów. Nie 
odnoszą się do nich oczywiście przepisy konstytucji dotyczące stanów, gwarantujące 
ich integralność terytorialną, uprawnienia legislacyjne, reprezentację w parlamencie 
federalnym, udział w zmianie konstytucji federalnej et cetera. Zakres uprawnień legis
lacyjnych parlamentów terytoriów jest określony w ustawach federalnych przyznających 
im samorząd i jest on mniejszy niż uprawnienia przyznane w konstytucji federalnej 
stanom. Ponadto wszystkie ustawy terytoriów mogą być przez parlament federalny uchy
lone. Skorzystał on z tego prawa na przykład w stosunku do przyjętej przez parlament 
Terytorium Północnego legislacji legalizującej eutanazję. Ponieważ status terytoriów 
określają przepisy ustaw federalnych, parlament federalny może swobodnie go zmieniać. 
W 1997 roku dokonano takich zmian w ustawie o ATS, także w tym wypadku chodziło 
o uniemożliwienie przyjęcia ustawy dopuszczającej eutanazję.

Artykuł 122 pozwala parlamentowi federalnemu na przyznanie terytoriom reprezen
tacji w jego składzie na takich warunkach, jakie uzna on za stosowne. Kwestia owych 
warunków wzbudzała jednak kontrowersje i została ostatecznie rozstrzygnięta dopiero 
przez Sąd Najwyższy838, który uznał, że reprezentanci terytoriów w Senacie mogą gło
sować, podobnie jak senatorzy stanowi, we wszystkich sprawach839. Obecnie terytoria 
posiadają dwa miejsca zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, przy czym 
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senatorzy z terytoriów są wybierani nie na sześć, ale na trzy lata. Od zmiany konstytucji 
z 1977 roku mieszkańcy terytoriów mogą głosować w referendach konstytucyjnych, ale 
terytoria nie mają, inaczej niż stany, odrębnego głosu i ich wyniki nie są brane pod 
uwagę przy obliczaniu „drugiej większości” (por. niżej).

Zakres samorządności terytoriów zależy całkowicie od parlamentu federalnego, który 
może go rozszerzać, zawężać lub całkowicie zlikwidować, przejmując bezpośrednią 
kontrolę nad terytoriami.

4. Udział stanów w sprawowaniu władzy federalnej

4.1. Senat jako reprezentacja stanów w parlamencie federalnym

Kwestia reprezentacji stanów w parlamencie federalnym, a w szczególności konstrukcja 
ustrojowa Senatu, wzbudzała podczas obu konwencji federalnych najwięcej emocji. Przy
jęcie regulacji w tym zakresie zajęło też delegatom najwięcej czasu. Pod wieloma wzglę
dami Senat był dla twórców konstytucji najważniejszą instytucją ustrojową przyszłego 
państwa, nieprzypadkowo przepisy dotyczące drugiej izby zostały umieszczone w tekście 
ustawy zasadniczej przed regulacjami odnoszącymi się do Izby Reprezentantów.

Zasada równej reprezentacji stanów w Senacie była od początku powszechnie 
akceptowana. Senat miał reprezentować stany jako równych partnerów w federacji, 
a jeśli tak, to ich zróżnicowanie pod względem liczby mieszkańców nie mogło mieć 
żadnego znaczenia840. Zgłaszane podczas konwencji federalnych propozycje proporcjo
nalnego podziału miejsc w drugiej izbie, wraz z zagwarantowaniem każdemu stanowi 
minimalnej liczby mandatów (na przykład 3, jak chciał parlament Nowej Południowej 
Walii) były zdecydowanie odrzucane. W rezultacie art. 7 konstytucji pozwala co prawda 
parlamentowi federalnemu zmieniać liczbę mandatów senatorskich przysługujących 
każdemu stanowi, ale wyłącznie w taki sposób, aby zachowana została równa reprezen
tacja stanów w Senacie, a każdy stan miał nie mniej niż 6 miejsc w izbie. Gwarancje 
te, o czym już wspominaliśmy, dotyczą wyłącznie stanów założycielskich, to znaczy 
tych, które były członkami federacji w dniu jej powstania. Obecnie, po dwóch zmianach 
w tym zakresie (w 1949 i 1983 roku) każdemu stanowi przysługuje 12 miejsc w Sena
cie, dodatkowo prawo do dwóch mandatów mają Terytorium Północne i Australijskie 
Terytorium Stołeczne.

W obu orzeczeniach większość sędziów uznała, że art. 122 stanowi lex specialis wobec normy 
generalnej zawartej w art. 7. Zob. S. Ratnapala, op.cit., s. 88-90.

8J0 N. Aroney, Federal Representation and the Framers of the Australian Constitution [w:] G.A. Mo
ens (ed.), Constitutional and International Law Perspectives, University of Queensland Press, 
St. Lucia 2000, s. 18.

O tym, jak wielką wagę przywiązuje konstytucja do równej reprezentacji stanów 
w Senacie świadczy art. 23, który nie pozwala na oddawanie przez przewodniczącego 
Senatu decydującego głosu, w przypadku gdy w głosowaniu rozłożą się one po równo. 
W takiej sytuacji głosowanie uznaje się za rozstrzygnięte negatywnie. W ten sposób 
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art. 23 służy ochronie zasady równości stanów. Gdyby bowiem przewodniczący Senatu 
mógł oddawać dodatkowy głos lub gdyby jego głos miał w sytuacji nierozstrzygniętego 
głosowania przesądzać o jego wyniku, to wówczas ten spośród stanów, którego jeden 
z senatorów pełniłby funkcję przewodniczącego, albo dysponowałby dodatkowym 
głosem (więc w sumie miałby więcej głosów niż pozostałe stany), albo byłby w stanie 
rozstrzygać kwestie, w wypadku równego rozłożenia głosów841.

841 H. Evans (ed.), Odgers' Australian Senate Practice, Department of the Senate, Canberra 2004, 
s. 219.

842 Attorney General (NSW) (Ex rel McKellar) v. Commonwealth (1977) 139 CLR 527.
843 Artykuł 7 pozwala parlamentowi Queensland podzielić stan na okręgi wyborcze, przy czym ten 

przepis także może być zmieniony przez parlament federalny. Stało się tak w 1983 roku, kiedy do 
art. 39 federalnej ustawy o wyborach (Commonwealth Electoral Act, 1918) wprowadzono przepis 
pozbawiający parlament stanowy prawa do wprowadzenia podziału stanu na okręgi wyborcze 
(art. 39 ust. 2). W tej sytuacji także Queensland tworzy obecnie na potrzeby wyboru senatorów 
jeden okręg wyborczy i stan ten może ulec zmianie wyłącznie decyzją parlamentu federalnego.

844 Zob. szerzej S. Bennett, The Australian Senate, „Parliamentary Library Research Paper”, 2003-2004, 
no 6, s. 9-10.

W zakresie kompozycji Senatu twórcy konstytucji zadbali także o to, aby Senat nie 
mógł zostać zdominowany przez Izbę Reprezentantów. Zgodnie z art. 24 liczebność obu 
izb parlamentu została powiązana w ten sposób, że liczba członków Izby Reprezentan
tów powinna być, na ile to tylko możliwe, dwukrotnie wyższa niż liczba senatorów. 
Ten związek (nexus) ma szczególne znaczenie podczas wspólnego posiedzenia obu 
izb, które może zostać zwołane w skutek zastosowania procedury art. 57 (zob. niżej). 
Należy dodać, że członkowie Izby Reprezentantów i senatorowie reprezentujący tery
toria federalne nie mogą być brani pod uwagę przy ustalaniu stosunku pomiędzy liczbą 
członków obu izb842.

Projekt konstytucji opracowany w 1891 roku przewidywał, że senatorów będą 
wybierać na ośmioletnią kadencję parlamenty stanowe. Do roku 1897, kiedy zebrała 
się druga konwencja federalna, nastąpił jednak wyraźny zwrot w kierunku wyborów 
powszechnych i podczas obrad przyjęcie takiego właśnie sposobu powoływania składu 
Senatu nie budziło żadnych kontrowersji. Spór dotyczył natomiast tego, czy na potrzeby 
wyborów senatorów stany powinny być podzielone na wiele okręgów, czy też mają 
stanowić jeden okręg wyborczy. Ostatecznie art. 7 przewiduje, że dopóki parlament 
federalny nie zdecyduje inaczej, stany mają tworzyć jeden okręg wyborczy i jak dotąd 
parlament inaczej nie zdecydował843. W związku z tym każdy senator jest zobowiązany 
do reprezentowania całego stanu.

Początkowo senatorzy byli wybierani zwykłym systemem większościowym, 
w 1919 roku system wyborczy nieco zmodyfikowano, wprowadzając głosowanie pre
ferencyjne, a w związku z tym konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów. 
Począwszy od wyborów z 1949 roku, w wyborach do Senatu obowiązuje system propor
cjonalny w wariancie systemu pojedynczego głosu przechodniego (single transferable 
vote - STV)844. Wprowadzenie wyborów metodą proporcjonalną, o czym jeszcze będzie 
mowa, nie pozostało bez wpływu na rolę Senatu w australijskim systemie konstytu
cyjnym. Na wzór amerykański, Senat jest organem bezkadencyjnym o kadencji można 
mówić jedynie w odniesieniu do senatorów. Wynosi ona sześć lat (z wyjątkiem senato



Ustrój federalny Australii 251

rów z terytoriów, którzy są wybierani na trzy lata), przy czym co trzy lata odnawiana 
jest połowa składu izby.

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, władze stanowe uzyskują bezpośredni 
wpływ na obsadę mandatów senatorskich jedynie wówczas, gdy ulegają one opróżnie
niu w trakcie kadencji. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 15 konstytucji, wybór senatora 
należy do obu izb parlamentu stanowego zwołanych w tym celu na wspólne posiedzenie. 
Wybrany w ten sposób senator sprawuje mandat do końca kadencji swego poprzednika845. 
Od czasu zmiany konstytucji z 1977 roku, swoboda parlamentów stanowych w zakresie 
obsadzania opróżnionych mandatów w Senacie została ograniczona. Obecnie parlamenty 
są zobowiązane powierzyć mandat senatorski przedstawicielowi tej samej partii, której 
członkiem był dotychczasowy senator, chyba że w międzyczasie przestała, ona istnieć 
lub z jakiegoś innego powodu wybór kandydata tej partii nie jest możliwy846.

845 Jeśli wakat powstanie w okresie przerwy między sesjami, tymczasowej nominacji może dokonać 
gubernator stanu na wniosek stanowej egzekutywy. Nominacja taka wygasa po 14 dniach od 
daty zebrania się parlamentu stanowego, jeśli wypadnie ona przed końcem kadencji obsadzone
go mandatu. W praktyce władze stanowe dość często dokonują obsady wakujących mandatów 
senatorskich. Pomiędzy listopadem 1977 a wrześniem 2007 roku uczyniły to 60 razy. W 48 przy
padkach wyboru dokonały parlamenty stanowe, 12 nominacji dokonał gubernator stanowy.

846 Wcześniej kwestię uzupełniania wakatów regulowała norma konwenansowa. Została ona skody- 
fikowana po tym, gdy w okresie rządu G. Whitlama konwenans ów był często naruszany przez 
parlamenty stanowe zdominowane przez znajdujących się w opozycji wobec rządu federalnego 
liberałów. Zob. J. Uhr, Explicating the Australian Senqte, „Journal of Legislative Studies”, 2002, 
vol. 8, no. 3, s. 18.

Jeśli Senat miał być, jak chcieli tego twórcy konstytucji, skutecznym obrońcą 
interesów stanowych w parlamencie federalnym, rnusiał dysponować odpowiednimi 
kompetencjami. Ale nie tylko dlatego Senat uzyskał niemal równorzędne z Izbą Repre
zentantów uprawnienia w zakresie ustawodawstwa. Silny bikameralizm charakteryzował 
relacje pomiędzy izbami kolonialnych parlamentów i także na tych wzorcach oparli się 
delegaci na federalne konwencje.

Każdy projekt ustawy, aby mógł stać się prawem, musi zostać przyjęty przez obie 
izby federalnej legislatury w identycznym brzmieniu. Artykuł 53 wprost gwarantuje 
Senatowi równe Izbie Reprezentantów uprawnienia legislacyjne, z wyjątkiem ogra
niczeń przewidzianych w tym właśnie artykule. Ograniczenia są trzy. Postępowanie 
ustawodawcze w stosunku do ustaw finansowych (money bills) oraz podatkowych nie 
może zostać zainaugurowane w Senacie, nie może on także wprowadzać poprawek do 
tego rodzaju projektów, jak również wprowadzać do innych projektów ustaw poprawek, 
które zwiększałyby obciążenia finansowe nakładane na obywateli.

W praktyce ograniczenia te nie są znaczące. Większość projektów ustaw przewidu
jących dokonanie wydatków z kasy państwa nie zawiera przepisów uprawniających do 
wydatkowania środków (te bowiem są zawarte w projektach budżetowych uchwalanych 
raz do roku), w związku z czym mogą one być inicjowane także w Senacie. Co za tym 
idzie, rząd może swobodnie składać w Senacie projekty ustaw przewidujących doko
nanie wydatków, jeśli środki na wprowadzenie w życie takiej ustawy, będą przyznane 
w innej. Senat nie może wprowadzać poprawek do projektów ustaw finansowych, ale 
może zwracać się z wnioskiem (request) do Izby Reprezentantów o dokonanie takich 
poprawek. Różnica pomiędzy wprowadzeniem poprawki a wnioskiem do Izby Reprezen
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tantów o jej wprowadzenie staje się iluzoryczna, skoro żaden projekt ustawy nie może 
uzyskać sankcji królewskiej, jeśli nie zostanie uchwalony w identycznym brzmieniu 
przez obie izby parlamentu847.

847 D. Pearce, The Legislative Power of the Senate [w:] L. Zines (ed.), Commentaries on the Australian 
Constitution, Butterworths, Sydney-Melbourne-Brisbane-Adelaide-Perth 1977, s. 123, 125.

848 Zob. ibidem, s. 139-149.
849 S. Bożyk błędnie twierdzi, jakoby były tylko dwa takie przypadki. Zob. S. Bożyk, Parlament 

Federalny Australii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 43.

Zrównanie znaczenia obu izb w procesie ustawodawczym, wymagało także ustalenia 
sposobu postępowania w razie powstania impasu (deadlock) w procesie ustawodaw
czym. Delegaci „dużych” stanów proponowali, aby w takim wypadku odwołać się do 
referendum, ostatecznie jednak zdecydowano o przyjęciu rozwiązania wzorowanego na 
regulacjach funkcjonujących w Australii Południowej. Procedura rozstrzygania sporów 
pomiędzy izbami została unormowana w art. 57 konstytucji848.

Przewiduje ona, że jeśli Senat odrzuci, nie zdoła uchwalić (fails to pass), czyli nie 
zajmie stanowiska, lub wprowadzi do projektu uchwalonego przez Izbę Reprezentantów 
poprawki, na które ta się nie zgodzi i jeśli taka sytuacja powtórzy się wobec tego samego 
projektu po minimum trzech miesiącach (to znaczy jeśli Izba Reprezentantów ponownie 
go przyjmie, a Senat ponownie odrzuci et cetera), wówczas gubernator generalny może 
równocześnie rozwiązać obie izby (double dissolution), chyba że do końca kadencji Izby 
Reprezentantów pozostaje mniej niż sześć miesięcy.

Procedura art. 57 może być zastosowana wobec każdego projektu (lub projektów), 
wobec którego (których) postępowanie ustawodawcze rozpoczęło się w Izbie Repre
zentantów, nie może być natomiast uruchomiona w przypadku projektów, które zostały 
zainaugurowane w Senacie. Artykuł 57 pozostawia przy tym wszystkie karty w rękach 
Izby Reprezentantów. To od niej zależy, czy procedura zostanie uruchomiona, czy też 
projekt będzie „żeglował” pomiędzy izbami, przez co Senat otrzyma szansę zmiany 
stanowiska i uniknięcia ostatecznego rozwiązania. Warto pamiętać, że teoretycznie 
każda, nawet najmniej znacząca, poprawka wprowadzona przez Senat daje Izbie Re
prezentantów możliwość uruchomienia art. 57.

Jeśli po rozwiązaniu obu izb i nowych wyborach projekt spornej ustawy zostanie 
ponownie uchwalony przez Izbę Reprezentantów i ponownie odrzucony et cetera. 
przez Senat, wówczas gubernator generalny może zwołać wspólne posiedzenie obu izb. 
W takiej sytuacji do przyjęcia projektu jest konieczne uzyskanie poparcia większość 
członków obu izb liczonych wspólnie. Jak dotąd wspólne posiedzenie obu izb po przed
terminowych wyborach zostało zwołane tylko raz (w 1974 roku), podczas gdy art. 57 
został zastosowany sześciokrotnie: w 1914, 1951, 1974, 1975, 1983 i 1987 roku849.

System konstytucyjny Australii łączy federalizm z wywodzącą się z tradycji west- 
minterskiej zasadą rządów odpowiedzialnych (responsible government). Twórcy au
stralijskiej konstytucji uznawali, opierając się na wzorcach amerykańskich, że ustrój 
federalny wymaga równej reprezentacji stanów w Senacie i przyznania drugiej izbie 
równorzędnej pozycji w zakresie funkcji ustawodawczej parlamentu. Problem dotyczący 
potencjalnego konfliktu pomiędzy zasadami federalizmu i rządów odpowiedzialnych 
i konieczności znalezienia sposobu jego załagodzenia, został podniesiony po raz pierw
szy przez S. Griffitha już podczas konwencji z 1891 roku i do dziś jest rozważany 
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w literaturze przedmiotu. Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie, czy konflikt taki 
rzeczywiście zachodzi.

Po pierwsze, konieczne jest poczynienie pewnego zastrzeżenia. Otóż ów potencjalny 
konflikt nie zachodzi wprost pomiędzy zasadami federalizmu i rządów odpowiedzial
nych, ale raczej pomiędzy zasadą rządów odpowiedzialnych a symetrycznym bikamera- 
lizmem, to znaczy takim ukształtowaniem relacji pomiędzy izbami parlamentu, w któ
rym druga izba uczestniczy w realizacji funkcji ustawodawczej parlamentu w równym 
stopniu jak izba pierwsza. Ponieważ jednak federalizm był główną, choć nie jedyną, 
przesłanką silnej dwuizbowości, a Senat jest postrzegany jako ucieleśnienie federalnej 
formy ustrojowej w parlamencie, sprowadza się ów konflikt właśnie do sprzeczności 
pomiędzy federalizmem i westminsterskim parlamentaryzmem.

W systemie westminsterskim rząd jest emanacją niższej izby parlamentu, jej za
ufaniem musi się cieszyć i przed nią ponosi polityczną odpowiedzialność. W sytuacji, 
w której Senat dysponuje możliwością zablokowania każdej ustawy, rząd posiadający 
poparcie większości Izby Reprezentantów może nie być w stanie realizować swego 
programu ustawodawczego. Co więcej, Senat może, poprzez zablokowanie ustaw bu
dżetowych, próbować, tak jak w 1975 roku, doprowadzić do dymisji rządu. W takiej 
sytuacji rząd ponosiłby faktyczną odpowiedzialność przed obiema izbami parlamentu i na 
tym właśnie ma polegać owa sprzeczność pomiędzy zasadą rządów odpowiedzialnych 
a urzeczywistnianą w konstrukcji ustrojowej Senatu zasadą federalizmu.

C.J.G. Sampford przekonuje jednak, że taka sprzeczność w australijskim systemie 
konstytucyjnym nie zachodzi, ponieważ Senat dysponuje jedynie kompetencjami usta
wodawczymi, natomiast uprawnienia w zakresie powoływania egzekutywy i egzekwo
wania od niej odpowiedzialności politycznej należą wyłącznie do Izby Reprezentantów, 
obie izby mają zatem inne kompetencje. Pomiędzy dwiema omawianymi zasadami 
ustrojowymi nie ma sprzeczności, ponieważ równość obu izb odnosi się wyłącznie do 
funkcji ustawodawczej parlamentu. Zdaniem C.J.G. Sampforda ani tekst konstytucji, 
ani debaty prowadzone podczas konwencji federalnych, ani wzorzec amerykański, ani 
wreszcie konwenanse konstytucyjne i wzorce brytyjskie nie dają Senatowi władzy 
egzekwowania odpowiedzialności politycznej rządu850.

850 C.J.G. Sampford, Responsible Government and the Logic of Federalism: An Australian Paradox? 
„Public Law”, 1990, Spring, s. 101, 103, 105.

851 G. Sawer, Constitutional Issues..., op.cit., s. 28.

Podobne stanowisko zajął także G. Sawer, argumentując, że w Australii relacje pomię
dzy rządem a parlamentem są regulowane w całości przez konwenanse konstytucyjne, 
a te nie wymagają, aby rząd ponosił odpowiedzialność przed całym parlamentem851.

Problem polega jednak na tym, że blokując ustawy budżetowe, Senat może, tak 
jak usiłował to zrobić w 1974 roku, a udało mu się rok później, wymusić dymisję rzą
du. Nieuchwalenie tych ustaw jest bowiem szczególnie niebezpieczne, prowadząc do 
groźnego dla państwa chaosu w obszarze finansów. Twórcy konstytucji zdawali sobie 
sprawę z potencjalnego niebezpieczeństwa, nie przewidzieli jednak konstytucyjnego 
mechanizmu pozwalającego uniknąć blokowania ustaw budżetowych przez Senat. Wiele 
wskazuje na to, że uznali, iż trwałe spory na tle ustaw budżetowych {supply deadlocks), 
właśnie ze względu na bezpieczeństwo i dobro państwa, nie będą powstawać, a kwestię 
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tę ureguluje z czasem odpowiedni konwenans konstytucyjny852. Z tego punktu widze
nia w 1975 roku to gubernator generalny, który zdymisjonował rząd G. Whitlama oraz 
blokująca ustawy budżetowe większość Senatu, która tę dymisję wymusiła, złamali 
nieformalne normy konstytucji.

852 Zob. B. Galligan, op.cit., s. 85-86.
853 Por. C.J.G. Sampford, op.cit., s. 111-114.
854 P. Weller, Parliamentary Democracy in Australia, „Parliamentary Affairs”, 2004, vol. 57, no. 3, 

s. 634.
855 J. Uhr, Explicating..., op.cit., s. 6.
856 G. Craven, The States - Decline, Fall or What? [w:] G. Craven (ed.), op.cit., s. 59, 60. J. Uhr zwraca 

jednak uwagę, że delegaci zmienili ostatecznie pierwotnie podjętą decyzję, zgodnie z którą druga izba 
parlamentu federalnego miała nosić nazwę Zgromadzenie Stanów (States’ Assembly). J. Uhr, Generat
ing Divided Government: The Australian Senate [w:] S.C. Patterson, A. Mughan (eds.), op.cit, s. 102.

Wydaje się, że zwłaszcza postępowanie Senatu w latach po kryzysie konstytucyjnym 
1975 roku, przez większość tego okresu kontrolowanego przez opozycję, wskazuje, 
że Senat nie tylko nie uzyskał na podstawie konwenansu prawa egzekwowania odpo
wiedzialności politycznej rządu poprzez blokowanie ustaw budżetowych853, ale także 
takiego prawa nigdy nie posiadał. Co nie oznacza oczywiście, że nie może go uzyskać 
w przyszłości; władza nad ustawami budżetowymi stwarza Senatowi taką możliwość. 
Zdaniem P. Wellera, powściągliwość Senatu wynika z tego, że, dzięki wyborom pro
porcjonalnym to małe partie zachowują równowagę pomiędzy dwiema głównymi siłami 
politycznymi w izbie. Uważa on, że sposób funkcjonowania Senatu uległby radykalnej 
zmianie, gdyby kontrolę nad nim przejęło stronnictwo tworzące w Izbie Reprezentantów 
oficjalną opozycję Jej Królewskiej Mości854.

Pozostaje jednak pytanie, czy przepisy konstytucji pozwalają Senatowi na blokowanie 
ustaw finansowych i spowodowanie tym samym dymisji rządu? Wydaje się, że nie. Jeśli 
konstytucja nie daje Senatowi prawa wprowadzania poprawek do ustaw finansowych, 
a jedynie prawo zwracania się do Izby Reprezentantów z wnioskiem o ich wprowadzenie, 
to wydaje się, że jeśli Izba Reprezentantów takiego wniosku nie uwzględni Senat powinien 
ustąpić przed niższą izbą i zaniechać dalszego blokowania ustaw. Już sama konstytucja 
zdaje się wskazywać na powinność takiego właśnie zachowania Senatu, skoro wprowadza 
kategorię wniosku o dokonanie poprawki, nie przyznając Senatowi prawa uchwalania 
poprawek w stosunku do ustaw finansowych. Nie ma przy tym znaczenia, że w praktyce 
różnica pomiędzy poprawką a wnioskiem o wprowadzenie poprawki jest iluzoryczna. 
Dodatkowo praktyka ustrojowa w tym zakresie, z zaledwie jednym, choć dramatycznym 
wyjątkiem, również wskazuje jednoznacznie na konieczność ustąpienia Senatu przed 
Izbą Reprezentantów w razie trwałego sporu dotyczącego ustaw budżetowych.

W rezultacie można stwierdzić, że na podstawie obecnych, zarówno formalnych, jak 
i konwenansowych regulacji konstytucyjnych, nie ma w ustroju Australii sprzeczności 
pomiędzy wyrażaną przez silną pozycję Senatu zasadą federalizmu a westminsterską 
zasadą rządów odpowiedzialnych, choć potencjał do zaistnienia takiej sprzeczności 
istnieje. Ostatecznie, wyjąwszy wydarzenia 1975 roku, federalizm i zasada rządów 
odpowiedzialnych okazały się generalnie całkowicie do pogodzenia855.

Debaty prowadzone podczas konwencji federalnych nie pozostawiają wątpliwości, że 
Senat przede wszystkim miał być „izbą stanów”, powołaną w głównej mierze do reprezen
tacji interesów stanowych i ich obrony przed zagrażającą im legislacją federalną856. Ochrona
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stanowych interesów miała być tym bardziej skuteczna, że Senat umożliwiał nie tylko 
utrącanie ustaw federalnych wkraczających w obszar uprawnień legislacyjnych stanów, ale 
także, jak ujął to jeden z delegatów, „dawał stanom głos w zakresie [wykonywania - przyp. 
T.W.] uprawnień delegowanych władzom federalnym”857. Jak piszę J. Warden, cały projekt 
konstytucji opierał się na przekonaniu, że Senat będzie najważniejszą instytucją broniącą 
praw stanów, a pozostałe jego elementy zostały wręcz „zbudowane wokół Senatu”858.

857 N. Aroney, op.cit., s. 20.
858 J. Warden, op.cit., s. 12.
859 S. Bennett, op.cit., s. 7; R. Cullen, op.cit., s. 729; B. Head, The Political Crisis of Australian 

Federalism [w:] A. Patience, J. Scott (eds.), op.cit., s. 83-84.
860 B.R. Wise, op.cit., s. 248.
861 J. Uhr, The Canadian and Australian Senates: op.cit., s. 141; H. Cody, Lessons from Australia in 

Canadian Senate Reform, „Canadian Parliamentary Review”, 1995, vol. 18, no. 2, s. 20.
867 W. Swenden, Federalism and Second Chambers. Regional Representation in Parliamentary Fe

derations: Australian Senate and German Bundesrat Compared, P.I. E. - Peter Lang, Brussels 
2004, s. 205, 209.

863 Zob. B. Galligan, op.cit., s. 82-83; N. Aroney, op.cit., s. 21.
864 Zob. M. Crommelin, The Federal Model [w:J G. Craven (ed.), op.cit., s. 44.
865 G. Sawer, The Constitutional Crisis of Federalism [w:J A. Patience, J. Scott (eds.), op.cit., s. 99, 103.

Wbrew intencjom Ojców Założycieli, Senat nigdy nie pełnił jednak funkcji „izby sta
nów”. Od początku zdominowały go interesy partyjne, a podziały pomiędzy senatorami 
przebiegały nie według granic stanowych, ale podziałów politycznych859. Zjawisko to, 
choć ugruntowało się ostatecznie po wprowadzeniu wyborów proporcjonalnych, poja
wiło się już w pierwszych latach istnienia federacji. Zaledwie w 1913 roku B.R. Wise, 
odnosząc się do praktyki funkcjonowania Senatu, stwierdzał z przekonaniem, że „Nigdy 
dotąd nie było i, jak sądzimy, nigdy nie będzie [w parlamencie - przyp. T.W.] podziału 
zdań według granic stanów; a ustanowienie Senatu dla ochrony interesów stanowych 
jawi się obecnie [...] jako zbędny środek ostrożności”860.

Bardzo rzadko zdarza się, aby senatorzy z jednego stanu głosowali wspólnie, po
mimo różnej przynależności partyjnej861. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez 
W. Swendena, sami senatorzy nie uważają reprezentowania interesów swego stanu za 
najważniejsze zadanie, czy nawe'kjedno z najważniejszych, a Senatu nie postrzegają jako 
instytucji mającej w szczególny sposób służyć artykulacji i obronie tych interesów862.

Kilku uczestników konwencji federalnych przewidziało taki rozwój wypadków; już 
w 1891 roku mówił o tym delegat z Queensland J.M. Macrossan863, a podczas drugiej 
konwencji także A. Deakin864 i I. Isaacs. Były to jednak przysłowiowe głosy wołających 
na puszczy. W efekcie, wszystkie uprawnienia, którymi dysponuje Senat, a które miały 
służyć obronie interesów stanów, znalazły się w rękach partii politycznych i nabrały 
szczególnego znaczenia w sytuacji, w której opozycja w Izbie Reprezentantów dyspo
nuje większością w Senacie.

G. Sawer uważa, że taka sytuacja grozi powtórzeniem kryzysu z 1975 roku i dlatego, 
jego zdaniem, w sytuacji, w której Senat i tak nie reprezentuje interesów stanowych, 
należy ograniczyć jego uprawnienia865. Inni jednak podkreślają, że wobec dominacji 
premiera i gabinetu nad Izbą Reprezentantów, kontrolowany z reguły przez opozy
cję Senat stał się w australijskim systemie konstytucyjnym jedyną instytucją zdolną 
do skutecznego kontrolowania działalności rządu, powściągając w ten sposób, tak 
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charakterystyczną dla systemów westminsterskich, dominację czynnika wykonawczego 
nad parlamentem866. Praktyka polityczna takie opinie potwierdza867. Senat może pełnić 
taką funkcję dlatego, że, jak wspomniano powyżej, z reguły rządząca większość nie 
uzyskuje kontroli również nad drugą izbą. Taka sytuacja jest wynikiem stosowania 
w wyborach do Senatu systemu proporcjonalnego, który powoduje, że więcej ugrupo
wań posiada swych przedstawicieli w składzie drugiej izby, a przez to ugrupowaniu 
kontrolującemu Izbę Reprezentantów, której członkowie są wybierani systemem więk
szościowym (w głosowaniu preferencyjnym) w okręgach jednomandatowych, trudno jest 
uzyskać także bezwzględną większość w Senacie. Od 1949 roku, kiedy wprowadzono 
system proporcjonalny, partia rządząca dysponowała większością w Senacie jedynie 
czterokrotnie, w latach: 1951-1956; 1959-1962; 1975-1981 oraz 2005-2008.

866 Por. S. Bennett, op.cit., s. 21; B. Galligan, op.cit., s. 89; J. Uhr, The Canadian and Australian 
Senates..., op.cit., s. 143.

867 Por. P. Weller, op.cit., s. 634.
868 Zob. B. Galligan, Parliament’s Development of Federalism, „Parliamentary Library Research 

Paper”, 2000-2001, no. 26, s. 2; H. Evans, Federalism and the Role of the Senate, Proceedings 
of the Eighth Conference ofThe Samuel Griffith Society, Canberra 7-9 March 1997, s. 71, http:// 
www.samuelgriffith.org.au

869 W. Swenden, op.cit., s. 207.
870 Zob. S. Bennett, op.cit., s. 23.
871 S. Bożyk, Parlament..., op.cit., s. 21.
872 Zob. szerzej P. van Onselen, Pre-Parliamentary Backgrounds of Australian Major Party MPs:

Effects on Representation, „Journal of Legislative Studies”, 2004, vol. 10, no. 4, s. 90-97.

Podobnie jak w wypadku jego amerykańskiego odpowiednika, tak i australijski Senat, 
ze względu na sposób powoływania i zasadę równej reprezentacji stanów, zawsze będzie 
w jakimś sensie ich przedstawicielstwem w parlamencie federalnym. Podkreśla się, że 
Senat wzmacnia zwłaszcza reprezentację „małych” stanów w federalnej legislaturze oraz 
ich wpływ na kształt federalnego ustawodawstwa868. Senatorzy z tych stanów w więk
szym stopniu uznają swoją rolę jako obrońców stanowych interesów869; gdy w 2003 roku 
premier J. Howard zapowiedział podjęcie próby ograniczenia uprawnień drugiej izby, 
głosy protestu pojawiły się przede wszystkim w Australii Zachodniej i Tasmanii870.

Trudno zgodzić się z poglądem S. Bożyka, który twierdzi, że „Senatu nie można 
traktować wyłącznie jako «izby stanów», gdyż jego obecna pozycja i rola wykraczają 
poza te ramy, w jakich pragnęli ukształtować ten organ «Ojcowie konstytucji»”871. Senat 
nie tylko nie jest wyłącznie „izbą stanów”, nie jest nią w zasadzie w żadnym stopniu, 
nie tyle więc „wykroczył” on poza ramy wyznaczone mu przez twórców konstytucji, ile 
całkowicie zmienił swą rolę w systemie ustrojowym Australii. Wskazuje się nawet, że 
ze względu na scentralizowane procedury selekcyjne stosowane przez obie duże partie 
przy doborze kandydatów do Senatu jest on bardziej upartyjnioną z izb parlamentu. 
Kandydatów na senatorów rekrutuje się spośród działaczy partyjnych szczebla federal
nego, w związku z czym to w Izbie Reprezentantów częściej mają szanse znaleźć się 
osoby o bardziej lokalnym czy nawet prostanowym nastawieniu. W ten sposób możli
wości pełnienia przez Senat funkcji reprezentowania interesów stanowych w federalnej 
legislaturze są dodatkowo ograniczane872 *. Praktyka w zakresie wysuwania przez partie 
kandydatur do Senatu wyjaśnia także w dużej mierze wyniki przytaczanych powyżej 
badań na temat postrzegania przez senatorów ich funkcji jako członków drugiej izby.

http://www.samuelgriffith.org.au


Ustrój federalny Australii 257

4.2. Zasada federalizmu w konstrukcji ustrojowej Izby 
Reprezentantów

W przeciwieństwie do Senatu, w Izbie Reprezentantów liczba miejsc przypadających 
poszczególnym stanom jest proporcjonalna do liczby ludności. O ile Senat miał być 
„federal i stycznym” elementem w parlamencie, o tyle Izba Reprezentantów miała być 
elementem „ludowym”. Jednak ostateczna konstrukcja art. 24, regulująca kształtowa
nie składu niższej izby parlamentu, wskazuje, że większość uczestników konwencji 
federalnych widziała ją w równym stopniu jako ucieleśnienie zasady demokracji, jak 
i zasady federalizmu873.

87) N. Aroney, op.cit., s. 40.
87,1 Zob. J. Rydon, Australia [w:] M. Burgess, A.G. Gagnon (eds.), op.cit, s. 229.
875 P. Weller, Federalism and the Office of the Prime Minister [w:] B.W. Hodgins, J.J. Eddy, S.D. Grant, 

J. Struthers (eds.), op.cit., s. 153-154.

Można dostrzec dwa zasadnicze elementy wskazujące na uwzględnienie także w kon
strukcji ustrojowej Izby Reprezentantów zasady partycypacji. Po pierwsze, powiązanie 
liczebności Senatu i Izby Reprezentantów w stosunku 1:2, co ma znaczenie, o czym już 
wspomniano, w przypadku wspólnych posiedzeń obu izb, które mogą być zwoływane 
po rozwiązaniu parlamentu na podstawie art. 57. Po drugie, gwarancja przynajmniej 
pięciu miejsc dla każdego stanu założycielskiego. Obecnie korzysta na niej jedynie 
Tasmania. Z punktu widzenia zasady partycypacji mniejsze znaczenie mają dwa inne 
przepisy rozdziału III konstytucji pozwalające parlamentom stanowym określać liczbę 
i granice okręgów wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów (art. 29) oraz 
ustalać kwalifikacje dla czynnego prawa wyborczego, które mają być takie same jak 
w wyborach do liczniejszej izby parlamentów stanowych (art. 30). W obu przypadkach 
parlament federalny może jednak uregulować te kwestie samodzielnie, w stosunku do 
pierwszej z nich uczynił to już w 1902 roku.

4.3. Reprezentacja stanów w gabinecie

Podobnie jak w Kanadzie, tak i w Australii niewielka liczba stanów sprzyjała ukształ
towaniu się konwenansu konstytucyjnego zobowiązującego premiera federalnego do 
takiego kształtowania składu gabinetu, aby każdy stan posiadał w nim przynajmniej 
jednego przedstawiciela87'1. W Australii do zasady tej nigdy nie przywiązywano jednak 
tak wielkiego znaczenia jak w Kanadzie. W rządzie M. Frasera ani Australia Południo
wa, ani Tasmania nie miały przedstawiciela w gabinecie i nie wzbudzało to wielkich 
protestów. Według P. Wellera wynika to z faktu, że, w przeciwieństwie do kanadyjskich 
prowincji, poczucie odrębności australijskich stanów jest mniejsze, poza tym stanowe 
organizacje partii politycznych są w Australii znacznie mocniej, niż ich odpowiedniki 
w Kanadzie, zintegrowane ze strukturami federalnymi, i to właśnie kanałami partyjnymi 
interesy stanowe mogą być wyrażane na forum rządu875.

Wydaje się, że znaczenie ma także fakt, iż, przynajmniej formalnie, stany są w par
lamencie federalnym reprezentowane poprzez Senat. W Kanadzie, wobec mianowania 
senatorów przez władze federalne, ta reprezentacja od początku była fikcją, więc, na 
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co zwracano uwagę podczas debat ratyfikacyjnych, rolę tę rnusiał przejąć gabinet. Tym 
bardziej że wobec radykalnego wzmocnienia pozycji prowincji w systemie federalnym 
już w pierwszych dekadach federacji, jakaś forma realizacji zasady partycypacji, której 
nie był w stanie zapewnić Senat, musiała się pojawić.

W każdym razie, mimo iż nie przywiązuje się do niej aż tak dużej wagi, reprezen
tację stanów w gabinecie federalnym również należy uwzględnić jako przejaw zasady 
partycypacji stanów w ustroju federalnym Australii.

Podczas drugiej konwencji federalnej jeden z delegatów Australii Południowej zgło
sił propozycję, aby, na wzór Szwajcarii, egzekutywę federalną powoływał parlament, 
a w jej skład wchodzili ministrowie z każdego stanu876. Nie uzyskała ona jednak wśród 
delegatów większego poparcia.

1,76 Zob. N. Aroney, op.cit., s. 22.
877 R. Watt, Judicial Appointments within a Federal Structure [w:J I. Copland, J. Rickard (eds.), 

op.cit., przyp. 3, s. 78.

4.4. Wpływ stanów na obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym

Konstytucja powierza powoływanie sędziów Sądu Najwyższego gubernatorowi general
nemu, który w tym wypadku działa za radą federalnego prokuratora generalnego, wy
stępującego w imieniu gabinetu. Podczas konwencji federalnych nie prowadzono w ogóle 
dyskusji nad kwestią udziału stanów w obsadzaniu stanowisk w Sądzie Najwyższym 
i konstytucja żadnego udziału stanów w tej procedurze nie przewiduje. W rezultacie, 
kiedy okazało się, że Senat nie będzie instytucją broniącą interesów stanów, w związku 
z czym jedynym obrońcą tych interesów może być Sąd Najwyższy, stanom zabrakło 
narzędzi kształtowania jego składu personalnego. Było to o tyle istotne, że rząd federalny 
nie omieszkał wykorzystać swej przewagi pod tym względem. Od początku jednym 
z kryteriów branych pod uwagę był stosunek kandydatów do podziału władzy między 
federację a stany, przy czym wybierano tych, którzy byli skłonni na zakres uprawnień 
legislacyjnych federacji łaskawie patrzeć. Już w 1912 roku wybuchł na tym tle skandal, 
gdy premier zapytał w telegramie jednego z kandydatów na stanowisko sędziego o jego 
poglądy na zakres kompetencji federalnych i stanowych i zdecydował o jego nominacji, 
gdy ten odpowiedział, że pierwszeństwo przyznaję tym pierwszym. Burza, która rozpę
tała się, kiedy sprawa wyszła na jaw, skłoniła jednak owego nieszczęsnego kandydata 
do złożenia rezygnacji, jeszcze zanim zdołał zasiąść w Sądzie Najwyższym877.

Rząd federalny nie musi jednak uciekać się do tak obcesowych metod, aby zorien
tować się, jakie jest nastawienie potencjalnych kandydatów do kwestii „federalnych”. 
Wystarczy lektura napisanych przez nich artykułów, lub wydanych wyroków. W ten 
sposób rząd federalny łatwo może wybierać tych kandydatów, którzy będą sprzyjać 
uprawnieniom federalnym. Z tej możliwości, z reguły zresztą bez żadnych zahamowań, 
korzystał. Przez wiele lat stany były pozbawione jakiejkolwiek możliwości wpływania 
na wybór sędziów Sądu Najwyższego.

W 1979 roku w nowej Ustawie o Sądzie Najwyższym (High Court of Australia Act) 
umieszczono przepis (art. 6), który zobowiązuje federalnego prokuratora generalnego 
do przeprowadzenia konsultacji ze swymi stanowymi odpowiednikami przed reko
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mendowaniem kandydata do Sądu Najwyższego. W ten sposób stany uzyskały pewien 
wpływ na obsadę stanowisk sędziowskich, ale jest to koncesja niewiele znacząca. Po
nieważ zobowiązanie do przeprowadzenia konsultacji jest zawarte jedynie w ustawie, 
a nie w konstytucji, brak konsultacji niekoniecznie musiałby skutkować nieważnością 
nominacji. Zresztą samo sformułowanie „konsultacje” nie jest zdefiniowane. Początko
wo federalny prokurator generalny prosił prokuratorów stanowych o wskazanie osób, 
które mogłyby być mianowane, od niedawna prokurator generalny, przychylając się do 
wniosku stanów, omawia ze swymi stanowymi odpowiednikami kandydatury rozważane 
przez rząd federalny878. Zważywszy na to, można uznać, że wpływ stanów na obsadę 
stanowisk w Sądzie Najwyższym jest minimalny.

878 G.A. Moens, The Role of the States and the High Court Appointments, Proceedings of the Eighth 
Conference of The Samuel Griffith Society, Canberra 7-9 March 1997, s. 22, http://www.samuel- 
griffith.org.au

879 Ibidem, s. 26.
880 A. Twomey, How Federal Countries..., op.cit., s. 5.

Trudno się dziwić, że większość stanów nie jest zadowolona z obecnej procedury 
i co jakiś czas zgłaszane są propozycje mające tę sytuację zmienić. Szczególnie pozy
tywne recenzje zebrał projekt zgłoszony przez władze stanu Queensland w 1985 roku, 
przewidujący, iż kandydatów na sędziów mogłyby zgłaszać zarówno stany, jak i rząd 
federalny, przy czym nominacja byłaby niemożliwa, gdyby sprzeciw wobec konkretnej 
kandydatury wyraziły przynajmniej trzy stany. Wszystkie tego rodzaju propozycje są 
jak na razie odrzucane przez władze federalne. Należy pamiętać, że obecne regulacje 
stawiają federację w wyraźnie uprzywilejowanej w stosunku do stanów pozycji i z tego 
względu budzą wątpliwości. Trudno nie zgodzić się z opinią G.A. Moensa, że oba 
poziomy władzy mają interes w dokonywaniu sędziowskich nominacji, a w obecnej 
sytuacji interes tylko jednej strony jest chroniony879.

Inaczej niż w Kanadzie, w Australii nie obowiązuje reguła nakazująca uwzględ
nianie federalnej struktury państwa w komponowaniu składu Sądu Najwyższego. Za
wsze dominowali w nim sędziowie z Nowej Południowej Walii. W całej historii Sądu 
Najwyższego zasiadało w nim jedynie dwóch sędziów z Australii Zachodniej, żadnego 
przedstawiciela nie miały natomiast Australia Południowa i Tasmania880. Na początku 
2008 roku skład Sądu Najwyższego tworzyło pięcioro sędziów z Nowej Południowej 
Walii, jeden z Wiktorii i jeden z Queensland.

5. Procedura zmiany konstytucji federalnej

Uczestnicy australijskich konwencji konstytucyjnych, zdając sobie sprawę z problemów, 
jakie powodował w Kanadzie brak procedury zmiany Aktu o Brytyjskiej Ameryce 
Północnej, od początku zakładali konieczność umieszczenia w przygotowywanym 
akcie konstytucyjnym takiej procedury. Co ciekawe, w tej sprawie, inaczej niż w wielu 
innych, ostatecznie nie oparli się na wzorcach amerykańskich, lecz na szwajcarskich. 
Opracowując przepisy regulujące wprowadzanie zmian do ustawy zasadniczej, jej twórcy 

http://www.samuel-griffith.org.au
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poszukiwali takiej formuły, która, nie czyniąc modyfikacji konstytucji niemożliwą, 
jednocześnie utrudniałaby ją na tyle, aby chronić prawa stanów przed ingerencją ze 
strony chwilowej większości w parlamencie federalnym881.

881 J. Crawford, Amendment of the Constitution [w:] G. Craven (ed.), op.cit., s. 180.
882 Błędnie twierdzi S. Bożyk, że wymagana jest jedynie bezwzględna większość głosów w obu izbach. 

Nie wiadomo też, dlaczego piszę o wymogu „potrójnej większości” w referendum konstytucyj
nym, poza tym trudno stwierdzić, na jakiej podstawie przekonuje, że dotychczas wprowadzono 
do australijskiej konstytucji 6 zmian, i to w 15 referendach. S. Bożyk, System..., op.cit., s. 21.

881 Ch. Saunders, The Australian Constitution, op.cit., s. 120.

Wprowadzanie poprawek konstytucyjnych reguluje przede wszystkim art. 128 kon
stytucji. Zgodnie z nim, omawiana procedura przedstawia się następująco. Propozycję 
zmiany konstytucji może zgłosić jedynie parlament federalny, przy czym odpowiedni 
projekt musi uzyskać w każdej z izb poparcie nie tylko zwykłej większości, jak przy 
innych ustawach, lecz większości ich członków882. Postępowanie w sprawie zmiany 
konstytucji może zostać zainicjowane zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Sena
cie. Jest to o tyle istotne, że, aby procedura zmiany mogła się toczyć, to znaczy, aby 
projekt został poddany pod głosowanie w referendum, musi on zostać przyjęty przez 
obie izby parlamentu w identycznym brzmieniu. Jeśli pomiędzy izbami nie ma zgody 
co do jego kształtu, wówczas, po dwukrotnym, w odstępie co najmniej trzech miesięcy, 
odrzuceniu lub nieprzyjęciu projektu zmiany przez drugą w kolejności izbę, gubernator 
generalny może zdecydować o poddaniu takiego projektu pod głosowanie w referendum 
w takim kształcie, w jakim został on przyjęty przez pierwszą w kolejności izbę. Tak jak 
w przypadku wykonywania innych uprawnień, gubernator generalny działa tu za radą 
gabinetu i, jak wskazuje dotychczasowa praktyka, gabinet nie doradza gubernatorowi 
poddawania pod referendum projektów niezaakceptowanych przez obie izby883. Taka 
sytuacja miała miejsce na przykład w 1914 roku, kiedy gubernator generalny odmówił 
poddania pod referendum projektu zmiany konstytucji odrzuconego dwukrotnie przez 
Izbę Reprezentantów.

Każdy projekt zmiany konstytucji przyjęty przez parlament federalny, lub ewen
tualnie jedną z jego izb, musi zostać poddany, nie wcześniej niż dwa i nie później niż 
sześć miesięcy po przyjęciu odpowiedniej ustawy przez parlament, referendum i aby 
wejść w życie musi uzyskać poparcie większości głosujących w skali całego kraju, jak 
również w ponad połowie, czyli w przynajmniej czterech z sześciu, stanów. Konieczność 
uzyskania podwójnej większości można postrzegać jako kompromis pomiędzy dwoma 
najludniejszymi stanami, czyli Wiktorią i Nową Południową Walią, a pozostałymi. 
Ponieważ te dwa stany razem zamieszkuje ponad połowa ludności całego państwa 
(a było też tak w czasie powstawania federacji), brak wymogu zgody większości stanów 
powodowałby, że one same mogłyby narzucać zmiany konstytucji pozostałym stanom. 
Gdyby natomiast do zmiany ustawy zasadniczej była wymagana zgoda jedynie więk
szości stanów, wówczas to cztery „małe”, czyli mniej ludne, stany mogłyby narzucać 
zmiany dwóm „dużym”, najludniejszym stanom. Dodajmy, że od zmiany konstytucji 
w 1977 roku także mieszkańcy terytoriów federalnych głosują w referendach konsty
tucyjnych, z tym, że wyniki głosowania w terytoriach liczą się jedynie do wyników 
głosowania w skali federacji, terytoria nie „oddają głosu” w głosowaniu stanów.
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Procedurę wprowadzania zmian do konstytucji kończy udzielenie przez guber
natora generalnego w imieniu królowej królewskiej sankcji ustawie wprowadzającej 
poprawkę, dzięki czemu może ona wejść w życie. Oczywiście współcześnie jest to już 
tylko formalność, utrwalony konwenans konstytucyjny uniemożliwia gubernatorowi 
generalnemu odmowę udzielenia sankcji.

Od tej ogólnej procedury zmiany konstytucji art. 128 czyni kilka wyjątków. Znie
sienie zasady proporcjonalnej reprezentacji stanów w Izbie Reprezentantów i równej 
w Senacie88,1, gwarantowanej przez konstytucję minimalnej liczby miejsc przysługujących 
każdemu stanowi w Izbie Reprezentantów, jak również jakiekolwiek zmiany dotyczące 
granic stanów lub przepisów Konstytucji regulujących ustalanie tych granic (a więc art. 
123, a prawdopodobnie także liii 124) nie mogą wejść w życie bez zgody większości 
głosujących w danym stanie (w przypadku wskazanych powyżej przepisów wymagana 
byłaby zgoda każdego stanu, jako że dotyczą one ich wszystkich).

Charakterystyczny dla procedury zmiany australijskiej ustawy zasadniczej jest 
fakt, że każda taka zmiana musi zostać zaakceptowana w referendum. To podkreślenie 
demokratycznego charakteru konstytucji nawiązuje do sposobu jej przyjmowania, nie 
przez legislatury poszczególnych stanów, lecz bezpośrednio przez ich mieszkańców 
w głosowaniu powszechnym. Tak jak suwerenny lud dał konstytucji życie, tak i do niego 
„należeć ma ostatnie słowo” w kwestii wprowadzania do niej jakichkolwiek zmian* 885.

88q Artykuł 128 mówi co prawda o proporcjonalnej reprezentacji w którejkolwiek z izb parlamentu 
federalnego, ale można uznać, że przepis ten dotyczy także zasady równej reprezentacji stanów 
w Senacie (zob. ibidem, s. 121).

885 J. Crawford, op.cit., s. 182.
886 Co ciekawe, to nie konieczność zgody przynajmniej czterech stanów, ale wymóg większości w skali 

całej federacji okazał się najtrudniejszy do spełnienia. Brak pierwszego warunku pozwoliłby na 
przyjęcie tylko pięciu poprawek więcej. S. Bennett, The Politics of Constitutional Amendment, 
„Parliamentary Library Research Paper”, 2002-2003, no. 11, s. 15.

887 C. Howard, C.A. Saunders, Constitutional Amendment and the Constitutional Reform in Australia 
[w:] R.L. Mathews (ed.), op.cit, s. 78. Gdyby mniejsze wymogi obowiązywały od początku, liczba 
przyjętych poprawek byłaby niewiele większa. Jeśli wystarczyłaby zgoda trzech stanów, wówczas 
do skutku doszlyby zaledwie trzy dodatkowe zmiany: dwie z 1946 roku i jedna z 1977 roku.

Procedura zmiany konstytucji federalnej okazała się bardzo wymagająca, rygory 
przez nią określone są trudne do wypełnienia. Największą przeszkodą okazał się wymóg 
podwójnej większości w referendum, który udało się wypełnić jedynie w 8 spośród 44 
przeprowadzonych do tej pory głosowań886. Spośród owych ośmiu poprawek konsty
tucyjnych w zasadzie tylko dwie miały bardzo istotne znaczenie: trzecia, z 1928 roku, 
która pozwoliła federacji przejąć długi stanowe i doprowadziła do utworzenia Rady 
do spraw Pożyczek (Loan Council), i czwarta, z 1946 roku, przyznająca parlamentowi 
federalnemu prawo regulacji wielu świadczeń społecznych.

Krytycy obecnych rozwiązań wskazują, że powodują one, iż propozycje popierane 
przez większość mieszkańców mogą zostać zablokowane przez niewielką mniejszość, 
pod warunkiem że będzie ona skoncentrowana w przynajmniej trzech stanach. Dlatego 
proponują, aby zmniejszyć liczbę stanów koniecznych do akceptacji poprawki konstytu
cyjnej do trzech lub w ogóle zlikwidować wymóg podwójnej większości, wprowadzając 
w zamian kwalifikowaną większość w skali całej federacji, na przykład 55%887. Tego 
rodzaju propozycje nie uwzględniają jednak zasady federalizmu, która wymaga, aby 
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procedura zmiany konstytucji nie tylko gwarantowała podmiotom federacji autonomię, 
ale również zapewniała partycypację w zakresie funkcji ustrojodawczej federacji888. 
Z tego punktu widzenia australijska procedura jest odpowiednio skonstruowana889, 
choć można zgłosić wobec niej jedno zastrzeżenie. Mianowicie nie daje ona stanom 
możliwości zainicjowania zmiany konstytucji, co na pewno ogranicza ich partycypację 
ustrojodawczą. Można przypuszczać, że twórcy konstytucji uznali, że taką możliwość 
będzie dawać prawo Senatu do inicjowania zmian konstytucyjnych i to pomimo sprze
ciwu Izby Reprezentantów.

888 Z tego punktu widzenia możliwe do akceptacji byłyby propozycje likwidacji referendum konstytucyj
nego i ratyfikacja poprawek, na wzór amerykański, przez parlamenty stanowe. Zob. R. Else-Mitchell, 
Australian Process for Constitutional Amendment [w:j R.L. Mathews (ed.), op.cit., s. 83.

889 Dość powiedzieć, że większość propozycji rozszerzania uprawnień federacji kosztem stanów, 
zwłaszcza tych najdalej idących, była regularnie odrzucana przez większość wyborców, i to 
z reguły we wszystkich stanach. Australijczycy wykazują trwałą niechęć do akceptowania zmian 
redukujących uprawnienia stanów lub w jakikolwiek inny sposób osłabiających ich pozycję. B. Gal
ligan, The 1988 Referendum and Australia’s Record on Constitutional Change, „Parliamentary 
Affairs”, 1990, vol. 43, no. 4, s. 501.

890 C. Howard, C.A. Saunders, op.cit., s. 80. Tego rodzaju rozwiązanie występuje na przykład w Bra
zylii, gdzie propozycję poprawki do konstytucji może zgłosić, działając wspólnie, ponad połowa 
zgromadzeń ustawodawczych stanów (art. 60 III konstytucji).

8,1 Konwencja Konstytucyjna jest ciałem powołanym do studiowania i omawiania kwestii ustrojo
wych federacji oraz proponowania zmian w tym zakresie. W jej skład wchodzą przedstawiciele 
parlamentu federalnego, parlamentów stanowych i legislatur terytoriów federalnych. Konwencja 
spotyka się nieregularnie, inauguracja jej działalności miała miejsce w 1973 roku.

892 Liczne argumenty za dokonaniem takiej zmiany przedstawia J. Goldsworthy. Zob. J. Goldsworthy,
A Role for the States in Initiating Referendums, Proceedings of the Eighth Conference of The 
Samuel Griffith Society, Canberra 7-9 March 1997, http://www.samuelgriffith.org.au

Ponieważ jednak Senat nie stał się, jak chcieli tego ojcowie konstytucji, „izbą stanów”, 
skutek wyłącznego prawa parlamentu federalnego do inicjowania zmian konstytucyjnych 
jest między innymi taki, że spośród 44 dotychczasowych propozycji ani jedna nie zakła
dała poszerzenia uprawnień stanów kosztem federacji. W związku z tym także w tym 
zakresie proponowano zmiany między innymi mające przyznać prawo proponowania 
poprawek do konstytucji działającym wspólnie czterem parlamentom stanowym890. 
W 1988 roku Konwencja Konstytucyjna891 jednogłośnie zaakceptowała propozycję 
zakładającą przyznanie prawa inicjowania zmiany konstytucji trzem parlamentom sta
nowym. Jeśli przyjęłyby one w identycznym brzmieniu propozycję poprawki, parlament 
federalny musiałby ją poddać pod referendum nie wcześniej niż dwa i nie później niż 
sześć miesięcy po jej przyjęciu. Jak dotąd art. 128 nie został jednak zmodyfikowany 
zgodnie z propozycją konwencji892 *.

Procedura zmiany konstytucji federalnej została uregulowana w art. 128, nie
mniej możliwości wprowadzania zmian konstytucyjnych daje także art. 51 (XXVIII). 
Stwierdza on, że parlament federalny, na wniosek lub w porozumieniu z parlamentami 
bezpośrednio zainteresowanych stanów, może korzystać z uprawnień, które w czasie 
powstania federacji należały wyłącznie do parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Ten 
nieco tajemniczy przepis pozwala więc na wprowadzanie zmian konstytucyjnych drogą 
alternatywną wobec procedury art. 128. Jak dotąd został on wykorzystany dwukrotnie: 
w 1979 roku dla uregulowania odpowiedzialności federacji i stanów za wody przybrzeżne 

http://www.samuelgriffith.org.au
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oraz w 1986 roku w celu uchwalenia Aktu Australii {Australia Act, 1986), zrywającego 
większość prawnych więzów pomiędzy Australią a Wielką Brytanią. Istnieją jednak 
wątpliwości, czy tą drogą można byłoby wprowadzać zmiany do samego tekstu konsty
tucji, skoro to art. 128 ustanawia procedurę zmiany federalnej ustawy zasadniczej.

Formalnie konstytucja Australii jest zawarta w dziewiątej klauzuli potwierdzającej 
ustawy brytyjskiego parlamentu {An Act to Constitute the Commonwealth of Australia) 
z 1900 roku, powołującej do życia Związek Australijski i ustanawiającej konstytucję dla 
tego państwa. Dlatego preambuła i osiem pierwszych klauzul potwierdzających są wyłą
czone spod procedury zmiany, przynajmniej w trybie art. 128893. Problem polega wszak na 
tym, czy za pomocą tej procedury mogłyby zostać wprowadzone do ustawy zasadniczej 
postanowienia sprzeczne z preambułą i ośmioma pierwszymi klauzulami potwierdza
jącymi. J. Crawford przekonywał, że tak, twierdząc, że art. 128 pozwala na dokonanie 
w tekście konstytucji każdej zmiany, także sprzecznej z preambułą oraz takiej, która 
modyfikuje zmiany dokonane na podstawie art. 51 (XXXVIII)894. Jego słowa znalazły 
kilka lat później potwierdzenie w praktyce. W referendum konstytucyjnym z 1999 roku 
proponowano wprowadzenie ustroju republikańskiego, to znaczy zastąpienie królowej 
i gubernatora generalnego urzędem prezydenta, bez zmiany preambuły, która stwierdza 
jednoznacznie, że australijskie kolonie zjednoczyły się w nierozwiązywalny Związek 
Federalny pod Koroną Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii.

89:1 Ch. Saunders, The Australian Constitution, op.cit., s. 120.
893 Zob. J. Crawford, op.cit., s. 185-191.
895 J. Warden, op.cit., s. 20.
896 R. Cullen, op.cit., s. 730.

6. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między 
federacją a stanami

To, że rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy federacją a stanami będzie 
należeć do Sądu Najwyższego, było dla twórców australijskiej konstytucji na tyle 
oczywiste, że jeśli podczas konwencji konstytucyjnych w ogóle dyskutowano nad 
kwestiami dotyczącymi Sądu Najwyższego, to debata koncentrowała się wyłącznie 
wokół problemu apelacji do Komitetu Sądowego Tajnej Rady. „Funkcja federalna, to 
jest kwestia kontroli konstytucyjności prawa {judicial review of the Constitution), była 
tylko z rzadka wspominana”895.

Spory pomiędzy federacją a stanami powstające w związku z konstytucyjnym po
działem władzy miały być rozstrzygane poprzez sądową rewizję ustawodawstwa doko
nywaną przez wszystkie sądy powszechne. Sąd Najwyższy miał natomiast pełnić funkcję 
„ostatecznego arbitra” w tego rodzaju sporach896. „Ostatecznego”, ponieważ konstytucja 
pozwalała na kierowanie apelacji do Komitetu Sądowego Tajnej Rady w sprawach do
tyczących zakresu władzy federacji i stanów wyłącznie za zgodą Sądu Najwyższego. 
Możliwość apelacji w tego rodzaju sprawach została zniesiona w 1968 roku.
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G. Craven sugeruje, że delegaci upatrywali w Sądzie Najwyższym drugiego w kolej
ności, po Senacie, obrońcy stanów przed ekspansją władzy federalnej. Chociaż „proces 
miał działać w obie strony” to znaczy Sąd Najwyższy w równym stopniu był powołany 
do ochrony uprawnień Związku, niemniej jednak „główną rolą Sądu miała być ochrona 
stanów przed niezgodną z konstytucją ingerencją” władz federalnych897 898. Zważywszy na 
generalnie „prostanowe” nastawienie większości delegatów na konwencje federalne, 
taka konstatacja nie jest pozbawiona podstaw.

8,7 G. Craven, The States..., op.cit., s. 59.
898 B. Selway, J.M. Williams, op.cit., s. 473-474.

W okresie kolonialnym sądy były uprawnione do orzekania o nieważności ustaw, 
które przekraczały uprawnienia legislacyjne kolonialnych parlamentów, przyznane im 
w ustawach imperialnych. Prawo to potwierdził niejednokrotnie Komitet Sądowy Tajnej 
Rady. Ponieważ australijska konstytucja była formalnie częścią ustawy brytyjskiego 
parlamentu, legislacja federalna lub stanowa, która wykraczała poza przysługujące od
powiednim legislaturom uprawnienia, była nieważna nie dlatego, że łamała konstytucję, 
jako najwyższe prawo kraju, ale dlatego, że wykraczała w ten sposób poza uprawnie
nia prawodawcze przyznane legislaturom przez parlament imperialny. Na tej właśnie 
podstawie Sąd Najwyższy i pozostałe australijskie sądy mogły orzekać o nieważności 
ustaw federalnych i stanowych. Dlatego nie było konieczne poleganie w tej kwestii na 
amerykańskiej doktrynie judicial review wyłożonej przez J. Marshalla w orzeczeniu 
w sprawie Marbury v. Madison. Dopiero w 1951 roku sędziowie Sądu Najwyższego 
po raz pierwszy powołali się na tę doktrynę dla uzasadnienia uprawnienia sądów do 
dokonywania rewizji ustawodawstwa, w tym czasie podstawą tej funkcji nie mogły być 
już bowiem imperialne uregulowania konstytucyjne. Odtąd prawo sądów do uznawania 
za nieważną federalnej i stanowej legislacji, gdy jest ona niezgodna z konstytucją, opiera 
się w Australii na zasadach ustanowionych w sprawie Marbury v. Madison*4*.

Sąd Najwyższy, który mógł rozpocząć działalność dopiero w 1903 roku, po uchwa
leniu Ustawy o Sądownictwie {Judiciary Act), od początku zdołał zapewnić sobie nie
zbędny dla rozstrzygania sporów między federacją a stanami autorytet i mocną pozycję 
wśród organów państwowych federacji. Było to możliwe także dlatego, że w jego skład 
powołano uznane osobistości, czołowych przedstawicieli ruchu federacyjnego i wy
bitnych delegatów na konwencje federalne. W pierwszym składzie Sądu Najwyższego 
znaleźli się: jako prezes - przewodniczący pierwszej konwencji federalnej S. Griffith, 
ponadto E. Barton - przewodniczący drugiej konwencji i pierwszy premier rządu fede
ralnego oraz jeden z najbardziej wpływowych delegatów - R. O’Connor.

Wobec trudności formalnej zmiany konstytucji rola Sądu Najwyższego jako inter
pretatora ustawy zasadniczej stała się tym bardziej znacząca. Możliwości kształtowa
nia porządku konstytucyjnego ograniczał Sądowi Najwyższemu jedynie, dużo mniej 
obfity i bardziej nieregularny niż w Stanach Zjednoczonych, napływ spraw „konsty
tucyjnych”.

Sąd Najwyższy jest również powołany do rozstrzygania sporów prawnych między 
Związkiem i stanami oraz między samymi stanami. Tego rodzaju sprawy należą do 
jego oryginalnej jurysdykcji na podstawie art. 75 konstytucji.
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7. Intergovernmental Relations - stosunki w ramach 
struktury federalnej

7.1. Stosunki między federacją a stanami

Pochodząca z początku XX wieku karykatura mająca ilustrować charakter relacji pomię
dzy Związkiem a stanami przedstawiała ówczesnego premiera federalnego E. Bartona 
jako niedźwiedzia ćwiczonego przez premiera Nowej Południowej Walii. Gdyby taka 
karykatura powstała jeszcze na początku lat 90. XX wieku, szefowie rządów musieliby 
zapewne zamienić się rolami. Zapoczątkowany w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku 
proces angażowania stanów we współpracę z federacją spowodował, że obecnie cha
rakter relacji pomiędzy dwoma poziomami władzy w strukturze federalnej jest oparty 
w dużo większej mierze na partnerstwie. Krótko mówiąc, dziś nikt nie zostałby już 
prawdopodobnie obsadzony w niewdzięcznej roli tresowanego niedźwiedzia.

7.1.1. Relacje finansowe

Ponieważ przystępując do federacji kolonie musiały zrezygnować z nakładania ceł, 
które stanowiły główne źródło ich dochodu, w konstytucji federalnej przewidziano 
możliwość pomocy finansowej Związku dla stanów. Na podstawie art. 96 parlament 
federalny może przekazywać stanom środki finansowe dowolnej wielkości, ale na takich 
warunkach, jakie uzna za stosowne.

Przepis ten nie uzyskałby zapewne aż tak wielkiego znaczenia, gdyby nie pod
trzymana orzecznictwem Sądu Najwyższego monopolizacja podatku dochodowego 
przez federację i równoczesne ograniczanie przez sąd uprawnień podatkowych stanów. 
W rezultacie stany stały się w znacznym stopniu uzależnione od pomocy finansowej 
Związku. Doszło do sytuacji, w której dochody federacji znacznie przewyższają jej, 
uwarunkowane przepisami konstytucji w zakresie podziału władzy, możliwości wy
datkowe. Innymi słowy, Związek zbiera więcej pieniędzy, niż jest w stanie wydać, 
zupełnie inaczej niż stany.

Jak już wspomniano w innym miejscu, taka sytuacja pozwoliła federacji przejąć 
faktyczną kontrolę nad wieloma obszarami należącymi do jurysdykcji stanowej. Przez 
wiele lat federacja kontrolowała finanse stanów, przekazując im środki w większości na 
ściśle zdefiniowane cele i wymagając od nich współfinansowania owych celów. „Takie 
programy, teoretycznie negocjowane ze stanami, znacznie powiększyły zdolność Związ
ku do określania priorytetów w obszarach, w których jego jurysdykcja była równoległa 
lub wykluczona. Wobec oferty „wszystko albo nic” stany nie miały innego wyjścia niż 
przyjmowanie środków na szczegółowe programy”899. Sytuacja zmieniła się w znacznej 
mierze dopiero w roku 2000.

8,9 J.C. Bannon, From Confrontation to Cooperation: Australian Commonwealth - State Relations 
in the 1980s and 1990s [w:] I. Copland, J. Rickard (eds.), op.cit., s. 241.



2óó Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii

W tym właśnie roku wprowadzono federalny podatek od towarów i usług (Goods and 
Services Tax - GST), który zastąpił niektóre podatki federalne i stanowe, a z którego 
wpływy przekazywane są w całości stanom. Transfery związane z GST są zaliczane do 
grantów bezwarunkowych (untiedgrants), to znaczy stany mają całkowitą swobodę w ich 
wydatkowaniu. Od czasu wprowadzenia omawianych regulacji większość transferów 
federalnych ma taki właśnie charakter. Znacznie mniej niż połowę stanowią obecnie 
granty warunkowe (tied grants), których otrzymanie zależy od spełnienia określonych 
przez parlament federalny wymogów. W 2008 roku rząd federalny zgodził się zmienić 
sposób przyznawania grantów warunkowych w kierunku rozluźnienia nieco kontroli 
nad tymi środkami, tak aby zwiększyć efektywność ich wykorzystywania przez stany. 
W ciągu całego 2008 roku toczyły się negocjacje nad umową federalno-stanową w spra
wie relacji finansowych, która miałaby ustalić nowe zasady przekazywania środków na 
określone cele (specific purpose payments). Do końca października 2008 roku nie były 
jeszcze znane wszystkie założenia reformy, niemniej w założeniach budżetu federalnego 
na rok 2009 przewidywano zmianę formuły przekazywania tych środków, polegającą, 
najogólniej rzecz biorąc, na konsolidacji liczby programów oraz zapewniającą stanom 
nieco większą swobodę w zakresie dysponowania przekazywanymi funduszami900. Plany 
reformy na kolejne lata przewidują wzrost udziału grantów bezwarunkowych w ogólnej 
sumie funduszy przekazywanych stanom z budżetu federalnego.

900 Na przykład środki przyznane na finansowanie służby zdrowia będą musiały być wydatkowane 
w tym obszarze, ale władze stanowe będą miały swobodę ich alokacji w ramach sektora jakim 
jest ochrona zdrowia. Zob. szerzej: Budget. Australia’s Federal Relations. Budget Paper no. 3 
2008-2009, http://www.budget.gov.au

901 Zob. B. Galligan, J.S.F. Wright, Australian Federalism: A Prospective Assessment, „Publius: The 
Journal of Federalism”, 2002, vol. 32, no. 2, s. 155.

Reforma z 2000 roku, wymuszona bezpośrednio przez omawiane już orzeczenie Sądu 
Najwyższego z 1997 roku, ma o tyle istotne znaczenie, że oznacza w pewnej mierze 
zerwanie z całkowitą zależnością finansową stanów od federacji, a przez to odzyskanie 
przez nie, znów przynajmniej w pewnej mierze, autonomii finansowej. Chociaż GST 
został wprowadzony ustawą federalną, która może być zmieniona swobodnie przez 
parlament federalny, to jednak należy pamiętać, że zasady dotyczące dystrybucji do
chodów z podatku zostały ustalone przez szefów rządów federacji i stanów i zapisane 
w ratyfikowanej podczas Konferencji Premierów (Premier’s Conference) w 1999 roku 
Międzyrządowej Umowie w sprawie Reformy Relacji pomiędzy Związkiem a Stanami 
(Intergovernmental Agreement on the Reform of Commonwealth - State Relations). 
Umowa powołała do życia Ministerialną Radę do spraw Relacji Finansowych pomiędzy 
Związkiem a Stanami (Ministerial Council for Commonwealth - State Financial Rela
tions). Rada, w skład której wchodzą federalny i stanowi ministrowie finansów, daje 
stanom możliwość współdecydowania o podstawie podatku i jego wysokości901. Zatem, 
chociaż formalnie parlament federalny może w każdej chwili zmienić ustawę, a co za 
tym idzie nadal nadzoruje zakres autonomii finansowej stanów, ustalenia międzyrządo
we w pewnym stopniu ograniczają możliwości parlamentu w tej kwestii. Ponadto, jak 
zauważa S. Ratnapala, jeśli nowe regulacje będą funkcjonować wystarczająco długo, 
system gospodarczy przystosuje się do nowej rzeczywistości fiskalnej i w ten sposób 
może się okazać, że cofnięcie poczynionych na rzecz stanów koncesji będzie równie 

http://www.budget.gov.au
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trudne jak likwidacja faktycznego monopolu federacji w zakresie nakładania podatku 
dochodowego902.

902 S. Ratnapala, op.cit., s. 279.
903 Zob. ibidem.
904 Ich oficjalna nazwa brzmiała Konferencje Ministrów Związku i Stanów (Conferences of Com

monwealth and State Ministers').

Rozdziałem środków pochodzących z podatku od towarów i usług zajmuje się Ko
misja Związku do spraw Grantów {Commonwealth Grant Commission), ciało powołane 
do życia jeszcze w 1933 roku, w celu rozdzielania środków przekazywanych w ramach 
transferów federalnych stanom. Od 1982 roku Komisja stała się jedynie ciałem o charak
terze technicznym i doradczym, bowiem decyzje co do rozdziału środków podejmowano 
podczas Konferencji Premierów.

Choć wciąż pod względem finansowym Związek zdecydowanie dominuje nad stana
mi, reforma z 2000 roku oznacza wyraźną zmianę w dotychczasowych uregulowaniach. 
Jest też przejawem nowego podejścia do relacji federalno-stanowych. Nie oznacza 
jednak całkowitego rozwiązania problemu braku równowagi finansowej w wymiarze 
wertykalnym {vertical fiscal imbalance).

Istnieje ponadto jeszcze inny aspekt zagadnienia. Otóż charakter relacji finansowych 
w strukturze federacji australijskiej powoduje, że nawet jeśli za alokację środków pub
licznych w pewnych obszarach odpowiadają rządy stanowe to za pobór podatków odpo
wiedzialny jest i tak w przeważającej mierze rząd federalny. Innymi słowy rozerwany 
został związek pomiędzy władzą podatkową {taxing authority) i wydatkową {spending 
authority), co z pewnością nie jest pożądanym rozwiązaniem z punktu widzenia zasady 
rządów odpowiedzialnych903 904.

7.1.2. Instytucje współpracy federalno-stanowej

Rada Rządów Australii

Jeszcze przed utworzeniem federacji szefowie rządów kolonialnych odbywali nieregu
larne spotkania w celu dyskutowania nad sprawami stanowiącymi wspólny przedmiot 
zainteresowania. Spotkania tego rodzaju kontynuowano także już po zawiązaniu fede
racji. Początkowo były one forum, na którym omawiano wyłącznie stosunki między 
stanami. Premier federalny był co prawda zapraszany, ale gospodarzami spotkań po
zostawali premierzy stanowi, decydując o ich tematyce i przebiegu.

Premier federalny zdołał przejąć kontrolę nad spotkaniami tuż po I wojnie światowej, 
przede wszystkim wskutek rosnącego uzależnienia finansowego stanów od federacji 
i rozszerzania kompetencji federalnych dzięki orzecznictwu Sądu Najwyższego. Spot
kania, znane pod nazwą Konferencji Premierów {Premiers’ Conference)404, w których 
uczestniczyli szefowie rządów federacji i stanów, stały się w okresie powojennym stałym 
elementem federalnego krajobrazu politycznego. Chociaż towarzyszyło im znaczne 
zainteresowanie mediów, rola i znaczenie Konferencji były ograniczone. Tematyka spot
kań najczęściej obejmowała jedynie kwestie finansowych relacji pomiędzy Związkiem 
a stanami, to znaczy transferów federalnych dla stanów, przy czym premierzy stanowi 
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występowali wobec szefa rządu federalnego w charakterze aplikantów wnioskujących 
o przyznanie środków finansowych określonej wysokości905.

905 Por. J. Holmes, C. Sharman, The Australian Federal System, George Allen & Unwin, Sydney-Lon
don-Boston 1977, s. 118 i n.

906 B. Galligan, A Federal Republic..., op.cit., s. 206.
907 J. Bannon, op.cit., s. 243.
908 Commonwealth - State Ministerial Councils: A Compendium, Department of the Prime Minister 

and Cabinet, Canberra 2006, s. 10.

Konferencje Premierów nie były więc instytucją rzeczywistej współpracy federacji 
i stanów, zarówno ze względu na ograniczoną problematykę, jaką poruszano w ich 
trakcie, jak i z powodu dominacji premiera federalnego.

W 1990 roku premier R. Hawke zwołał Specjalną Konferencję Premierów {Special 
Premiers’ Conference), która zebrała się ostatecznie w Brisbane w październiku tego 
roku. Celem miało być rozpoczęcie procesu zmierzającego do ulepszenia współpracy 
stanów i Związku w granicach wyznaczanych przez federalną konstytucję906. Specjalne 
Konferencje miały spowodować zmianę relacji pomiędzy stanami a federacją poprzez 
zaangażowanie władz stanowych we współpracę z rządem federalnym w zakresie 
szerokiego spektrum spraw o charakterze ogólnopaństwowym. Zmiana ta miała mieć 
charakter trwały907. Zakres problemów poruszanych podczas Specjalnych Konferencji 
w 1990 i 1991 roku był bez porównania większy niż w trakcie wcześniejszych Kon
ferencji Premierów. Ukoronowaniem zmiany w charakterze stosunków federalno-sta- 
nowych było utworzenie w 1992 roku Rady Rządów Australii {Council of Australian 
Governments - COAG), jako najważniejszej instytucji w odnowionym systemie relacji 
wewnątrz struktury federalnej.

Członkami Rady są: premier federalny, premierzy stanowi, a także szefowie rządów 
terytoriów federalnych oraz przewodniczący Australijskiego Stowarzyszenia Samorządu 
Lokalnego {Australian Local Government Association). Spotkania Rady, które zwołuje 
i którym przewodniczy premier federalny, od 2000 roku odbywają się przynajmniej raz 
w roku. Utworzenie Rady nie oznaczało końca Konferencji Premierów. Aż do 1999 roku 
nadal pełniła ona swą funkcję decydowania o podziale transferów federalnych. Dopiero 
reforma w zakresie relacji finansowych pomiędzy federacją i stanami oznaczała osta
teczne zakończenie tej formy kooperacji międzyrządowej.

Wśród celów Rady Rządów Australii wskazuje się przede wszystkim wzmacnianie 
współpracy międzyrządowej w interesie ogólnopaństwowym, organizowanie współpracy 
w zakresie wprowadzania reform ekonomicznych integrujących wspólny rynek oraz 
regulowanie w drodze umów międzyrządowych najważniejszych kwestii powstających 
w wyniku działalności Rad Ministerialnych {Ministerial Councils) i inicjatyw podejmo
wanych przez poszczególne rządy, takich, które oddziałują na pozostałe908. Zadaniem 
Rady jest też koordynowanie pracy i nadzór nad Radami Ministerialnymi.

Rady Ministerialne

Instytucje służące współdziałaniu federacji i stanów na poziomie ministrów pojawiły 
się już przed II wojną światową. W 1934 roku powstała pierwsza z nich, Australijska 
Rada do spraw Rolnictwa {Australian Agricultural Council), w kolejnych latach podobne 
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instytucje tworzono w celu kooperacji w innych obszarach aktywności rządowej. Liczba 
Rad Ministerialnych ulegała zmianie, dochodząc z czasem do ponad 40. W 2006 roku 
istniało 30 takich rad, do tego trzeba jednak dodać także 12 tak zwanych innych forów 
ministerialnych (other ministerial fora)909. Wśród tych ostatnich są na przykład Rada 
Ministerialna do spraw Wyspy Frasera (Fraser Island Ministerial Council) oraz Rada 
Ministerialna Wielkiej Rafy Koralowej (Great Barrier Reef Ministerial Council).

909 Zob. ibidem, s. 16-103.
910 Na przykład w Radzie Ministerialnej do spraw Hazardu (Ministerial Council on Gambling) 

większość stanów reprezentuje trzech, a Wiktorię aż czterech ministrów.
911 H. Jha, Institutions of Intergovernmental Relations in the Federal Framework of Australia and 

India, „Indian Journal of Federal Studies”, 2003/2, s. 87.

Rady Ministerialne są formalnymi spotkaniami ministrów poszczególnych re
sortów, których celem jest organizowanie współpracy federacji, stanów i terytoriów 
w konkretnej dziedzinie oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie. 
Będąc przedstawicielami swych rządów ministrowie mogą podejmować w ich imieniu 
decyzje i wiążące zobowiązania. Niemniej jednak, jak wspomniano, działalność Rad 
Ministerialnych jest nadzorowana przez Radę Rządów Australii.

Członkami Rad są ministrowie: federalny i stanowi oraz ministrowie terytoriów. 
W skład Rad może wchodzić więcej niż jeden minister910 911, poszczególni ministrowie mogą 
być członkami więcej niż jednej. Niektóre Rady spotykają się kilka razy w roku, inne 
tylko raz, w niektórych decyzje są podejmowane jednogłośnie, w innych większością 
głosów, niektóre obsługiwane są przez administrację federalną, inne mają własną, odręb
ną obsługę administracyjną. W sumie daje się zauważyć duże zróżnicowanie w zakresie 
organizacji tych instytucji, ich szczegółowe omówienie wykracza jednak poza ramy tego 
opracowania, na potrzeby naszych rozważań nie jest zresztą konieczne.

Istotne jest to, że system Rad Ministerialnych zapewnia możliwość intensywnej 
współpracy pomiędzy elementami federalnej struktury w wielu konkretnych dziedzinach 
działalności poszczególnych rządów. W tym sensie stanowi on podstawę wertykalnej 
kooperacji w australijskim systemie federalnym.

Komisja Międzystanowa

Jedyną instytucją powołaną w konstytucji do organizowania współdziałania Związku 
i stanów jest Komisja Międzystanowa (Inter-State Commission), której funkcjonowa
nie regulują art. 101-104 ustawy zasadniczej. Jej zadaniem miało być podejmowanie 
wszelkich działań, które parlament federalny uzna za stosowne dla realizacji przepisów 
konstytucji dotyczących handlu i wymiany wewnątrz federacji. Komisja została powołana 
po raz pierwszy w 1913 roku. Jej działalność nigdy nie była nazbyt aktywnie prowadzona, 
zmieniło się to na krótko po roku 1975, a sama Komisja istniała do 1989 roku, kiedy to 
większość jej kompetencji przekazano powołanej w drodze ustawy Komisji do spraw 
Przemysłu (Industry Commission). Komisja Międzystanowa miała być quasi-sądowym 
ciałem, choć powoływanym i odpowiadającym przed federalną legislaturą. Nigdy nie 
odegrała jednak większej roli w australijskim systemie federalnym9".
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Rada do spraw Pożyczek

Rada do spraw Pożyczek (Loan Council) jest instytucją unikalną w ustrojach federal
nych. Jej zadaniem jest określanie wysokości pożyczek, jakie w każdym roku mogą 
zaciągnąć władze federalne i stanowe, a także samorząd lokalny, co oznacza wyłączenie 
tych kwestii z kompetencji odpowiednich ciał przedstawicielskich. Kontroli Rady nie 
podlegają jedynie pożyczki zaciągane na cele wojskowe i pożyczki chwilowe związane 
z nagłymi potrzebami.

Członkami Rady są premier federalny oraz premierzy stanów i terytoriów lub ich 
ministrowie finansów. Przewodniczącym jest szef rządu federacji lub jego reprezentant, 
z reguły minister finansów. Spotkanie Rady odbywa się raz w roku, ale może zostać 
także zwołane w każdej chwili przez przewodniczącego, natomiast musi się odbyć, 
jeśli zażądają tego przynajmniej cztery stany lub terytoria912. Większość decyzji jest 
podejmowana większością głosów, niektóre, na przykład dotyczące podziału pomiędzy 
stany środków pochodzących z pożyczki, muszą zostać podjęte jednomyślnie. Ponieważ 
działalność Rady ma podstawy w konstytucji (choć sama instytucja nie jest oparta na 
jej przepisach) decyzje przez nią podejmowane są wiążące dla wszystkich jej członków 
i nie mogą być zmienione, chyba że przez samą Radę na jej kolejnym posiedzeniu.

912 Commonwealth..., op.cit., s. 14.
913 W.R.C. Jay, The Australian Loan Council, „Publius: The Journal of Federalism”, 1977, vol. 7, no. 3, 

s. 103.
914 D. Jaensch, Politics of Australia, McMillan Publishers Australia Pty. Ltd., South Yarra 2001, 

s. 80.

Inauguracja działalności Rady miała miejsce w 1924 roku, ale dopiero po odpo
wiedniej zmianie konstytucji w 1928 roku, polegającej na wprowadzeniu art. 105A, 
pozwalającego na zawieranie porozumień między federacją a stanami w sprawach 
pożyczek, jej działalność nabrała rzeczywistego znaczenia. Przyjęcie poprawki konsty
tucyjnej poprzedziło zawarcie przez federację i wszystkie stany Porozumienia Finan
sowego (Financial Agreement), zakładającego powołanie Australijskiej Rady do spraw 
Pożyczek. Ustawy konieczne do wprowadzenia porozumienia w życie zostały przyjęte 
przez wszystkie parlamenty do końca 1928 roku, uzależniały one jednak jego trwałe 
wejście w życie od zmiany konstytucji913. Obecnie Rada do spraw Pożyczek działa na 
zasadach określonych w umowie federalno-stanowej, będącej częścią federalnej ustawy 
z 1994 roku, wprowadzającej w życie postanowienia umowy dotyczącej relacji finan
sowych między federacją a stanami.

Rada do spraw Pożyczek jest szczególną instytucją, wymykającą się jednoznacznej 
ocenie. Z jednej strony jej powstanie oznaczało wzrost kompetencji Związku, który 
uzyskał wpływ na działalność stanów w zakresie finansów. Z drugiej strony, służy ona 
realizacji zasady partycypacji, pozwalając stanom wpływać z kolei na politykę federacji 
w tym zakresie. W każdym razie, zwłaszcza w okresie powojennym, premierzy federalni 
zdołali zdominować posiedzenia Rady, w ten sposób czyniąc z niej kolejny instrument 
dominacji federacji nad stanami. Ponieważ dochody federacji pozwalały jej ograniczać 
poziom zadłużenia, a z kolei stany, odczuwając nieustający brak środków, usiłowały 
przeforsować wyższe pożyczki, posiedzenia Rady często zamieniały się w otwartą 
konfrontację914. Pewne zmiany dotyczące funkcjonowania Rady i wzmacniające pozycję 
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stanów zostały dokonane w 1995 roku. Mędzy innymi zniesiono możliwość zaciągania 
pożyczek przez Związek w imieniu stanów oraz obostrzenia dotyczące pożyczania przez 
stany pieniędzy na realizację celów związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Rada do spraw Umów Międzynarodowych

Podczas spotkania Rady Rządów Australii 14 czerwca 1996 roku, premierzy zadecydo
wali o powołaniu Rady do spraw Umów Międzynarodowych {Treaties Council). Jest to 
ciało o charakterze doradczym, którego zadaniem jest konsultowanie zawieranych przez 
Związek umów międzynarodowych, mogących oddziaływać na zakres jurysdykcji sta
nów i terytoriów915. Członkami Rady są szefowie rządów. Utworzenie takiego ciała było 
o tyle istotne, że, jak widzieliśmy, władza federacji w zakresie stosunków zewnętrznych 
pozwoliła na ingerencję federalną w obszar jurysdykcji stanowej. W tym sensie Rada 
mogła odegrać istotną rolę w zakresie zarówno ochrony autonomii stanów, jak i partycy
pacji, dawała bowiem potencjalną możliwość, pomimo że miała mieć charakter jedynie 
doradczy, wpływania na politykę zagraniczną federacji. Jak dotąd Rada do spraw Umów 
Międzynarodowych nie odegrała jednak znaczącej roli. Przez ponad 10 lat zebrała się 
tylko raz, w 1997 roku. Jak piszą B. Galligan i J.S.F. Wright, Rada do spraw Umów 
Międzynarodowych wciąż „musi jeszcze udowodnić swoją przydatność”916.

915 Zob. R. Wilkins, Ch. Saunders, Intergovernmental Relations in Australia [w:] J.P. Meekison (ed.) 
Intergovernmental Relations..., s. 21.

916 В. Galligan, J.S.F. Wright, op.cit., s. 165.

7.1.3. Umowy między federacją a stanami

Umowy międzyrządowe {intergovernmental agreements) służą wprowadzaniu w życie 
ustaleń dokonanych podczas posiedzeń Rady Rządów Australii. Ponieważ jest to ciało 
o całkowicie pozakonstytucyjnym charakterze, realizacja decyzji przez nie podjętych 
należy do władz federalnych i stanowych. Każda decyzja wymagająca przyjęcia od
powiednich uregulowań ustawowych musi być podjęta przez Radę Rządów, choć jak 
wspomniano, także Rady Ministerialne mogą podejmować wiążące decyzje. W Austra
lii umowy międzyrządowe są zawierane pomiędzy Związkiem i wszystkimi stanami 
i terytoriami. Liczba takich porozumień nie jest duża. Jako przykłady można wskazać 
Umowę w Sprawie Bezpieczeństwa Transportu Lądowego z 2005 roku {Intergovern
mental Agreement on Surface Transport Security) oraz Umowę w sprawie Badań na 
Ludzkich Embrionach i Zakazu Klonowania z 2004 roku {Research Involving Human 
Embryos and Prohibition of Human Cloning Agreement).

Podobnie jak w Kanadzie tego rodzaju umowy mogą być wiążące jedynie politycznie, 
ale nie prawnie. Oznacza to, że ani parlament federalny, ani parlamenty stanowe nie 
mogą być nimi ograniczone w swej działalności ustawodawczej. Tak jak w Kanadzie, 
porozumienia zawierane przez egzekutywę nie mogą podważać zasady suwerenności 
parlamentu. Ostatecznie więc skuteczność takich porozumień zależy od dobrej woli 
zawierających je stron.
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7.2. Stosunki między stanami - federalizm horyzontalny

Jak wspomniano historia politycznych kontaktów pomiędzy stanami sięga jeszcze cza
sów kolonialnych. Konferencja Premierów, zanim została „przejęta” przez szefa rządu 
federalnego, była instytucją powołaną do omawiania relacji międzystanowych i forum 
zapewniającym możliwość kontaktu właśnie stanowym przywódcom. Te tradycje poli
tycznych kontaktów pomiędzy stanami zanikły, kiedy dominującą pozycję w zakresie 
stosunków w ramach struktury federalnej uzyskał Związek. Przez wiele lat nie istniała 
żadna instytucja federalizmu horyzontalnego na najwyższym szczeblu.

Zmiany zachodzące w systemie Intergovernmental Relations na początku lat 90. 
XX wieku spowodowały jednak zmianę także w tym zakresie. W 1994 roku szefowie 
rządów stanów i terytoriów powołali Forum Liderów (Leaders’ Forum), jako formułę 
organizacyjną ich regularnych spotkań. Celem spotkań miało być omawianie kwestii 
stosunków federalno-stanowych w celu wypracowania, w miarę możliwości, wspólnego 
stanowiska, które mogłoby być prezentowane wobec rządu federalnego917. Poza tym, 
Forum miało dawać możliwość zajmowania się sprawami o ogólnopaństwowym cha
rakterze, które mogą być załatwione bez udziału władz federalnych918. Komentatorzy 
akcentowali rolę, jaką odgrywało Forum w zbliżaniu stanów i wzmacnianiu ich pozycji 
wobec władz federalnych, a także potencjał tego rodzaju organizacji, równocześnie 
jednak nie oceniając jej dorobku tak wysoko, jak choćby Rady Rządów Australii919. Na 
pewno Forum Liderów nie mogło się równać z kanadyjską Radą Federacji czy będących 
jej poprzednikiem Dorocznymi Konferencjami Premierów prowincji i terytoriów.

917 Zob. R.L. Watts, Intergovernmental Councils in Federations, (Constructive and Co-operative 
Federalism? A Series of Commentaries on the Council of the Federation), 2003 (2), IIGR, Queen’s 
University; IRPP, Montreal, s. 4-5, http://www.iigr.ca

918 Zob. szerzej Federal State Relations Committee Report on Australian Federalism: The Role of 
the States, ch. 3, 6, http://www.parliament.vic.gov.au

919 H. Jha, op.cit., s. 89.
920 R.H. Leach, Interstate Relations in Australia, University of Kentucky Press, Lexington 1965, s. 75.

W celu wzmocnienia politycznej współpracy pomiędzy stanami i terytoriami 
w październiku 2006 roku premierzy wszystkich stanów i przewodniczący terytoriów 
federalnych podjęli decyzję o utworzeniu Rady dla Federacji Australijskiej (Councilfor 
the Australian Federation). Członkami Rady są premierzy i przewodniczący rządów, 
którzy rotacyjnie stoją na jej czele. Spotkania odbywają się przynajmniej raz w roku, 
choć mogą być w razie potrzeby zwoływane także częściej. Istotą powołania Rady 
jest próba stworzenia przeciwwagi dla dominacji rządu federalnego oraz stworzenia 
płaszczyzny współpracy w zakresie spraw niewymagających udziału federacji. Do 
września 2008 roku Rada dla Federacji Australijskiej odbyła cztery spotkania. Początki 
działalności tej organizacji są obiecujące, choć jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie 
na sformułowanie jakichkolwiek definitywnych ocen.

Polityczna kooperacja pomiędzy stanami, pomijając krótki epizod z początku 
XX wieku, dopiero zaczyna się rozwijać. Długie tradycje ma natomiast współpraca 
o charakterze administracyjnym. W ostatnim czasie formalne kontakty pomiędzy 
stanowymi ministrami mają miejsce w ramach federalno-stanowych Rad Ministerial
nych. Wcześniej formą kooperacji międzystanowej na poziomie ministrów były liczne 
Konferencje. Miały one dwa zasadnicze cele: dostarczanie ich uczestnikom informacji 
o procedurach i praktykach występujących w innych stanach oraz pomoc w osiągnięciu 
pewnego przynajmniej stopnia jednolitości w tym zakresie920.

http://www.iigr.ca
http://www.parliament.vic.gov.au
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Współpraca administracyjna obejmuje także liczne formalne porozumienia dotyczące 
na przykład wykonywania pewnych zadań przez administrację jednego stanu w imieniu 
innego lub innych. Porozumienia międzystanowe pozwalają na przykład dzieciom za
mieszkującym tereny przygraniczne uczęszczać do szkół w innym stanie. W latach 50. 
ubiegłego wieku Nowa Południowa Walia porozumiała się z Wiktorią i Queensland w spra
wie przekazu energii elektrycznej do tych stanów przez swoje terytorium oraz z Australią 
Południową, użyczając jej swych zasobów wodnych i pozwalając prowadzić na swoim 
terytorium wszelkie prace budowlane związane z dostarczaniem wody do znajdującej się 
w Australii Południowej kopalni uranu. Takich przykładów można by znaleźć znacznie 
więcej. Często porozumienia tego rodzaju są zawierane przez ministrów lub premierów, 
niektóre z nich wymagają także uchwalenia odpowiednich ustaw przez parlamenty.

Istotnym elementem współpracy międzystanowej były zawsze wspólne przedsięwzię
cia. Jednym z najważniejszych w historii było powołanie w 1915 roku Komisji Rzeki 
Murray {Murray River Commission). Wcześniej na tle korzystania z zasobów wodnych tej 
rzeki toczył się nieustający spór pomiędzy Nową Południową Walią, Wiktorią i Australią 
Południową921. Porozumienie z 1915 roku, zawarte między trzema stanami z udziałem 
premiera federalnego, powołało do życia komisję mającą się zajmować zagospodaro
waniem i kontrolą wykorzystywania zasobów wodnych rzeki w celach gospodarczych. 
Obecnie Komisja Dorzecza Rzek Murray i Darling {The Murray - Darling Basin Com
mission) ytsX organem wykonawczym odpowiedniej Rady Ministerialnej.

921 Zob. ibidem, s. 105 i n.
922 Street v The Bar Association of Queensland and Barristers’ Board (1989) 168 CLR 461.
923 M.J. Dietmold, op.cit., s. 155, 157.

Kwestia współdziałania stanów nie została w żaden sposób uregulowana w konsty
tucji. Federalna ustawa zasadnicza nie przewiduje żadnych form współpracy międzysta
nowej, nie reguluje także kwestii umów międzystanowych. Są one, tak jak w Kanadzie, 
zawierane na podstawie tradycyjnego prawa ministrów Korony do zawierania umów 
zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Jedynie w dwóch miejscach ustawa zasadnicza odnosi się do relacji pomiędzy stana
mi. W art. 117 zabrania dyskryminacji przez prawo stanowe obywateli innych stanów, 
a w art. 118 formułuje identyczną z odpowiednią regulacją amerykańską zasadę pełnego 
zaufania {full faith and credit). Także art. 117 nawiązuje do zawartej w amerykańskiej 
konstytucji zasady ochrony praw i przywilejów, choć jej nie kopiuje. Istotna różnica 
polega na tym, że nie wspomina się tu o żadnych prawach, które przysługiwałyby obywa
telom stanów, mowa jest tylko o zakazie dyskryminacji. Sąd Najwyższy Australii bardzo 
rzadko wypowiadał się na temat tego przepisu, ale w 1989 roku uznał, że ograniczenie 
w zakresie wykonywania zawodów prawniczych w Queensland, wprowadzone przez 
stan wobec obywateli innych stanów, stanowi naruszenie art. 117922.

Zasada pełnego zaufania nie ma w australijskiej federacji tak wielkiego znaczenia, 
jak w Stanach Zjednoczonych. Jest tak dlatego, ponieważ art. 106, 107 i 108 konstytucji 
przesądzają istnienie jednego systemu prawnego w całej federacji, wobec czego zasada 
pełnego zaufania może jedynie dodatkowo wzmacniać tę jedność porządku prawnego. 
Uznawanie aktów prawnych nakazuje art. 107, odnośnie do wyroków sądowych i aktów 
quasi-sądowych decydują art. 107 i 10 8923.

Dla stosunków międzystanowych charakterystyczna jest słabo rozwinięta, choćby 
w porównaniu do Kanady, współpraca polityczna oraz to, że współpraca międzystanowa 
organizowana jest przez instytucje federalno-stanowe, jak Rady Ministerialne. Warto 
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również zwrócić uwagę na brak trwałej, zinstytucjonalizowanej współpracy regionalnej. 
Jeżeli już do niej dochodzi, ma ona charakter doraźny.

7.3. Intergovernmental Relations a ustrój federalny

Wśród australijskich autorów toczy się, nierozstrzygalna chyba, dyskusja, czy intencją 
twórców konstytucji było oparcie ustroju federalnego na modelu dualistycznym, zwanym 
też skoordynowanym924, czy też na modelu kooperatywnym. Jako argument przemawia
jący za tym drugim stanowiskiem podnosi się przede wszystkim fakt, że wiele spośród 
kompetencji delegowanych federacji ma charakter kompetencji równoległych. Ma to 
oznaczać, że Ojcowie konstytucji zakładali współpracę między federacją a stanami w ich 
wykonywaniu. Z kolei zwolennicy pierwszej tezy wskazują na brak w ustawie zasadniczej 
instytucji i mechanizmów mogących służyć współdziałaniu Związku i stanów, Komisja 
Międzystanowa nie może być traktowana jako instytucja w tym zakresie wystarczająca. 
To stanowisko jest bardziej uzasadnione. Fakt, że liczne kompetencje federalne mają 
charakter zbieżny nie może świadczyć o tym, iż zamiarem twórców konstytucji było 
oparcie stosunków wewnątrz struktury federalnej na zasadzie kooperacji. O takim 
zamiarze nie świadczą też w żadnym stopniu debaty prowadzone podczas konwencji 
federalnych. Wobec umieszczenia w konstytucji art. 109 przyznającego, w zakresie 
kompetencji równoległych, prymat uregulowaniom federalnym, współpraca Związku 
i stanów w zakresie wykonywania tych kompetencji nie była konieczna.

924 Choć na przykład R. Wilkins, Ch. Saunders rozróżniają federalizm dualistyczny od skoordyno
wanego. Zob. R. Wilkins, Ch. Saunders, op.cit., s. 18.

Niezależnie od tego, jakie były intencje twórców konstytucji, brak mechanizmów 
współdziałania federalno-stanowego w ustawie zasadniczej nie wykluczył i nie unie
możliwił rozwoju mechanizmów kooperacji międzyrządowej w australijskiej federacji. 
Oprócz Komisji Międzystanowej jedynie funkcjonowanie Rady do spraw Pożyczek ma 
w pewnym zakresie podstawy konstytucyjne (art. 105A), choć sama instytucja nie jest 
wpisana w ustawę zasadniczą.

Przez ponad 90 spośród 108 lat istnienia Związku Australijskiego stosunki w ramach 
struktury federalnej były zdominowane przez władze federalne. Bardzo szybko udało 
im się „przechwycić” sięgającą jeszcze czasów kolonialnych instytucję Konferencji 
Premierów i od początku niemal całkowicie kontrolować nowo powstające instytucje jak 
Rada do spraw Pożyczek. Dominacja federacji wynikała z dwóch przyczyn. Po pierwsze, 
stałego, po 1920 roku, rozszerzania kompetencji federalnych wskutek orzecznictwa Sądu 
Najwyższego, po drugie, dzięki trwałej dominacji nad stanami w zakresie zasobów 
finansowych, co pozwalało władzom federalnym, wykorzystując art. 96 konstytucji, 
zezwalający na warunkowe przekazywanie stanom pomocy finansowej, powiększać 
nad nimi kontrolę. W rezultacie stany nie mogły być partnerem dla władz federalnych, 
przez wiele lat występując wobec nich ze zdecydowanie słabszych pozycji. Tym bardziej 
że różnice interesów między nimi uniemożliwiały prezentowanie wobec władz federal
nych wspólnego frontu. Kiedy w 1953 roku ówczesny premier R. Menzies zasugerował 
„przywrócenie stanom władzy podatkowej”, Australia Zachodnia i Tasmania sprzeciwiły 
się, ponieważ więcej korzyści dawało im dotowanie ich budżetów za pośrednictwem 
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transferów federalnych, przez podatników dwóch najbogatszych stanów - Nowej Połu
dniowej Walii i Wiktorii, niż ustanowienie własnego podatku dochodowego925.

925 Zob. P.H. Lane, op.cit., s. 38.
926 M. Painter, The Council of Australian Governments and Intergovernmental Relations: A Case of 

Cooperative Federalism, „Publius: The Journal of Federalism”, 1996, vol. 26, no. 2, s. 118.
927 Ibidem, s. 119.
928 T. Hueglin, A. Fenna, Comparative Federalism. A Systematic Inquiry, Broadview Press, Peter

borough 2006, s. 229.
929 By podać tylko jeden przykład. W 2000 roku parlament federalny przyjął ustawę regulującą 

kwestię energii odnawialnej (Renewable Energy [Electricity] [Charge] Act), a uchwaloną w celu 
uniknięcia możliwej „niezgodności” regulacji w poszczególnych stanach, która mogłaby być re
zultatem ustawodawstwa stanowego. To, co jest szczególnie interesujące, a także ukazuje jakiej 
degeneracji uległ konstytucyjny podział władzy między federacją a stanami, to, że podstawą 
federalnej legislacji był nie ratyfikowany jeszcze przez Australię protokół z Kyoto. W zakresie 
ochrony środowiska podstawą kompetencji legislacyjnych parlamentu federalnego może być je
dynie klauzula spraw zagranicznych, okazuje się, że na jej podstawie parlament federalny może 
wprowadzać w życie nawet postanowienia tych umów międzynarodowych, które formalnie go 
nie obowiązują.

Na początku lat 90. XX wieku w zakresie mechanizmu kooperacji międzyrządowej 
zostały zapoczątkowane bardzo istotne zmiany. Inicjatywa premiera R. Hawke’a polega
jąca na zwołaniu Specjalnej Konferencji Premierów, a później utworzeniu Rady Rządów 
Australii, miała na celu zaangażowanie stanów w rzeczywistą, opartą na dużo bardziej 
partnerskich warunkach, współpracę z władzami federalnymi. Były to rzeczywiście 
zmiany o charakterze przełomowym. Warto jednak pamiętać, że utworzenie Rady 
Rządów i związany z tym rozwój instytucji współpracy międzyrządowej, jak również 
zmiany w funkcjonowaniu już istniejących nie wprowadzają zasadniczych przeobrażeń 
w „rzeczywistości konstytucyjnej i politycznej, ale dodają [jedynie - przyp. T.W.] nowy 
element”, jak piszę M. Painter, „z natury federalistyczny”926. Innymi słowy nie znik
nęły żadne przesłanki dominacji władz federalnych nad stanami, zmieniło się jedynie 
nastawienie tych pierwszych do relacji federalno-stanowych. Rada Rządów Australii 
nie ma ani konstytucyjnego, ani nawet ustawowego umocowania, została utworzona na 
mocy porozumienia międzyrządowego i może być rozwiązana, jeśli strony tego poro
zumienia nie będą widziały korzyści z jego podtrzymywania927. Zdaniem niektórych 
autorów, Rada Rządów Australii w żadnym stopniu „nie zmieniła potężnej nierówno
wagi w australijskim federalizmie; i jest to instytucja istniejąca i działająca wyłącznie 
na życzenie premiera federalnego”928. Dopóki Sąd Najwyższy nie zacznie wykazywać 
bardziej „prostanowego” nastawienia wobec podziału kompetencji legislacyjnych między 
federacją a stanami i dopóki stany będą finansowo uzależnione od Związku, dopóty 
charakter i zakres współpracy międzyrządowej będzie zależał od dobrej woli władz 
federalnych, a stany będą w jakimś sensie pozostawać na ich łasce.

Trwałość zmian zapoczątkowanych przed niespełna dwudziestu laty będzie więc 
zależeć od polityki kolejnych rządów federalnych, a te wciąż nie wahają się wykorzy
stywać swej przewagi w zakresie podziału władzy929. Ostatecznie nie można zapominać, 
że nowe regulacje w zakresie relacji finansowych, wzmacniające autonomię stanów, są 
oparte na federalnej ustawie, którą parlament może w każdej chwili, nie oglądając się na 
stany, zmienić. Poza tym granty warunkowe, o czym już wspomniano, wciąż służą wy
muszaniu na stanach przyjmowania oczekiwanych przez rząd federalny uregulowań.
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Jeśli mechanizmy kooperacji międzyrządowej będą ulegać dalszemu wzmocnieniu 
i rozwojowi, a Rady Ministerialne, a przede wszystkim Rada Rządów Australii, staną 
się miejscem podejmowania kluczowych dla federacji i stanów decyzji, na porządku 
dziennym stanie w Australii problem odpowiedzialności czynnika wykonawczego przed 
odpowiednimi parlamentami, podobny do tego, jaki istnieje w Kanadzie wobec praktyki 
federalizmu wykonawczego.

W Kanadzie instytucje współpracy międzyrządowej stały się jedynym efektywnym 
sposobem realizacji zasady partycypacji. Choć także w Australii Radę Rządów postrze
ga się jako instytucję broniąca interesów stanów i zapewniającą im głos w kwestiach 
natury ogólnopaństwowej, to jednak nie można jej roli porównać z podobnymi insty
tucjami kanadyjskimi. Wobec istnienia obieralnego, a przez to w pełni korzystającego 
ze swych uprawnień Senatu, w którym stany mają zagwarantowaną równą reprezen
tację, to właśnie Senat, przynajmniej formalnie, jest instytucją zapewniającą stanom 
udział w sprawowaniu władzy federalnej. W tym zakresie sytuacja w Australii jest 
nieporównywalna z Kanadą. Poza tym australijskie stany nie mają nawet zbliżonej do 
kanadyjskich prowincji pozycji w zakresie wertykalnego podziału władzy i przez to nie 
mogą być dla federacji równorzędnym partnerem.

W sierpniu 2007 roku premier stanu Queensland w prostych słowach wyraził swoje 
zdanie na temat kondycji australijskiego systemu federalnego: „Gdyby to był koń, na
leżałoby go dobić’”30. Rok 2008 rnusiał wlać nieco optymizmu w serce australijskiego 
polityka. Utworzony po wyborach z jesieni 2007 roku rząd Australijskiej Partii Pracy 
podjął wyzwanie wprowadzenia zmian w relacjach w ramach struktury federalnej. 
Pozostaje kwestią otwartą, na ile podejmowane w tym zakresie próby przyniosą powo
dzenie. Jedna okoliczność jest wszakże obiecująca, jako że po raz pierwszy w historii 
Australijska Partia Pracy tworzy zarówno rząd federalny, jak i rządy we wszystkich 
stanach i terytoriach. Z pewnością stwarza to przynajmniej nieco większe szanse na 
osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony porozumienia pomiędzy rządem federalnym 
a stanami.

930 Cyt. za A. Twomey, Australia’s Commonwealth..., op.cit., s. 23.



Rozdział V

Zasady ustroju federalnego w trzech 
federacjach anglosaskich

1. Wzajemne oddziaływanie rozwiązań ustrojowych

Wzajemne oddziaływanie rozwiązań ustrojowych w obrębie trzech omawianych ustrojów 
federalnych należy rozpatrywać w dwóch wymiarach. Z jednej strony, regulacje przyjęte 
we wcześniej powstałych federacjach amerykańskiej i kanadyjskiej wywarły wpływ 
(pozytywny lub negatywny) na ustroje federalne później powstałych państw (Kanady 
i Australii) już w fazie tworzenia konstytucji federalnych, stanowiąc dla nich pewien 
wzorzec i będąc swoistym punktem odniesienia. Z drugiej strony, takie oddziaływanie 
można dostrzec także już po przyjęciu konstytucji federalnej. Może być ono określone 
jako rodzaj „osmozy politycznej”, przejmowania lub czerpania z praktyki ustrojowej 
federalizmu innego kraju.

Podczas debaty nad przyjęciem Rezolucji z Quebecu w Zgromadzeniu Ustawodaw
czym Prowincji Kanady J.A. Macdonald zaskakująco ciepło wypowiedział się o ustroju 
amerykańskim, nazywając go „jednym z najbardziej zręcznych dzieł, które stworzyła 
kiedykolwiek ludzka inteligencja; [...] jedną z najdoskonalszych struktur, jakie kiedy
kolwiek sprawowały rządy nad wolnymi ludźmi”. Była to jednak postawa pochlebcy, 
który kierował słowa wielkiego uznania, będąc równocześnie przekonanym, iż chwalone 
dzieło jest dalekie od doskonałości, a on sam wie najlepiej, gdzie owe niedoskonałości 
leżą. Równocześnie J.A. Macdonald zwracał bowiem uwagę, że twórcy kanadyjskiej 
konstytucji, mając możliwość obserwowania funkcjonowania amerykańskiego ustro
ju, zdołali uniknąć tych wszystkich błędów, które, „jak pokazał czas i wydarzenia”, 
istniały w konstytucji amerykańskiej931. Kanadyjska federacja powstawała w okresie 
głębokiego kryzysu amerykańskiego federalizmu, a sama konstytucja była przygoto
wywana już wtedy, kiedy Stanami Zjednoczonymi wstrząsała wojna domowa. W tym 
kontekście trudno się dziwić, że wzorce amerykańskie nie zostały przeszczepione na 

J. Ajzenstat, P. Romney, I. Gentles, W.D. Gairdner (eds.), op.cit., s. 281.
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grunt kanadyjski. Oczywiście sama idea federalizmu, jako formy organizacji ustroju 
państwa, została zaczerpnięta ze Stanów Zjednoczonych, niemniej twórcy kanadyjskiej 
konstytucji zwracali uwagę przede wszystkim na owe błędy, które w ich przekonaniu 
popełnili Amerykanie, a których oni sami chcieli uniknąć.

Dla J.A. Macdonalda źródłem kryzysu amerykańskiej federacji była zbyt silna po
zycja stanów. Dlatego uważał, że w Kanadzie powinny dominować władze federalne. 
Cała konstrukcja ustrojowa, której był głównym autorem, została zbudowana na bazie 
tego założenia. W takiej sytuacji rozwiązania amerykańskie mogły stanowić jedynie 
wzorzec negatywny. Uwagę twórców kanadyjskiej federacji zaprzątały przede wszystkim 
dwie kwestie: suwerenność podmiotów federacji i domniemanie kompetencji w podzia
le władzy. Uznali oni, iż jeśli te dwie kwestie uregulują całkowicie odwrotnie niż ich 
amerykańscy poprzednicy, zdołają zapobiec powstaniu odśrodkowych tendencji dezinte- 
gracyjnych, które okazały się tak wielkim zagrożeniem dla federalizmu amerykańskie
go932. Wobec tego, jeśli konstytucja amerykańska ogranicza kompetencje federalne do 
ściśle określonej listy uprawnień delegowanych, to kanadyjska przyjmuje domniemanie 
kompetencji na rzecz parlamentu federalnego, zakreślając uprawnienia legislacyjne pro
wincji w formie zamkniętej listy. Kiedy amerykańskich senatorów wybierają legislatury 
stanowe, to ich kanadyjskich odpowiedników mają mianować władze federalne. Mają 
one także kontrolować działalność ustawodawczą prowincji, w ten sposób rozstrzygając 
spory kompetencyjne. Prowincje mają mieć zatem nie tylko ograniczone uprawnienia 
legislacyjne, ale ich wpływ na organy federalne ma być również niewielki.

932 Zob. J. Smith, Canadian Confederation and the Influence of American Federalism, „Canadian 
Journal of Political Science”, 1988, vol. 21, no. 3, s. 460-461.

Kanadyjczycy zapożyczyli od południowego sąsiada samą ideę federalizmu, ale 
własny ustrój federalny urządzili w zupełnie inny sposób. Zresztą nie wszystkie wzory 
amerykańskie mogły być, nawet gdyby chcieli tego twórcy konstytucji, zaadaptowane 
w Kanadzie. Senat nie mógł być oparty na zasadzie równej reprezentacji prowincji, 
przede wszystkim ze względu na Quebec, poza tym w Kanadzie federalizm połączono 
z systemem parlamentarnym, wobec czego na przykład Senat jako izba federalna rnusiał 
zostać osadzony w tym kontekście i nie mógł zostać wyposażony w takie kompetencje 
jak jego amerykański odpowiednik. Do tego dochodził „kontekst kolonialny”. Kanadyjska 
konstytucja była ustawą brytyjskiego parlamentu, co wykluczało umieszczenie w niej 
procedury zmiany, w której prowincje miałyby mieć udział. Niemniej jednak, nie może 
być wątpliwości, że twórcy kanadyjskiej konstytucji, niezależnie od tego jak ciepło się 
wyrażali o ustroju amerykańskim, spoglądali na niego, szukając przede wszystkim tego, 
czego należy się ustrzec, a nie tego, co należałoby zaadaptować.

Nie oznacza to, że J.A. Macdonald całkowicie odrzucał dorobek amerykańskiej 
myśli konstytucyjnej. Zwraca bowiem uwagę, że jego poglądy bardzo przypomina
ją te głoszone przez jednego z najważniejszych amerykańskich Ojców Założycieli 
- A. Hamiltona. Nie ma całkowitej pewności, czy poglądy J.A. Macdonalda zostały 
ukształtowane bezpośrednio przez myśl A. Hamiltona. Można jednak bez większego 
ryzyka założyć, że tak właśnie mogło być. Dlatego mówi się niekiedy, zresztą nie bez 
racji, że o ile ojcem amerykańskiej konstytucji był J. Madison, o tyle A. Hamilton był 
dziadkiem konstytucji kanadyjskiej.
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Twórcy australijskiej federacji byli w lepszej sytuacji niż ich kanadyjscy poprzednicy. 
Mogli skorzystać nie tylko ze wzorów amerykańskich, ale również kanadyjskich. Oparcie 
ustroju federalnego na rozwiązaniach kanadyjskich wydawało się zresztą oczywiste, 
skoro w Kanadzie zdołano połączyć federalizm z systemem parlamentarnym i insty
tucjami monarchicznymi. H.S. Parkes, proponując zwołanie konwencji konstytucyjnej 
premierowi Wiktorii D. Gilliesowi, był przekonany, że projekt federalnej konstytucji 
będzie rnusiał być w decydującej mierze wzorowany na „ustroju Dominium Kana
dy”933. Ostatecznie delegaci zarówno na pierwszą, jak i na drugą konwencję federalną 
odrzucili model kanadyjski, uznając go za zbyt scentralizowany i przez to niemożliwy 
do zaakceptowania. Uczestnicy konwencji w Sydney i Adelaide mieli taki sam cel 
jak reprezentanci amerykańskich stanów zebrani w Filadelfii ponad sto lat wcześniej, 
czyli ograniczenie uprawnień władz federalnych i zapewnienie częściom składowym 
federacji dominującej pozycji. Dlatego federalizm amerykański stanowił dla nich dużo 
bardziej odpowiedni wzorzec. Dla niektórych delegatów problem polegał jednak na 
tym, że amerykański ustrój został oparty na „obcej doktrynie separacji władz i odrzucał 
zasadę rządów odpowiedzialnych”. Z tego powodu za modelem kanadyjskim opowiadał 
się wpływowy uczestnik konwencji A. Deakin934. Jeszcze poważniejszą przeszkodą 
był fakt, że Australijczycy uznawali, iż amerykański federalizm jest ściśle związany 
z wartościami republikańskimi, których rzecz jasna nie mogli akceptować. Ta przeszkoda 
okazałaby się prawdopodobnie niemożliwa do pokonania, gdyby z pomocą australijskim 
Ojcom Założycielom nie przyszedł J. Bryce935 ze swym monumentalnym dziełem The 
American Commonwealth, które stało się dla uczestników konwencji federalnych, wedle 
słów A. Deakina, prawdziwą biblią936.

933 B. Galligan, C. Walsh, Australian Federalism - Yes or No? [w:] G. Craven (ed.), op.cit., s. 195.
934 D. Dawson, The Founders’ Vision [w:] G. Craven (ed.), op.cit., s. 11.
935 J. Bryce (1838-1922) był brytyjskim historykiem i konstytucjonalistą, profesorem Oxfordu, ale 

także politykiem, członkiem Izby Gmin z ramienia Partii Liberalnej, jak również kilku gabinetów 
tworzonych przez tę partię pod koniec XIX i na początku XX wieku. W latach 1907-1913 pełnił 
funkcję brytyjskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, później był członkiem Izby Lordów. 
Opublikowany w 1888 roku traktat The American Commonwealth był pierwszym tak dogłębnym 
i skrupulatnym omówieniem amerykańskiego ustroju, zyskał autorowi powszechne uznanie 
i z miejsca został uznany za klasyczny. Było to z pewnością najważniejsze dzieło J. Bryce’a. Pod 
koniec życia wydal, również bardzo dobrze przyjętą, rozprawę Modern Democracies.

936 G. Maddox, James Bryce: Englishness and Federalism in America and Australia, „Publius: The 
Journal of Federalism”, 2004, vol. 34, no. 1, s. 55.

937 Ibidem, s. 57.
938 J.S.F. Wright, Anglicizing the United States Constitution: James Bryce's Contribution to Australian 

Federalism, „Publius: The Journal of Federalism”, 2001, vol. 31, no. 4, s. 119.

Na czym polegała owa pomoc? J. Bryce udowadniał w swym obszernym traktacie, 
że korzenie amerykańskiego federalizmu tkwią w rzeczywistości w ustroju brytyjskim. 
Twierdząc, że instytucje ustroju federalnego w Stanach Zjednoczonych rozwinęły się 
ze starych konstytucji stanowych, które z kolei opierały się na brytyjskich tradycjach 
ustrojowych, J. Bryce dowodził, iż ustrój federalny powstał w drodze ewolucji instytucji 
mających źródło w konstytucjonalizmie brytyjskim. W ten sposób, zrywając związek 
między federalizmem a republikanizmem, odrzucając „republikańskie tło amerykańskiej 
konstytucji”937, pozwolił twórcom australijskiej federacji „spojrzeć na amerykańskie insty
tucje w oderwaniu od ich republikańskich konotacji”938, i w konsekwencji stworzył szansę
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na przyjęcie amerykańskiego modelu ustroju federalnego939. Australijczycy wiedzę na temat 
federalizmu czerpali właśnie z rozprawy J. Bryce’a, a nie choćby z esejów Federalisty, 
do których podczas dyskusji toczonych w trakcie konwencji odwoływali się tylko spora
dycznie. W rezultacie przejęli amerykańskie instytucje i mechanizmy ustrojowe bez ich 
ideologicznego bagażu, dzięki czemu „filozoficzna podstawa australijskiego federalizmu 
jest bardzo różna od republikańskiej podstawy federalizmu amerykańskiego”940.

939 Por. uwagi J. Bryce’a na temat amerykańskiego systemu federalnego: J. Bryce, The American 
Commonwealth, Liberty Fund, Indiannapolis 1995 (1888), s. 276-301, a także jego przekonanie 
o wpływie brytyjskich wzorców na kształt konstytucji Stanów Zjednoczonych: ibidem, s. 25-26.

940 J.S.F. Wright, op.cit., s. 128.
941 Dlatego na przykład Australijczycy musieli przekształcić amerykański Senat „z republikańskiego 

narzędzia [systemu - przyp. T.W.] hamulców i równowagi w utylitarny środek demokratycznej 
kontroli”, ibidem, s. 125.

942 Cyt. za: B. Galligan, A Federal Republic.op.cit., s. 87.
943 L. Zines, Changing Attitudes..., op.cit., s. 86.

Sposób podziału władzy między federację a stany, polegający na określeniu upraw
nień ustawodawczych parlamentu federalnego i pozostawieniu domniemania kompetencji 
na rzecz stanów; równa reprezentacja stanów w Senacie; sądowa kontrola konstytucyj
ności prawa jako procedura rozstrzygania sporów kompetencyjnych to elementy ustroju 
federalnego Australii zaczerpnięte wprost ze Stanów Zjednoczonych.

Choć co do zasady twórcy australijskiej konstytucji federalnej przedłożyli amery
kański wzorzec ustroju federalnego nad model kanadyjski, to także ten drugi nie został 
całkowicie odrzucony. Ostatecznie Kanada była przykładem, pierwszym w historii, 
połączenia federalizmu z systemem parlamentarnym. Choćby dlatego australijscy 
delegaci nie mogli go całkowicie zlekceważyć. Amerykańskie instytucje ustroju fede
ralnego nie mogły zostać po prostu skopiowane, ponieważ w Australii miały zostać 
połączone z westminsterskim systemem rządów odpowiedzialnych941. Forsowane przez 
niektórych delegatów wzorce szwajcarskie zostały natomiast zdecydowanie odrzucone. 
Przewodniczący drugiej konwencji federalnej E. Barton nie pozostawił w tej kwestii 
cienia wątpliwości: „Tak jak nie chcę butów wyprodukowanych w Niemczech, tak nie 
chcę konstytucji wyprodukowanej w Szwajcarii. Myślę, że nasze brytyjskie formy 
rządów, te, które przyjęliśmy i zaadaptowaliśmy, są dla nas najlepsze”942. Poza tym, jak 
wspominaliśmy, niektóre kompetencje wymienione w art. 51 konstytucji jako upraw
nienia parlamentu federalnego zostały wprost zaczerpnięte z art. 91 Aktu o Brytyjskiej 
Ameryce Północnej.

Bez wątpienia ustrój federalny Australii był wzorowany przede wszystkim na Sta
nach Zjednoczonych. Wybór tego modelu federalizmu nie oznaczał jednak całkowitego 
odrzucenia wzorców kanadyjskich. Nie można stwierdzić, by konstrukcja ustrojowa 
federalizmu w Australii była syntezą federalizmu amerykańskiego i kanadyjskiego. 
Zdecydowanie dominują w niej wpływy amerykańskie, odwołania do ustroju Kanady 
są nieporównanie mniej liczne i mniej znaczące.

Ogólna struktura federalna, którą przyjęli [twórcy konstytucji - przyp. T.W.], 
była tą ze Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Kanada dostarczyła przykładu 
zaadaptowania państwa federalnego do brytyjskich parlamentarnych, imperialnych 
i monarchistycznych instytucji943.
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Na tym chyba rzeczywiście polegał największy wkład Kanady w kształt australij
skiego federalizmu.

Okazuje się zatem, że wzorce amerykańskie oddziaływały na kształt ustroju fe
deralnego zarówno Kanady, jak i Australii, tyle że w pierwszym przypadku było to 
oddziaływanie niemal całkowicie negatywne, a w drugim, wręcz przeciwnie - jak 
najbardziej pozytywne. W ustroju federalnym Australii można dostrzec także pewne 
rozwiązania przejęte z federalizmu kanadyjskiego.

Wzajemne przejmowanie wzorców ustrojowych nie zakończyło się po przyjęciu 
konstytucji federalnych. I tak w Kanadzie, wbrew intencjom twórców konstytucji, spory 
kompetencyjne między federacją a prowincjami, właściwie od początku, nie były roz
strzygane przez władze federalne posługujące się prawem wstrzymywania i anulowania 
ustaw prowincji, lecz przez sądy powszechne, które wzorując się również na swych 
amerykańskich odpowiednikach, uznały swą kompetencję do orzekania o zgodności 
z konstytucją aktów prawnych. To właśnie instytucja judicial review stanowi jedyny 
w zasadzie istotny element amerykańskiego ustroju federalnego, który został w pełni 
recypowany w federalizmie kanadyjskim, choć nie w kanadyjskiej konstytucji.

Jeszcze przed utworzeniem kanadyjskiego Sądu Najwyższego sądy niższych instancji, 
a także występujący przed nimi prawnicy, w sprawach dotyczących interpretacji klauzul 
kompetencyjnych federacji i prowincji opierali się również w ogromnym zakresie na 
orzecznictwie sądów amerykańskich, oczywiście w największym stopniu na juryspru- 
dencji Sądu Najwyższego9"4.

Podobne oddziaływanie orzecznictwa amerykańskiego można dostrzec także w roz
strzygnięciach australijskiego Sądu Najwyższego wydawanych w pierwszych latach po 
utworzeniu federacji. Dominujące wówczas doktryny domniemanego immunitetu oraz 
zastrzeżonych uprawnień stanów opierały się na orzecznictwie amerykańskiego Sądu 
Najwyższego, pierwsza z nich została wywiedziona wprost z orzeczenia McCulloch 
v. Maryland.

Wzorce amerykańskie można dostrzec też w niektórych spośród propozycji zre
formowania kanadyjskiego Senatu, zakładających przyznanie drugiej izbie prawa 
zatwierdzania nominacji na niektóre stanowiska federalne lub zatwierdzania umów 
międzynarodowych. Tego rodzaju propozycje nie uwzględniają jednak zasadniczej róż
nicy pomiędzy ustrojem Stanów Zjednoczonych, opartym na zasadzie ścisłego podziału 
władzy i Kanady, gdzie w ramach systemu parlamentarnego dochodzi do kolaboracji 
władz, przez co Senat nie może, tak jak w USA, stać się elementem konstytucyjnego sy
stemu hamulców i równowagi. Niektóre propozycje reformy Senatu nawiązują natomiast 
wprost do konstrukcji ustrojowej drugiej izby australijskiego parlamentu. Odwołania do 
niej są w projektach zgłaszanych w ostatnich latach najczęstsze, by wspomnieć choćby 
najgłośniejszy z nich, tak zwany Triple E-Senate. Występując na forum australijskiego 
parlamentu we wrześniu 2007 roku premier Kanady S.J. Harper wskazał właśnie na 
australijski Senat jako wzorzec dla reformy Senatu kanadyjskiego.

Trudno też nie zauważyć, że model kooperacji międzyrządowej budowany w Austra
lii od początku lat 90. ubiegłego wieku nosi wyraźne znamiona podobnych instytucji

944 Por. J.T. Saywell, op.cit., s. 22 i n. 
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i mechanizmów funkcjonujących od wielu lat w Kanadzie. Wpływ wzorców kanadyj
skich jest w tym wypadku chyba oczywisty.

Odporny na wpływy australijskie i kanadyjskie okazał się natomiast ustrój federalny 
Stanów Zjednoczonych. W federalizmie amerykańskim trudno dostrzec jakikolwiek 
element przejęty z którejś z pozostałych „starych federacji common law”. Tę odporność 
na wpływy zewnętrzne można z jednej strony tłumaczyć ugruntowaniem rozwiązań 
ustrojowych związanych z zasadą federalizmu, a z drugiej strony odmiennym od dwóch 
pozostałych charakterem amerykańskiego systemu konstytucyjnego, opartego na zasa
dzie ścisłego podziału władzy.

2. Zasada autonomii

Podstawą autonomii amerykańskich i australijskich stanów miała być forma podziału 
władzy polegająca na enumeratywnym wyliczeniu uprawnień federalnych i pozostawie
niu domniemania kompetencji na rzecz stanów. W ten sposób większość ustawodawstwa 
miała pozostać przy stanach. Inaczej postąpili twórcy kanadyjskiej konstytucji. Pragnąc 
ograniczyć autonomię prowincji, wyliczyli ich kompetencje wyłączne, domniemanie 
kompetencji gwarantując parlamentowi federalnemu. Określili co prawda także wyłączne 
uprawnienia federacji, ale uczynili to jedynie „dla większej pewności”. Paradoksalnie 
sposób przeprowadzenia podziału władzy między federację a stany w amerykańskiej 
i australijskiej konstytucji otworzył drogę do ekspansji władzy federalnej w tych pań
stwach, określenie kompetencji wyłącznych prowincji stało się natomiast podstawą 
ochrony sfery ich jurysdykcji przed ingerencją federalną.

Historia amerykańskiego federalizmu od połowy lat 30. XX wieku przez prawie 60 lat 
cechowała się stałym wzrostem uprawnień legislacyjnych Kongresu i równoczesnym 
ograniczaniem obszaru jurysdykcji stanowej. Pierwszoplanową rolę w tym procesie 
odegrał Sąd Najwyższy, który bardzo szeroko interpretując kompetencje konstytucyj
ne Kongresu, zwłaszcza klauzulę obrotu, umożliwił objęcie federalną legislacją tych 
obszarów, które wcześniej były poddane regulacji stanowej.

Konieczność rozwoju kompetencji federalnych uzasadniano najczęściej potrzebą 
rozwiązywania problemów i regulowania kwestii ekonomicznych i społecznych, któ
rym nie mogły podołać stany, lub których, przynajmniej część z nich, rozwiązać nie 
chciała. W pierwszym przypadku chodziło zwłaszcza o regulacje z zakresu prawa pracy 
i kontrolę działalności gospodarczej, w drugim - o ochronę praw obywatelskich czar
noskórej mniejszości. Prawa stanowe tradycyjnie kojarzono z segregacją rasową, fakt, 
że rzecznicy praw stanowych stali w kwestii rasowej po niewłaściwej stronie, poczynił 
„nieocenione szkody prawdziwie federalnym wartościom”9,15.

9q5 W.S. Moore, A Pessimistic Note [w:] R.B. Hawkins Jr. (ed.), op.cit., s. 240-241. Zob. też J.B. At- 
tanasio, Federalism in the United States. Basic Elements and Chances for Survival [w:] Federal 
and Regional States in the Perspective of European Integration, Council of Europe Publishing, 
Strasbourg 1999, s. 123.
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Zgodnie z amerykańską konstytucją, władze federalne miały mieć ograniczone kom
petencje. Orzecznictwo Sądu Najwyższego doprowadziło jednak do sytuacji, w której 
to kompetencje stanów zostały ograniczone uprawnieniami legislacyjnymi Kongresu. 
Władza federalna bezceremonialnie wkraczała w tradycyjne obszary jurysdykcji sta
nowej. Jak, nie bez racji, stwierdził w opinii zbieżnej do orzeczenia Sądu Najwyższego 
w sprawie Lopez sędzia C. Thomas, federacja właściwie otrzymała „władzę porządkową 
nad krajem”, której konstytucja jej nie przyznała946. W 1991 roku Kongres omal nie 
uchwalił ustawy, która w zasadzie każde morderstwo z użyciem broni palnej uczyniłaby 
przestępstwem federalnym. Do uchwalenia ustawy ostatecznie nie doszło, ale tylko ze 
względu na protesty sędziów federalnych, obawiających się przeciążenia federalnych 
sądów947 948.

946 United States v. Lopez 514 U.S. 549 (1995) [w:J D.W. Kmieć, S.B. Presser, op.cit., s. 574.
947 K..T. Palmer, E.B. Laverty, The Impact of United States v. Lopez on Intergovernmental Relations: 

A Preliminary Assessment, „Publius: The Journal of Federalism”, 1996, vol. 26, no. 3, s. 124.
948 Ibidem, s. 113.

Komentując decyzję Sądu Najwyższego w sprawie Lopez, dziennikarka „New 
York Times” uznała, iż sąd postanowił powrócić do czasów Artykułów Konfederacji. 
Oczywiście nic takiego się nie stało. Orzekając w tej sprawie, sąd postanowił jedynie 
przypomnieć, iż amerykańska konstytucja inaczej dzieli władzę między federację a stany, 
niż wynikałoby to z wcześniejszego, wieloletniego orzecznictwa tego organu.

Można mieć poważne wątpliwości, czy tradycyjne uzasadnienia ekspansji władzy 
federalnej wciąż pozostają aktualne. Ostatecznie A. Lopez, ów uczeń, który wniósł broń 
na teren szkoły w San Antonio i w ten sposób, chcąc nie chcąc, wpisał swe nazwisko do 
historii amerykańskiego konstytucjonalizmu, został początkowo aresztowany i oskarżony 
na podstawie ustawy stanu Teksas. W tym czasie w około 40 stanach obowiązywały 
podobne ustawy do federalnej Gun-Free School Zones Act9™. Zasadne jest w związku 
z tym pytanie, czy federalna regulacja była w tej sprawie naprawdę konieczna?

Ponadto federalizm ma swoją cenę. Jeśli uznać, że wszystkie istotne społecznie 
kwestie muszą być uregulowane w ten sam sposób na obszarze całego państwa, wów
czas sens utrzymywania federalnej struktury musi stanąć pod znakiem zapytania. Nie 
można wreszcie zapominać, że w ustroju federalnym wertykalny podział władzy jest 
przeprowadzony w konstytucji federalnej, będącej podstawą federalnego układu. Zmiany 
w zakresie podziału władzy, jeśli uznaje się je za konieczne, powinny być wprowadzane 
przede wszystkim poprzez zmiany dokonywane w tekście konstytucji, a nie, niekiedy 
zadziwiającą, jej interpretację.

Pomimo „prostanowego” nastawienia Sądu Najwyższego, ograniczenie centralizacji 
władzy w rękach parlamentu federalnego będzie w amerykańskiej federacji bardzo trudne 
z przyczyn politycznych. Grupom nacisku łatwiej wpływać na legislację w Kongresie 
niż w 50 stanowych legislaturach. Przygotowywana w 1999 roku Ustawa o Federalizmie 
{Federalism Act), która miała ograniczyć praktykę „kongresowego pierwokupu”, upadła 
z powodu sprzeciwu Izby Handlu {U.S. Chambers of Commerce), argumentującej, że 
jednolite ogólnokrajowe ustawodawstwo jest dla przedsiębiorców mniej kosztowne.

Proces centralizacji władzy zachodził również w Australii. Także tam było to możliwe 
dzięki temu, że w tekście konstytucji nie umieszczono listy wyłącznych kompetencji 
stanów, co pozwoliło na ingerencję parlamentu federalnego w obszar jurysdykcji stanowej 
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na podstawie szeroko interpretowanych przez Sąd Najwyższy kompetencji federalnych. 
Fakt, że tylko nieliczne z nich miały charakter kompetencji wyłącznych, pozostał bez 
znaczenia wobec art. 109, zapewniającego pierwszeństwo prawu federalnemu. Także 
zakres obowiązywania tego przepisu został przez Sąd Najwyższy rozszerzony.

Również w Australii konieczność umocnienia władzy federacji uzasadniano wzglę
dami natury ekonomicznej. Zwłaszcza Australijska Partia Pracy, aż do lat 70. XX wieku 
opowiadająca się za zniesieniem ustroju federalnego, uważała, że tylko rząd federalny 
jest w stanie prowadzić skuteczną politykę gospodarczą i społeczną.

W Australii nie doszło jak na razie do odrzucenia centralistycznej doktryny orzecz
nictwa wypracowanej w sprawie inżynierów. Obecna sytuacja wygląda w ten sposób, 
że zakres kompetencji stanów jest uzależniony od rozciągłości interpretacji klauzul 
kompetencyjnych parlamentu federalnego przez Sąd Najwyższy. Pozostaje to niewątpli
wie w konflikcie z zasadą federalizmu, która wymaga, aby podmioty federacji, w tym 
wypadku stany, miały zagwarantowaną w konstytucji federalnej, sferę wyłącznej jurys
dykcji, w którą federacja nie może ingerować. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w za
kresie podziału władzy między federację a stany (w szczególności interpretacja klauzuli 
spraw zagranicznych i klauzuli korporacji) powoduje, że nie ma obecnie prawie żadnych 
barier prawnych chroniących strony przed wkraczaniem federacji w jakikolwiek obszar 
poddany ich regulacji. Władze federalne taką sytuację skwapliwie wykorzystują.

Sąd Najwyższy posługiwał się natomiast zasadą federalizmu jako uzasadnieniem dla 
postawienia tamy próbom podważenia przez ustawodawstwo federalne statusu stanów 
jako samodzielnych i autonomicznych wobec władz federalnych struktur ustrojowych. 
W tym zakresie jego orzeczenia przypominały te wydawane w pierwszej połowie lat 90. 
ubiegłego wieku przez sąd amerykański. Stany australijskie uzyskały więc, zwłaszcza 
w ostatnich latach, ochronę w zakresie samodzielności jako jednostki polityczne w ra
mach struktury federalnej, za czym jednak nie poszło wzmocnienie ich pozycji wobec 
Związku w zakresie podziału władzy.

Twórcy australijskiej konstytucji federalnej mieli taki sam cel, jak ich amerykańscy 
poprzednicy, na których się wzorowali. Tyle tylko, że chcąc go osiągnąć, popełnili 
błąd, nie umieszczając w konstytucji listy wyłącznych kompetencji stanów. Pytanie 
brzmi, czy mogli tego błędu uniknąć? J. Crommelin sugeruje, że tak, gdyby tylko 
docenili rozwiązania kanadyjskie. Już w czasie powstawania federacji australijskiej 
orzecznictwo Komitetu Sądowego Tajnej Rady wskazywało wyraźnie, jak istotne dla 
autonomii prowincji było wymienienie w konstytucji listy ich kompetencji wyłącznych. 
Uczestnicy konwencji federalnych powinni byli sobie z tego zdawać sprawę9*19; jak piszę 
B. Galligan, „gdyby byli oni lepiej poinformowani, mogliby poświęcić więcej uwagi 
kanadyjskiej konstytucji”949 950.

949 Zob. J. Crommelin, The Federal Model [w:J G. Craven (ed.), op.cit., s. 43-44.
950 B. Galligan, A Federal Republic..., op.cit., s. 167.

Kompetencje stanów nie są szczegółowo opisane w australijskiej konstytucji. Warto 
zwrócić uwagę, że od czasów Engeneers' Case Sąd Najwyższy stosował tę samą me
todę wykładni konstytucji federalnej co Komitet Sądowy Tajnej Rady w stosunku do 
przepisów Aktu o Brytyjskiej Ameryce Północnej. Tyle tylko, że wobec umieszczenia 
w art. 92 tegoż listy wyłącznych kompetencji prowincji, pozwoliła ona na umocnienie 
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władzy prowincji. Brak podobnej listy kompetencji stanowych w australijskiej ustawie 
zasadniczej nie dawał takiej możliwości.

Pod względem wertykalnego podziału władzy federalizm kanadyjski różni się od 
ustrojów federalnych Stanów Zjednoczonych i Australii. Zagwarantowanie prowincjom 
obszaru wyłącznych kompetencji pozwoliło na ograniczenie zakresu dominacji władzy 
federalnej, i to pomimo domniemania kompetencji na jej rzecz. Podwaliny pod autonomię 
prowincji położył Komitet Sądowy Tajnej Rady. Jak już wspomniano w rozdziale III, 
tak znaczne, w porównaniu z innymi państwami federalnymi, uprawnienia prowincji 
wynikają także z czynników o charakterze pozakonstytucyjnym, niemniej mają podsta
wę przede wszystkim w przepisach konstytucji oraz formułowanym na ich podstawie 
orzecznictwie sądowym.

Różnicę pomiędzy podziałem władzy w Kanadzie i pozostałych dwóch federacjach 
najlepiej widać chyba w odmiennym podejściu do problemu związania podmiotów 
federacji umowami międzynarodowymi zawieranymi przez federację. W państwie 
federalnym jest to w ogóle kwestia niezwykle problematyczna. Z jednej strony władze 
federalne muszą mieć prawo zawierania umów międzynarodowych w imieniu całego 
państwa, ale z drugiej strony, umowy tego rodzaju, wobec poszerzania obszarów nimi 
obejmowanych, coraz częściej dotyczą kwestii znajdujących się w obszarze jurysdykcji 
części składowych. W takiej sytuacji pojawia się problem, czy zawierane przez federację 
umowy międzynarodowe mogą być wprowadzane w życie ustawodawstwem federalnym, 
bez względu na to, czy oznacza to uregulowanie kwestii należących do kompetencji 
stanów, czy prowincji.

W Kanadzie kwestia ta została rozwiązana na korzyść prowincji. Jeszcze Komitet 
Sądowy Tajnej Rady uznał, że kompetencje federalne nie mogą ulegać zwiększeniu 
wskutek umów międzynarodowych zawieranych przez federację. Sąd Najwyższy nigdy 
tego precedensu nie obalił i w rezultacie implementacja umów międzynarodowych 
regulujących sprawy należące do sfery legislacji prowincji należy do parlamentów 
prowincji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i Australii Sądy Najwyższe uznały, że 
umowy zawierane przez federację z innymi państwami mogą modyfikować konstytu
cyjny podział władzy. Zwłaszcza w tym drugim kraju stało się to podstawą znacznego 
poszerzenia władzy federacji.

W każdym z omawianych ustrojów federalnych podmioty federacji mogą swo
bodnie kształtować własne regulacje ustrojowe. Amerykańskie stany są ograniczone 
zawartą w konstytucji klauzulą supremacyjną, przepisami kilku poprawek do kon
stytucji, wymogiem zachowania republikańskiej formy rządów oraz orzecznictwem 
Sądu Najwyższego na podstawie XIV poprawki, dotyczącym formy kształtowania 
składu organów władzy stanowej. Podobne ograniczenia nie obowiązują australijskich 
stanów, których konstytucje, zgodnie z art. 106 federalnej ustawy zasadniczej, muszą 
być jedynie zgodne z konstytucją federalną. Pozostaje kwestią kontrowersyjną, czy 
zmiany w konstytucjach stanowych mogą być dokonywane poprzez procedurę zmiany 
konstytucji federalnej. Ograniczenia autonomii ustrojowej kanadyjskich prowincji są 
nieliczne i wynikają głównie z Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności i wydawanego na 
jej podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego.

W porównaniu z innymi elementami ustroju federalnego kwestia autonomii ustrojowej 
podmiotów federacji nie budziła nigdy w trzech anglosaskich federacjach większych 
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kontrowersji. Wyjątkiem było powoływanie organów przedstawicielskich w stanach 
i prowincjach. W Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy zmusił stany do wprowadzenia 
zmian w zakresie podziału ich terytorium na okręgi wyborcze w wyborach stanowych. 
Sąd Najwyższy Kanady także wypowiedział się w tej kwestii, ale zajął znacznie bardziej 
liberalne stanowisko, dopuszczając nawet 25% zróżnicowanie prowincjonalnych okrę
gów wyborczych pod względem liczby wyborców951. Również w Australii tego rodzaju 
sprawa stanęła przed Sądem Najwyższym, który uznał jednak, że konstytucja federalna 
nie zobowiązuje stanów do zagwarantowania materialnej równości głosu w wyborach 
do stanowych organów przedstawicielskich952.

951 Reference re Provincial Electoral Boundaries (Sask.) (1991) 2 S.C.R. 158. Zob. D.E. Blake, op.cit., 
s. 118 i n.

952 McGinty v. Western Australia (1996) 186 CLR 140.
953 T. Hueglin, A. Fenna, op.cit., s. 282.

We wszystkich trzech omawianych ustrojach federalnych autonomia podmiotów 
federacji nie jest dostatecznie chroniona przez procedurę rozstrzygania sporów kom
petencyjnych. Powierzenie roli rozjemcy w tego rodzaju sporach Sądom Najwyższym, 
a więc organom federalnym, stawia władze federalne w uprzywilejowanej pozycji, skoro 
przesądzają one o ich składzie personalnym. Jest to jeden z najpoważniejszych proble
mów we współczesnym federalizmie omawianych państw. Rezultatem takiej procedury 
rozstrzygania sporów w ramach federalnej struktury jest bardzo silna pozycja ustrojowa 
Sądów Najwyższych, które obok funkcji sądowniczej pełnią także, a może nawet przede 
wszystkim, znaczącą funkcję polityczną. Wobec trudności we wprowadzaniu formal
nych zmian w konstytucjach federalnych i lakonicznych często (szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych) ich sformułowań, to orzeczenia Sądów Najwyższych, zwłaszcza w USA 
i Australii, zastąpiły de facto konstytucję w określaniu podziału władzy między federację 
a stany. W najmniejszym stopniu zjawisko to występuje w Kanadzie, gdzie wiele sporów 
pomiędzy federacją a prowincjami jest rozstrzyganych nie na drodze sądowej, ale meto
dami politycznymi, przez co rola Sądu Najwyższego jest w tym zakresie mniejsza.

W Stanach Zjednoczonych nominacje sędziowskie zatwierdza Senat, w którym każdy 
stan posiada równą reprezentację. Ponieważ jednak Senat nie funkcjonuje jako „izba 
stanów”, jest to niewiele znacząca koncesja na rzecz zasady federalizmu i na pewno 
niewystarczająca, aby uwiarygodnić Sąd Najwyższy jako bezstronnego rozjemcę953. 
W Kanadzie prowincje mają wpływ na obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym poprzez 
powoływaną od 2005 roku komisję doradczą, w której posiadają swych przedstawicieli. 
Konsultacje ze stanowymi prokuratorami generalnymi są prowadzone także w Australii. 
W obu przypadkach nominacje wciąż pozostają jednak w rękach władz federalnych.

Wydaje się, że we wszystkich trzech państwach zmiany w tym zakresie są w naj
wyższym stopniu pożądane. Stany i prowincje powinny uzyskać wpływ na nominacje 
sędziowskie. Tylko wówczas ich autonomia będzie mogła być chroniona w odpo
wiedni sposób, a sama procedura rozstrzygania sporów stać się wiarygodną i w pełni 
legitymizowaną. Jest to tym ważniejsze, że zmiany w zakresie podziału władzy są 
we wszystkich trzech państwach w nieporównywalnie większym stopniu rezultatem 
orzecznictwa sądowego niż formalnych przekształceń konstytucji. W jaki sposób udział 
stanów i prowincji w nominacjach sędziów Sądu Najwyższego mógłby zostać zagwa
rantowany? Zwłaszcza w Kanadzie, ale i w Australii proponowano różne rozwiązania
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w tym zakresie. Wydaje się, że odpowiedni system musiałby spełniać dwa warunki. Po 
pierwsze, pozwalać na zgłaszanie kandydatur także władzom stanów i prowincji. Po 
drugie, uzależniać dokonanie nominacji od zgody jeśli nie większości, to przynajmniej 
połowy podmiotów federacji. Wprowadzenie takich rozwiązań wszędzie wymagałoby 
jednak zmiany konstytucji.

W zakresie ochrony autonomii stanów procedury zmiany konstytucji we wszystkich 
trzech federacjach anglosaskich są odpowiednio skonstruowane. Żadna zmiana konsty
tucji federalnych nie jest możliwa bez zgody większości stanów i prowincji, wyrażanej 
przez ich organy przedstawicielskie, a w Australii bezpośrednio przez obywateli. W Ka
nadzie niektóre zmiany mogą być dokonane jedynie za aprobatą wszystkich prowincji, 
dodatkowe obostrzenia wynikają również z czynników pozakonstytucyjnych, wprowa
dzane są także przez same prowincje. Wszystko to czyni federalne ustawy zasadnicze 
niezwykle sztywnymi, co w praktyce ustrojowej okazało się bronią obosieczną, spo
wodowało bowiem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, konieczność dostosowywania 
tekstu konstytucji do zmieniających się warunków społecznych, przez sądy najwyższe, 
na które stany i prowincje nie mają prawie żadnego wpływu.

3. Zasada partycypacji

Dwuizbowa struktura parlamentu federalnego, w której druga izba poprzez szczególny 
sposób kreacji ma zapewniać stanom i prowincjom partycypację we władzy ustawodaw
czej federacji, jest rozwiązaniem charakterystycznym dla ustrojów federalnych trzech 
federacji anglosaskich. W kontekście zasady federalizmu istotne jest, na ile drugie izby 
mogą w efektywny sposób reprezentować interesy części składowych w federalnym 
organie przedstawicielskim.

Konstytucja amerykańska wyposaża Senat w kompetencje pozwalające nie tylko 
wpływać na kształt federalnego ustawodawstwa, lecz także kontrolować wiele działań 
federalnej egzekutywy. Kompetencje te rzadko jednak są wykorzystywane w interesie 
stanów. Jeszcze przed wprowadzeniem bezpośrednich wyborów Senat nie był postrze
gany jako „izba stanów”, odebranie stanom prawa powoływania senatorów ostatecznie 
ugruntowało zmianę roli Senatu w amerykańskim systemie konstytucyjnym. Nie ozna
cza to, że pojedynczy senatorowie nie reprezentują przede wszystkim interesów swego 
stanu. Niemniej jednak na pewno nie można stwierdzić, aby Senat umożliwiał stanom 
ochronę swych interesów, pozwalając na utrącanie projektów ustaw niekorzystnych 
z ich punktu widzenia. W tym kontekście słowa sędziego H. Blackmuna z uzasadnie
nia orzeczenia w sprawie Garda v. San Antonio, że reprezentacja stanów w Kongresie 
„daje pewność, że prawa nadmiernie obciążające stany nie będą uchwalane”, muszą 
cokolwiek zaskakiwać.

Bezpośrednie wybory senatorów, a co za tym idzie brak kontroli ze strony władz 
stanowych, spowodowały, że australijski Senat od początku nie wypełniał, przeznaczonej 
mu przez twórców konstytucji funkcji reprezentanta interesów stanowych w parlamencie 
federalnym. W ten sposób uprawnienia drugiej izby w zakresie procedury ustawodawczej 



288 Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii

znalazły się w rękach partii politycznych, które zdominowały Senat w podobnym 
stopniu jak Izbę Reprezentantów. Kanadyjski Senat jest unikatowy wśród drugich izb 
w państwach federalnych z tego względu, że jego członków mianują władze federalne. 
Rezultatem jest brak możliwości reprezentowania prowincji w federalnej legislaturze.

Można więc powiedzieć, że żadna z drugich izb omawianych państw nie wypełnia 
tej funkcji, jaką nakłada na nią zasada federalizmu, czyli zapewnienia oddziaływania 
części składowych na federalny proces ustawodawczy. Przyczyna jest wspólna, a jest nią 
sposób kreacji składu, który powoduje, że senatorów nie łączą żadne więzi z władzami 
stanów i prowincji. Jest to o tyle istotne, że formułowanie interesów stanów i prowincji 
siłą rzeczy należy do ich władz. Brak powiązania pomiędzy władzami podmiotów fe
deracji a reprezentującymi części składowe w parlamencie federalnym deputowanymi 
powoduje, że władze podmiotów nie mogą artykułować tych interesów za ich pośredni
ctwem na poziomie federalnym. Z kolei senatorowie, powołani do pełnienia tej funkcji, 
stają się elementem władzy federalnej, przyjmując bardziej ogólnokrajową perspektywę. 
Proces ten jest wzmacniany przez podziały partyjne, które nabierają znaczenia zarówno 
w wariancie bezpośrednich wyborów, jak i nominacji przez szefa rządu federalnego.

W senatach Stanów Zjednoczonych i Australii są reprezentowani mieszkańcy sta
nów. Zasada federalizmu przejawia się w równej reprezentacji stanów, czyli odrzuceniu 
materialnej równości głosów w wyborach do Senatu. W tych państwach drugie izby 
stały się w pełni organami władzy federalnej, które ucieleśniają zasadę federalizmu, 
reprezentują stany jako odrębne społeczności, ale nie wyrażają interesów stanowych. 
Zdaniem B. Galligana, taka rola drugiej izby w warunkach federalnej republiki jest 
właściwa954.

954 Zob. B. Galligan, A Federal Republic..., op.cit., s. 74.

W Kanadzie Senat nigdy nie miał legitymacji do reprezentowania prowincji i nigdy też 
takiej funkcji nie pełnił. Problem reformy Senatu, zmierzający do nadania mu charakteru 
„izby federalnej”, jest obecny w kanadyjskiej debacie politycznej od wielu lat, w 2006 
i 2007 roku zostały podjęte kolejne próby wprowadzenia zmian w tym zakresie.

W zakresie władzy wykonawczej tylko konstytucja federalna Stanów Zjednoczo
nych zapewnia stanom możliwość partycypacji, poprzez system pośrednich wyborów 
prezydenckich pozwalając im wpływać na obsadę urzędu prezydenckiego. W Kanadzie 
i Australii na podstawie norm konwenansowych prowincje i stany są reprezentowane 
w składzie gabinetu federalnego, choć skupienie władzy w rękach premiera powoduje, 
że obecnie nie jest to już skuteczny środek oddziaływania na kształtowanie polityki 
federalnej. Zresztą, o czym wspominaliśmy, w Australii do tej zasady nie przywiązuje 
się tak wielkiego znaczenia.

W żadnym z omawianych ustrojów federalnych udział stanów i prowincji w spra
wowaniu władzy federalnej nie obejmuje władzy sądowniczej. W innym miejscu oma
wialiśmy już ten problem z punktu widzenia zasady autonomii. Wobec roli odgrywanej, 
poprzez rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, przez Sądy Najwyższe w strukturze 
federalnej, wpływ stanów i prowincji na kształtowanie składu najwyższych instancji 
sądowniczych federacji staje się tym bardziej istotny. Wobec politycznej roli Sądu Naj
wyższego w omawianych systemach federalnych, trudno znaleźć argument przeciwko 
zaangażowaniu podmiotów federacji w proces obsadzania stanowisk sędziowskich.
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Procedura zmiany konstytucji federalnej nie tylko stanowi gwarancję autonomii 
podmiotów federacji, lecz także umożliwia im partycypację we władzy ustrojodaw- 
czej federacji. W Kanadzie każda prowincja może zainicjować zmianę konstytucji, 
w Stanach Zjednoczonych określona w ustawie zasadniczej liczba stanów jest również 
uprawniona, choć za pośrednictwem Kongresu, do uruchomienia takiej procedury. 
Jedynie w Australii parlament federalny posiada wyłączność w zakresie proponowania 
poprawek konstytucyjnych.

Z punktu widzenia zasady partycypacji rozwiązanie kanadyjskie zasługuje na 
najwyższą ocenę. Dzięki niemu prowincje mają nie tylko destruktywną władzę blo
kowania zmian konstytucji, które postrzegają jako niekorzystne, lecz również prawo 
współuczestnictwa w kreowaniu porządku ustrojowego federacji. Taką możliwość mają 
także amerykańskie stany, choć wymaga to współdziałania aż % spośród nich. Pod tym 
względem pozycja stanów australijskich jest najsłabsza, jak widzieliśmy, zgłaszane są 
postulaty zmiany tej sytuacji.

Partycypacja podmiotów federacji we władzy federalnej nabiera znaczenia wraz 
z ograniczaniem ich autonomii. Im większa jest centralizacja, tym ważniejszy staje się 
wpływ części składowych na władze federalne, im zakres autonomii jest większy, tym 
zasada partycypacji ma mniejsze znaczenie955.

955 Zob. Federalism Workable Only in a Democratic Environment - Prof. Thomas Fleiner, „Asian 
Tribune”, 23.03.2005, http://www.asiantribune.com

Wzrost władzy federalnej w federacjach amerykańskiej i australijskiej nie oznaczał 
jednak wzmocnienia partycypacji stanów. Sądy Najwyższe w obu państwach, rozsze
rzając kompetencje federalne, wskazywały, że to właśnie zasada partycypacji gwa
rantuje ochronę uprawnień stanów i w związku z tym nie jest to zadanie sądów, lecz 
parlamentów federalnych, w których stany są reprezentowane. Sugestia tego rodzaju 
nie tylko nie uwzględnia wynikającej z zasady federalizmu konieczności zagwaranto
wania podmiotom federacji sfery wyłącznej jurysdykcji, ale opiera się na przekonaniu, 
że ukształtowane w konstytucjach federalnych mechanizmy wpływu stanów na władze 
federalne mogą rzeczywisty wpływ zapewnić. Tymczasem osłabianie autonomii stanów, 
zwłaszcza w zakresie uprawnień legislacyjnych, szło w Stanach Zjednoczonych w parze 
z osłabianiem i podważaniem zasady partycypacji. Widać to zwłaszcza w silnej krytyce 
systemu pośrednich wyborów prezydenckich, zapewniającego stanom udział w wyborze 
głowy państwa i zarazem szefa federalnej egzekutywy.

Ograniczanie władzy stanów nie może pozostać bez wpływu na postrzeganie zasady 
partycypacji. Osłabianie jednego elementu ustroju federalnego nie może nie oddziały
wać na inne. Jeśli system wyborów prezydenckich uznaje się za niedemokratyczny, to 
następnym krokiem może być uznanie za niedemokratyczne wyborów do Senatu, skoro 
nie jest w nich zachowana zasada materialnej równości głosów.

Zasada partycypacji zawiera w sobie pewną sprzeczność, skoro zakłada, że podmioty 
federacji będą oddziaływać na władzę federalną poprzez system organów państwowych 
federacji, które siłą rzeczy, stanowiąc część władz federalnych, muszą przyjmować 
ogólnokrajową perspektywę i nie mogą się kierować partykularnym interesem części 
składowych, zwłaszcza wtedy, gdy ten interes wchodzi w konflikt z interesem federacji. 
Charakter „izb federalnych” jako organów państwowych federacji wyznacza granice 
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możliwości forsowania interesów części składowych nawet wówczas, gdy reprezentację 
podmiotów federacji stanowią członkowie ich władz956.

956 Por. P. Czarny, op.cit., s. 112 i n.

Możliwości kształtowania przez części składowe polityki federalnej są dodatkowo 
ograniczane przez czynniki pozaustrojowe, przede wszystkim działalność partii poli
tycznych. Nie wchodząc w szczegóły tego złożonego zagadnienia, wystarczy się ogra
niczyć do pewnych ogólnych spostrzeżeń. W ustroju federalnym z reguły te same partie 
polityczne funkcjonują zarówno na szczeblu federalnym, jak i w częściach składowych. 
Tylko w niektórych państwach, na przykład w Kanadzie, istnieją partie regionalne, któ
rych działalność jest ograniczona do jednej lub kilku prowincji. Taką partią jest Partia 
Quebecu czy Partia Saskatchewan. Od integralności organizacji partyjnych zależy, na 
ile ten sam profil polityczny władz federalnych i władz podmiotów federacji powoduje, 
że te drugie podporządkowują się polityce władz federalnych.

Każdy system partyjny państwa federalnego jest również sfederalizowany to zna
czy stanowe czy prowincjonalne organizacje partii politycznych są w znacznej mierze 
autonomiczne w stosunku do organizacji centralnej. Niemniej zakres owej federalizacji 
partii politycznych jest zróżnicowany. W Kanadzie oprócz tego, że istnieją regionalne 
partie polityczne, także prowincjonalne organizacje partii działających na poziomie 
federalnym są w znacznej mierze autonomiczne wobec centralnych władz partyjnych. 
W rezultacie fakt, że rządy w prowincji sprawuje ta sama partia, która tworzy rząd 
federalny, nie musi oznaczać, że ten pierwszy będzie mniej skłonny forsować interesy 
prowincji wbrew stanowisku władz federalnych. Inaczej jest natomiast w Australii, gdzie 
partie polityczne są dużo bardziej zintegrowane i gdzie nie występują partie regionalne. 
Autonomia stanowych organizacji partyjnych wobec organizacji federalnej jest mniej
sza. Przykładem tego było zachowanie kontrolowanych przez Australijską Partię Pracy 
rządów pięciu stanów wobec interwencji rządu federalnego, także laborzystowskiego, 
w sprawie budowy tamy w Tasmanii w 1983 roku. Mimo iż zdecydowanie uderzało to 
w autonomię stanów, żaden z pozostałych rządów stanowych nie zaprotestował przeciwko 
akcji władz federalnych. Można założyć, że premierzy stanowi w równym stopniu, co szef 
rządu federalnego byli zatroskani o losy dziewiczej przyrody Tasmanii, ale niekoniecznie 
rnusiał być to czynnik w największym stopniu determinujący ich zachowanie.

Wobec niezdolności organów konstytucyjnych federacji do realizacji zasady par
tycypacji, w Kanadzie, a w ograniczonym zakresie także w Australii, rolę te przejęły 
instytucje polityczne. W systemie federalnym Kanady udział prowincji w federalnym 
procesie decyzyjnym zapewnia nie Senat, lecz Konferencje Szefów Rządów. Tak silna 
pozycja tej instytucji w jakimś sensie nadaje federalizmowi kanadyjskiemu rysy konfe
deracji, oczywiście tylko w warstwie politycznej, w żadnym razie nie w sensie prawno- 
konstytucyjnym.

Ukształtowanie i funkcjonowanie tego rodzaju instytucji jako miejsca podejmo
wania decyzji (do pewnego stopnia realnego ośrodka władzy w państwie) umożliwiła 
dominacja premierów w systemie organów władzy zarówno federacji, jak i prowincji, 
charakterystyczna dla zaadaptowanego w Kanadzie systemu parlamentarnego w wer
sji westminsterskiej. Kontrolując parlamenty, szefowie rządów są w stanie realizować 
ustalenia czynione podczas Konferencji, w ten sposób podtrzymując efektywność tej 
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instytucji. Australijscy premierzy nie są w stanie w takim stopniu kontrolować organów 
ustawodawczych i ten czynnik, poza wszystkim innym, ogranicza możliwość pełnienia 
podobnej funkcji przez Radę Rządów Australii.

Wspomniano w rozdziale II, iż słaba pozycja stanów wobec władz federalnych 
i oparte na zasadzie ścisłego podziału władzy systemy konstytucyjne stanów i federacji 
uniemożliwiają rozwój podobnych instytucji w Stanach Zjednoczonych. Ewentualne 
oddziaływanie władz stanowych na podejmowanie decyzji na szczeblu centralnym może 
mieć charakter jedynie nieformalny.

Podsumowując, ewolucja ustrojowa doprowadziła we wszystkich omawianych 
państwach do ograniczenia zasady partycypacji niemal wyłącznie do uwzględniania 
federalizmu w zakresie powoływania i kształtowania organów państwowych federacji, 
głównie w zakresie władzy ustawodawczej, ale także wykonawczej. Realny wpływ 
stanów i prowincji na federalny proces decyzyjny może być natomiast zapewniony 
w głównej mierze, lub nawet jedynie, przez mechanizmy polityczne, a nie prawne, 
o charakterze konstytucyjnym.

★ ★ ★

Zasada federalizmu należy w omawianych państwach do najważniejszych zasad ustro
jowych. W systemie konstytucyjnym Stanów Zjednoczonych może się z nią równać 
jedynie zasada podziału władzy. W Kanadzie federalizm przyjęto raczej z koniecz
ności, wiele regulacji ustrojowych pozostawało w tak dużej sprzeczności z zasadami 
ustroju federalnego, że skłaniało to niektórych badaczy do określania kanadyjskiej 
konstytucji mianem „quasi-federalnej”. Pod tym względem w ciągu wielu lat nastąpi
ły radykalne zmiany. Władze federalne utraciły możliwość korzystania z uprawnień 
służących podporządkowywaniu prowincji, a stymulowane czynnikami politycznymi 
i usankcjonowane orzecznictwem sądowym zmiany w zakresie podziału władzy mię
dzy federacją a prowincjami doprowadziły do sytuacji, w której Kanada jest obecnie 
najbardziej niescentralizowaną federacją wśród współczesnych państw federalnych. 
Z kolei w Australii federalizm od początku postrzegano jako kluczowy element syste
mu rządów ustanowionego w Konstytucji z 1901 roku. W zasadzie cała konstrukcja 
ustrojowa została zbudowana wokół zasady federalizmu.

Słowa S. Bolivara, przytoczone na początku publikacji, są przykładem prawdziwej 
i nieczęsto spotykanej apologii federalnego systemu rządów. W omawianych federacjach 
anglosaskich federalizm miał raczej więcej przeciwników niż zagorzałych zwolenni
ków. Wśród Ojców Założycieli federacji kanadyjskiej dominowali zwolennicy unii 
legislacyjnej, to jest unitaryzmu. Forma federalna okazała się jednak jedyną możliwą 
do przyjęcia wobec istnienia francuskojęzycznej mniejszości, a z czasem okazała się 
także jedyną formą organizacji ustroju, pozwalającą na przetrwanie Kanady jako jednego 
państwa. Państwo kanadyjskie może istnieć wyłącznie jako federacja, dla Kanadyjczy
ków bardziej realną perspektywą zdaje się być niepodległość każdej z prowincji niż 
zarzucenie federalizmu na rzecz formy unitarnej. Paradoksalnie to w Kanadzie, gdzie 
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uczucia wobec federalizmu w początkach państwowości były najchłodniejsze, z czasem 
okazał się on najsilniejszy.

Do pierwszych krytyków federalizmu należał słynny brytyjski konstytucjonalista 
A.V. Dicey, zarzucający ustrojowi federalnemu przede wszystkim nazbyt wielką sztyw
ność (konserwatyzm), będącą rezultatem niezwykle utrudnionej procedury zmiany 
konstytucji oraz przyznanie zbyt wielkiej roli władzy sądowniczej, co z kolei wynika 
z powierzenia jej funkcji interpretacji konstytucji federalnej i rozstrzygania sporów 
kompetencyjnych w ramach federalnej struktury.

W późniejszych latach krytyka federalizmu koncentrowała się wokół efektywności 
takiego systemu rządów. W czasach, w których następowało rozszerzanie funkcji pań
stwa, ustrój federalny postrzegano jako przeszkodę na drodze do skutecznego rządzenia 
i wprowadzania, uznawanych powszechnie za pożądane, reform społecznych i gospo
darczych. Federalizmowi zarzucano anachronizm, wskazywano, że ustrój federalny jest 
właściwy dla podzielonych społeczeństw (divided societies), to znaczy takich, w których 
występują różnice językowe, etniczne, kulturowe et cetera. Przyjmowane przez takich 
autorów jak W.H. Riker założenie, że instytucje polityczne są funkcją czynników 
społecznych, prowadziło ich do wniosku, że dla takich państw, jak Stany Zjednoczone 
i Australia, federalizm nie jest właściwą formą ustrojową.

Silne presje centralizacyjne w obu państwach nie mogły doprowadzić do odrzucenia 
federalizmu jako formy zorganizowania ustroju, spowodowały jednak ograniczenie 
zakresu władzy stanów i faktyczne podporządkowanie ich federacji. O ile w Stanach 
Zjednoczonych proces centralizacji władzy został w pewnym stopniu zatrzymany, o tyle 
w Australii nic podobnego się nie wydarzyło, a stosunek głównych sił politycznych do 
federalizmu wskazuje, że dalsza centralizacja, lub przynajmniej utrzymanie status quo 
są bardzo prawdopodobne.

W Stanach Zjednoczonych federalizm znalazł w ostatnich kilkunastu latach innych 
zwolenników i obrońców niż wyznający w znakomitej większości rasistowskie poglądy 
rzecznicy praw stanowych ze stanów południowych. Takie postaci, jak wieloletnia sę
dzia Sądu Najwyższego S. Day O’Connor bronią federalizmu jako gwarancji wolności, 
poprzez wertykalny podział władzy uniemożliwiającej jej koncentrację w jednym ręku, 
i narzędzia demokracji zwiększającego wpływ obywateli na władze publiczne oraz 
możliwości ich kontroli.
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