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NORMY PRAWA STANOWIONEGO
JAKO ŹRÓDŁO KONSTYTUCJI 

ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA1

I

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest państwem, 

które nie oparło podstaw swojego ustroju na konstytucji w znaczeniu for-

malno-prawnym, tj. na regulacjach o najwyższej mocy prawnej, przyjętych 

w szczególnym trybie i skodyfi kowanych w ustawie zasadniczej. Nie jest pod 

tym względem wyjątkiem, gdyż w grupie państw nieposiadających konstytu-

cji w powyższym znaczeniu wymieniane są ponadto: Arabia Saudyjska, Bhu-

tan, Izrael, Nowa Zelandia i Oman2.

W warunkach brytyjskich całokształt zasad regulujących organizację 

i funkcjonowanie wspólnoty państwowej oparty zostaje na: konstytucyjnych 

normach prawa stanowionego (statute law); konstytucyjnych normach prawa 

precedensowego (case law); niemających charakteru prawnego konwenan-

sowych normach konstytucji (conventions of the constitution) oraz wytycz-

nych i wskazaniach czerpanych z komentarzy autorytatywnych konstytucjo-

nalistów, publikowanych w renomowanych traktatach literatury prawniczej 

(books of authority). Nota bene w różnych okresach historii ustroju Zjedno-

czonego Królestwa ranga i hierarchia poszczególnych źródeł regulacji kon-

stytucyjnych podlegają zmianom. 

1  Konstytucyjna nazwa omawianego państwa brzmi Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej. Dalej ze względów praktycznych stosowane będą zamiennie 

określenia Wielka Brytania lub Zjednoczone Królestwo.
2  Por. V. Bogdanor, Th e New British Constitution, Hart Publishing Ltd., Oxford 2009, s. 9; 

J.D. Derbyshire, I. Derbyshire, Political Systems of the World, Chambers, Edinburgh 1989, s. 13.
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Sytuacja ustrojowa w grupie wymienionych państw dała impuls do for-

mułowania w  kwestii konstytucji różnych poglądów zarówno w doktrynie 

prawniczej, jak i publicystyce politycznej. Ich skala rozpościera się od stano-

wiska negującego fakt istnienia konstytucji, poprzez konstatację o braku kon-

stytucji pisanej, aż po defi niowanie powyższego stanu ustroju państwowego 

jako konstytucji w znaczeniu materialnym. 

Brytyjska konstytucja kwalifi kowana jest w nauce prawa konstytucyjne-

go jako akademicki przykład konstytucji w znaczeniu materialnym3. Zatem 

w ustrojach współczesnych państw demokratycznych obok powszechnie 

przyjętego modelu ustawy zasadniczej, a więc konstytucji de iure, występuje 

incydentalnie jeszcze inna postać konstytucji. Jest nią konstytucja postrze-

gana w kategoriach socjologicznego realizmu i  określana jako materialna. 

W tym znaczeniu konstytucję tworzy zespół reguł funkcjonujących w pań-

stwie faktycznie, choć niezamieszczonych w jednym skodyfi kowanym tek-

ście ustawy zasadniczej4. Ustosunkowanie się do tego rozróżnienia rozstrzyga 

dyskusję mającą udzielić odpowiedzi na pytanie: czy Zjednoczone Królestwo 

posiada konstytucję, czy też nie?

W tym miejscu nasuwają się pewne obiekcje nakazujące ostrożność 

w posługiwaniu się terminem „konstytucja materialna” w kontekście ustroju 

brytyjskiego. Jest to bowiem kategoria pojęciowa skonstruowana na gruncie 

doktryny prawa konstytucyjnego państw obszaru niemieckojęzycznego i tym 

samym nie przystaje do emocji i stereotypów prawno-politycznej kultury 

państw kręgu common law. Ryzyko w tym przypadku polega więc na tym, że 

do opisu konstytucji brytyjskiej stosuje się siatkę pojęciową, którą od charak-

teryzowanej instytucji dzieli bariera innego rozumowania prawniczego. 

W sprawie samego zakresu pojęcia „konstytucja materialna” toczy się 

w doktrynie dyskusja, którą trudno w obecnej fazie uznać za rozstrzygnię-

tą5. Zasadnicza różnica poglądów dotyczy zasięgu materialnego wzmian-

kowanego terminu. Z jednej strony wyróżnia się podejście ograniczające 

treść konstytucji materialnej do sfery regulacji prawnych6. Takie rozumienie 

3  Por. przykładowo A. Burda, Polskie prawo państwowe, PWN, Warszawa 1965, s. 55; 

W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Morpol, Lublin 2001, s. 22; B. Banaszak, Po-

równawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze, Kraków 

2004, s. 53.
4  Por. P. Winczorek, Konstytucja niepisana, „Rzeczpospolita”, 15.11.1999, s. A8.
5  Por. F. Koja, Konstytucja, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1990, vol. XXIII, s. 53 i 56.
6  Jak utrzymuje np. A. Jamróz: „[…] przez konstytucję w sensie materialnym rozumie 

się takie normy prawne, które odnoszą się do naczelnych organów państwa, ich struktury, 

kompetencji, funkcjonowania oraz stosunków między nimi; bez względu na to, jaka byłaby 

ich natura czy forma”. Zob. A. Jamróz, Demokracja współczesna. Wprowadzenie, Temida 2, 

Białystok 1993, s. 158. Zbliżony punkt widzenia por. A. Burda, op.cit., s. 55; W. Skrzydło (red.), 

Prawo konstytucyjne, LTN, Lublin 1994, s. 22.
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pojęcia skutkować musi jego nieprzystawalnością do struktury konstytucji 

brytyjskiej zawierającej przecież, niebędące prawem, konwenanse konstytu-

cyjne. Z drugiej strony uwagę zwracają defi nicje funkcjonalne. Ich autorzy 

za przesądzającą przesłankę uznają występowanie postanowień normujących 

podstawy ustroju państwowego. Akcentując fakt uregulowania fundamen-

tów ustrojowych państwa przez zespół norm, defi nicje funkcjonalne bądź 

nie wnikają w określanie ich charakteru, bądź odwołują się do szerszej niż 

prawna formuły „norm o różnej proweniencji”7. Z uwagi na większy stopień 

uniwersalności defi nicje funkcjonalne należy uznać za bardziej adekwatne do 

stanu regulacji konstytucyjnych w Zjednoczonym Królestwie. 

II

Odnosząc się do podstawowych cech Konstytucji Zjednoczonego Królestwa, 

należy na wstępie stwierdzić, że spełnia ona ogólne warunki kategorii kon-

stytucji materialnej w wersji defi nicji funkcjonalnych. Ponadto przyjmuje 

postać regulacji nieskodyfi kowanych, zaś z racji swojej struktury – formę 

konstytucji złożonej. W dodatku formowana stopniowo w procesie nakłada-

nia się na siebie doświadczeń kolejnych generacji materia ustrojowa tworzy 

porządek biegunowo odstający od rygorów systematyki konstytucji formal-

no-prawnych. W brytyjskiej doktrynie prawa konstytucyjnego ta właściwość 

jest defi niowana jako nieusystematyzowany układ (indistinct structure)8. 

Z punktu widzenia formalno-prawnych wymogów dotyczących trybu 

zmiany kwalifi kowana jest jako konstytucja elastyczna. Oznacza to, że normy 

konstytucyjne nie posiadają najwyższej mocy prawnej i mogą być zmienia-

ne w trybie analogicznym do obowiązującego przy przeprowadzaniu zmian 

w obrębie ustawodawstwa zwykłego. Ta łatwość przeprowadzania zmian 

wcale nie jest nadużywana w praktyce ustrojowej Zjednoczonego Królestwa. 

Nie rejestruje się tutaj dużej częstotliwości nowelizacji konstytucji, natomiast 

zaobserwować można stabilność przyjętych rozwiązań ustrojowych. Jak oce-

nia współczesny konstytucjonalista brytyjski: „[...] najbardziej zadziwiającą 

7  Por. odpowiednio P. Tuleja (red.), Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 1995, 

s. 16 oraz W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 2000, s. 15 – gdzie 

E. Gdulewicz i W. Kręcisz podkreślają, że: „Konstytucję brytyjską tworzy całokształt norm 

o różnej proweniencji odnoszących się do podstaw politycznego ustroju państwa”.
8  Zob. V. Bogdanor, On the Constitution of the United Kingdom [w:] S.E. Finer, V. Bog-

danor, B. Rudden, Comparing Constitutions, Clarendon Press, Oxford 1995, s. 42. W krajo-

wej literaturze przedmiotu ten rys konstytucji angielskiej w odniesieniu do jej historycznych 

ustaw dostrzega i sygnalizuje J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, 

Arche, Gdańsk 1998, s. 212.
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cechą konstytucji jest droga rozwoju, na której zachowanie ciągłości form 

instytucji maskowało przeobrażanie się ich funkcji”9.

Pod względem charakteru źródła konstytucji brytyjskiej dzielą się, jak 

już wspomniano, na prawne i konwenansowe. W obrębie tych pierwszych 

wyszczególnione są normy prawa stanowionego i wywodzone z orzeczni-

ctwa sądów prawo precedensowe. Istotny składnik normatywnego korpusu 

konstytucji tworzą niebędące prawem, lecz przyjmujące postać norm moral-

ności czy kultury politycznej, konwenanse konstytucyjne. Pluralizm źródeł 

regulacji konstytucyjnych, w dodatku występujących w stanie daleko idącego 

rozproszenia i nieusystematyzowania, sprawia, że nieporównywalnie wzrasta 

znaczenie opinii nauki zamieszczonych w renomowanych dziełach i podręcz-

nikach prawa konstytucyjnego. Ich rola nie ogranicza się do wykładni i ko-

mentowania fundamentalnych rozstrzygnięć i idei konstytucji, ale obejmuje 

prawotwórcze „odkrywanie prawdziwej treści konstytucji”10. 

W przeszłości praktyka ta stwarzała podstawę do przyznawania books of 

authority statusu jurysprudencyjnego źródła prawa konstytucyjnego. Utra-

ta tego statusu współcześnie nie wyklucza jednak sytuacji, w których poglą-

dy nauki inspirują rozstrzygnięcia zapadające w prawie sędziowskim, także 

w sferze dotyczącej podstaw ustroju państwowego Królestwa. Mając powyż-

sze ustalenia na uwadze, można zrozumieć, dlaczego Konstytucja Zjedno-

czonego Królestwa postrzegana jest jako: „[...] mieszanina ustawowych i są-

dowych rozstrzygnięć, konwenansów, prawa parlamentarnego i zwyczajów 

parlamentarnych, zasad prawa powszechnego (common law) oraz ustaleń 

jurysprudencji”11. 

Ważne miejsce w katalogu cech charakteryzujących naturę brytyjskiej 

wersji konstytucji zajmuje koncepcja jej historyzmu. Nawiązując do genezy 

konstytucji, brytyjski historyk wyjaśniał: „To, co byśmy dziś nazwali «ideami 

9  Zob. V. Bogdanor, On the Constitution…, op.cit., s. 100. O tym samym rysie praktyki 

konstytucyjnej M. Amos napisze: „Ale my tu w Anglii zwykliśmy przystosowywać stare urzą-

dzenia do nowego użytku”, a dalej rozwinie tę myśl następująco: „Porównałbym naszą kon-

stytucję, tak jak ona istnieje w kraju swego pochodzenia, do czegoś w rodzaju ciała ludzkiego 

lub języka angielskiego... Naczelną cechą charakterystyczną ciała i języka jest ich żywotność 

przejawiająca się nie tylko w przyrodzonej sile i tężyźnie, lecz także w zdolności przystosowa-

nia się do zmieniających się warunków. Nasza konstytucja w tem właśnie celuje, że posiada 

te zalety”. Zob. M. Amos, Konstytucja angielska, Księgarnia Powszechna, Warszawa–Kraków 

1938, s. 22 i 28.
10  Zob. W. Zakrzewski, Nauka o konstytucji w Wielkiej Brytanii, „Państwo i Prawo” 1947, 

z. 11, s. 123. Stanowisko to nawiązuje do logiki deklaratoryjnej teorii common law uznającej, że 

rola sędziego w akcie orzekania polega na rekonstruowaniu prawa już wcześniej istniejącego, 

a zawartego w „odwiecznych zwyczajach i praktykach”. Por. szerzej W. Wójtowicz, Common 

Law [w:] H. Rot (red.), Główne kultury prawne współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1995, s. 88–89.
11  Zob. V. Bogdanor, On the Constitution…, op.cit., s. 42–43.
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konstytucyjnymi», rozwijało się powoli, lecz stale w ciągu całego XIII stulecia. 

Nasza konstytucja była dzieckiem feudalizmu poślubionego Common Law”12. 

Odwołanie się do historyzmu nie dotyczy, jak widać, wieku konstytucji, ale 

rozłożonego na stulecia procesu formowania się i dojrzewania jej rozwiązań. 

W tym kontekście jawi się ona jako owoc nie tyle wyrozumowanego projek-

towania, ile dokonującego się na płaszczyźnie ustrojowej, w zgodzie z konser-

watywną dewizą non subitum sed graditi, długotrwałego rozwoju instytucji 

państwowych. „Właśnie ta długa historyczna ciągłość brytyjskich instytucji 

stanowi o sile konstytucji” – wyjaśnia brytyjski konstytucjonalista13.

III

Z natury porządku konstytucyjnego Zjednoczonego Królestwa wypływa na-

kaz, aby stanowiące jego zasadniczy segment normy ius constitutum, czyli 

prawa stanowionego – statute law, rozpatrywać w powiązaniu z pozostałymi, 

wzmiankowanymi komponentami tego zbioru. Na czoło wysuwa się zatem 

kwestia określenia stosunku regulacji ius constitutum do pozostałych źródeł 

konstytucji. Konstytucyjne normy prawa stanowionego uważane są współ-

cześnie za podstawowe źródło prawa konstytucyjnego, co prowadzi do pew-

nej hierarchii źródeł konstytucji. W razie kolizji norm, regulacje statute law 

przeważają nie tylko nad konwenansami konstytucyjnymi i wytycznymi ju-

rysprudencji, lecz także nad rozstrzygnięciami common law14. 

Normy statute law tworzą równocześnie pisaną warstwę konstytucji. Tę 

obserwację należy traktować w znaczeniu dosłownym, czyli odnoszącym się 

do formy tekstu stosownej dla aktu normatywnego rangi ustawowej, bowiem 

gdy chodzi o wynikające z pojęcia konstytucji pisanej wymogi zachowania 

szczególnej mocy prawnej oraz postaci regulacji skodyfi kowanej15, to nie 

zostają one na gruncie ius constitutum spełnione. W charakterystyce kon-

stytucyjnych regulacji statute law na szczególną uwagę zasługuje skala roz-

proszenia źródeł. Materia ustawodawcza zawarta w ofi cjalnym rejestrze obo-

wiązującego ustawodawstwa obejmuje zbiór ponad 170 aktów ustawowych16. 

Rezultat takiego rozproszenia potęguje ponadto fakt, iż do katalogu ustaw 

konstytucyjnych zaliczane są akty, których regulacje normują fundamenty 

ustroju państwa w sposób incydentalny. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, 

12  Zob. G.M. Trevelyan, Historia Anglii, PWN, Warszawa 1963, s. 216.
13  Zob. V. Bogdanor, On the Constitution…, op.cit., s. 100.
14  Zob. B. Coxall, L. Robins, Contemporary British Politics, Macmillan, London 1989, s. 97.
15  B. Banaszak, op.cit., s. 54–55.
16  Por. V. Bogdanor, On the Constitution..., op.cit., s. 41.
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gdy na przykład jeden z artykułów ustawy ustanawia zasadę ustrojową, a po-

zostałe dotyczą kwestii pozakonstytucyjnych bądź zagadnień ustrojowych 

o niższym ciężarze gatunkowym. Obok regulacji incydentalnych występują 

także kompleksowe ustawy, których unormowania w całości dotyczą materii 

konstytucyjnych, jak to na przykład ma miejsce w przypadku ustawy o pra-

wach człowieka (Human Rights Act, 1998). Tego rodzaju stan prawny ustroju 

daje podstawy do określenia go znaną w doktrynie prawniczej kwalifi kacją 

konstytucji złożonej17. 

Rozstrzygnięcie o tym, które spośród owych ustaw, albo ściślej ich kon-

kretnych przepisów, stanowią konstytucję Zjednoczonego Królestwa, a któ-

re takiej roli nie odgrywają, „[...] jest sprawą oceny uczonych”. Czynnikiem 

przesądzającym o konstytucyjnym charakterze konkretnych regulacji prawa 

stanowionego staje się wobec braku formalno-prawnych przesłanek kryte-

rium materialne. Jeżeli zatem dana norma reguluje fundamenty ustroju pań-

stwowego, tym samym uznana zostaje przez jurysprudencję za składnik bry-

tyjskiej konstytucji18. 

Oceniając merytoryczny zakres uregulowań konstytucyjnych norm pra-

wa stanowionego, należy podkreślić, że nie wyczerpują one pełnego katalogu 

materii konstytucyjnych. Jest to pochodna odnotowanego na wstępie plurali-

zmu źródeł konstytucji Zjednoczonego Królestwa. Można zatem wskazać na 

takie obszary materii konstytucyjnych, jak: prawa i wolności obywatelskie; 

zakres uprawnień głowy państwa określanych mianem prerogatywy królew-

skiej – royal prerogative, a przede wszystkim na zasadę suwerenności parla-

mentu, które stanowią domenę prawa precedensowego. Z tej racji bywały też 

określane jako ta część konstytucji, którą stworzyli sędziowie – judge made 

constitution. 

Z kolei na mocy regulacji conventions of the constitution unormowana zo-

staje najbardziej rozległa sfera materii konstytucyjnych, zwłaszcza w zakresie 

funkcjonowania organów władzy wykonawczej, w tym statusu ustrojowego 

monarchy, odpowiedzialności solidarnej gabinetu, odpowiedzialności indy-

widualnej ministrów itp. Podkreślmy zatem, iż mimo postępującej tendencji 

do przekształcenia regulacji konwenansowych w normy prawne19 nadal prze-

17  Jednak brytyjska praktyka ustrojowa w tej kwestii radykalnie odbiega od kontynental-

nych standardów ustrojowych, które zarówno w przypadku III Republiki Francuskiej w 1875 r., 

jak i warunkach austriackich roku 1867 sprowadzały się do trzech aktów konstytucyjnych. Por. 

S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Universitas, Kraków 1998, s. 324.
18  Zob. odpowiednio V. Bogdanor, On the Constitution..., op.cit., s. 41. Jak podkreśla wy-

powiadający się w tej kwestii W. Zakrzewski: „Istnieje jedynie masa norm prawnych, z których 

nauka i praktyka pewne uznaje za konstytucyjne” Zob. W Zakrzewski, op.cit., s. 18.
19  Por. W. Zakrzewski, op.cit., s. 18.
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ważająca większość instytucji ustroju brytyjskiego opiera się nie na regula-

cjach statute law, ale na konwenansowych normach konstytucji20. 

IV

Kierując się kryterium chronologicznym, można w indeksie konstytucyj-

nych norm prawa stanowionego wyodrębnić zespoły regulacji historycznych 

i współczesnych. Katalog tworzący sui generis blok konstytucyjny ustaw hi-

storycznych obejmuje statuty monarsze i akty parlamentu, których trwałości 

i doniosłości ustrojowej dowiodły dzieje państwowości angielskiej, a później 

brytyjskiej. Pomimo widocznych różnic w doborze zestawu historycznych 

ustaw konstytucyjnych występujących w katalogach poszczególnych autorów, 

zakwalifi kowanie kilku aktów do tej kategorii zostaje uznane za bezsporne.

Czołowe miejsce w omawianym zbiorze przypada Wielkiej Karcie Wolno-

ści (Magna Charta Libertatum, 1215). Historycznie jest to dużej doniosłości 

dokument z dziejów ustroju Anglii epoki feudalnej. Dokument, który do-

szedł do skutku w wyniku zastosowania średniowiecznego prawa oporu – ius 

resistendi wobec króla Jana bez Ziemi (1167–1216). Zachowując formę przy-

wileju królewskiego, Wielka Karta Wolności pod względem materialnym no-

siła cechy umowy pomiędzy przegranym w konfl ikcie monarchą a baronami 

popieranymi przez rycerstwo i miasta. W komentarzach analizujących pier-

wotny sens skodyfi kowanego w 63 artykułach dokumentu trafnie podkreśla-

no w odniesieniu do niektórych postanowień ich bardziej uniwersalny, bo 

wykraczający poza ramy partykularno-stanowych stosunków, charakter21. 

Ten właśnie pierwiastek uniwersalizmu stał się jedną z przyczyn, dla któ-

rych na prawne zasady Karty zaczęto się ponownie powoływać w XVII w. 

w dobie walki z  absolutyzmem Stuartów. Traktowana była wówczas jako 

ucieleśnienie praw wyższych od decyzji królewskich. Z postanowień Karty jej 

komentatorzy wywodzą konstytucyjną ideę niezależnego wymiaru sprawied-

liwości albo doszukują się w jej rozstrzygnięciach zalążkowej postaci wol-

ności osobistej. Do dzisiaj kilka zasad Magna Charta Libertatum pozostaje 

w rejestrach obowiązującego ustawodawstwa. Jak oceniają konstytucjonaliści 

20  Por. S. Gebethner, Wielka Brytania. Uwagi wstępne [w:] A. Burda, M. Rybicki (red.), 

Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii. Zbiór tekstów, PAN, 

Wrocław 1970, s. 22; R.M. Punnett, British Government and Politics, Darthmouth, Cambridge 

1994, s. 173.
21  Por. M. Szerer, Naród w parlamencie, Kolin, London 1941, s. 21; K. Grzybowski, Prawda 

i legenda Wielkiej Karty Wolności (w 750-lecie Magna Charta Libertatum), „Państwo i Prawo” 

1965, z. 8–9, s. 240.



236

brytyjscy, współcześnie o wartości Karty przesądza w większym stopniu hi-

storyczny i symboliczny wydźwięk jej postanowień niż prawny prestiż22. 

Jako kolejna z historycznych ustaw ustrojowych wymieniana jest Petycja 

prawa (Petition of Right, 1628). Pod względem politycznym akt ten oceniany 

jest jako wstęp do walki przeciwko absolutyzmowi. Prawnie był to dokument 

przyjęty przez obydwie izby parlamentu i zatwierdzony przez króla Karola I

Stuarta (1600–1649). Zamieszczony w rejestrze obowiązujących ustaw usta-

nawiał doniosłe zasady prawno-ustrojowe. Za najważniejsze uchodzą: przy-

znanie parlamentowi wyłącznego prawa do ustanowienia wszelkich podat-

ków oraz zakaz pozbawiania wolności bez prawomocnego wyroku sądowego. 

Dla podkreślenia zasadności przedłożonych dezyderatów Petycja powoływa-

ła się na rozstrzygnięcia Wielkiej Karty Wolności z 1215 r.

Status historyczny aktu normatywnego regulującego fundamenty ustroju 

Królestwa uzyskała również uchwalona w 1679 r. ustawa o wolności osobistej 

(Habeas Corpus Act, 1679) (której tytuł pochodzi od pierwszych wyrazów 

tekstu: „abyś zachował ciało”). Ustawa umacnia zalążki gwarancji praworząd-

ności sformułowane w Petycji prawa. W unormowaniach ustawy znajdujemy 

także potwierdzenie i gwarancje nietykalności osobistej. Podstawowa zasada 

Habeas Corpus Act, która zabrania aresztowania obywatela bez nakazu sądo-

wego, zachowuje do dziś charakter obowiązującego źródła prawa23. 

Centralna pozycja w katalogu historycznych ustaw ustrojowych ius consti-

tutum przypada Deklaracji praw (Bill of Rights, 1689)24. Oceniana jest przez 

komentatorów jako jeden z najdonioślejszych aktów ustroju angielskiego, od-

grywający w dziejach nowożytnych rolę porównywalną do tej, którą w śred-

niowieczu odegrała Wielka Karta Wolności. Deklaracja została przyjęta 

u schyłku Chwalebnej Rewolucji (Glorious Revolution), po upadku rządów 

absolutnych króla Jakuba II Stuarta (1685–1688), i stanowiła odpowiedź na 

złożoną petycję parlamentu, w której sformułowano katalog postulowanych 

w trakcie rewolucji zasad ustroju królestwa. Faktycznie była rodzajem umo-

wy zawartej pomiędzy parlamentem a pretendującą do korony nową parą 

monarszą – Wilhelmem III Orańskim i jego małżonką Marią, córką Jakuba II 

– bowiem od przyjęcia petycji parlament uzależnił wyrażenie zgody na ob-

jęcie tronu. Przyjęcie petycji przez nową parę królewską skutkowało zatem 

22  Por. E.C.S. Wade, A.W. Bradley, Constitutional and Administrative Law, Longman, Lon-

don 1985, s. 14.
23  Por. S. Gebethner, op.cit., s. 23–24.
24  W systemie pojęciowym konstytucjonalizmu anglosaskiego obok odnotowanego po-

wyżej znaczenia, termin Bill of Rights zarezerwowany jest także dla określenia pierwszych 8 lub 

10 (liczba jest przedmiotem dyskusji) poprawek do Konstytucji USA, a nadto stosowany jako 

nazwa rodzajowa aktów normatywnych kompleksowo regulujących materię praw i wolności 

obywatelskich.
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nadaniem Deklaracji praw formy ustawy parlamentu, a tym samym źródła 

obowiązującego prawa. 

Jako dokument konstytucyjny Deklaracja praw ustanawiała prawno-

-ustrojowe fundamenty nowego, postabsolutystycznego porządku państwo-

wego. W szczególności potwierdzała rozpatrywane i postulowane w parla-

mencie w toku rewolucji zasady ustrojowe, kodyfi kowała je i nadawała im 

status obowiązującego prawa. W punkcie wyjścia odstąpiono od najważniej-

szego dla feudalnej doktryny ustrojowej założenia zaliczającego porządek na-

stępstwa tronu do sfery niepodważalnych praw boskich. Odkąd w Deklaracji 

ucieczkę króla uznano za akt abdykacji – „Odtąd prawo królów angielskich 

do panowania było pochodzenia ludzkiego, chyba żeby uznać parlament za 

«boski»”25.

Spośród podstawowych regulacji Bill of Rights, nieofi cjalnie nazywanych 

artykułami, niektóre zachowują do dzisiaj charakter obowiązującego prawa. 

Na wstępie tej klasy rozstrzygnięć lokuje się, koronna dla ustroju brytyjskie-

go, zasada suwerenności parlamentu. Wyraża się to między innymi w przy-

znaniu parlamentowi wyłącznego prawa w zakresie ustawodawstwa (art. 1), 

a także w stwierdzeniu wyłączności legislatywy w nakładaniu na obywateli 

podatków i wszelkich innych ciężarów realnych (art. 4). 

Zasada suwerenności parlamentu przyjęła pierwotnie postać konstrukcji 

suwerenności króla w parlamencie – King in Parliament. W tej wersji De-

klaracja proklamowała jako podmioty władzy najwyższej w państwie – mo-

narchę, Izbę Lordów i Izbę Gmin26. Wymienieni trzej piastuni zdolność do 

suwerennego działania posiadali łącznie, dlatego tylko wspólnie uzgodniona 

decyzja miała charakter suwerenny. Relacje między poszczególnymi pod-

miotami od początku przyjęły dynamiczny wyraz, toteż wkrótce władza kró-

lewska, wskutek oddziaływania wielu czynników, zaczęła w obrębie trójpod-

miotowej konstrukcji suwerenności ewoluować w kierunku dalszego planu. 

„Długotrwała i osłabiająca rywalizacja między Koroną i parlamentem – pisze 

na ten temat cytowany historyk brytyjski – ustąpiła miejsca współpracy tych 

dwóch władz, przy czym parlament stał się czynnikiem kierującym”27.

25  Zob. G.M. Trevelyan, op.cit., s. 569.
26  Ilustrację formuły trójpodmiotowej suwerenności – King in Parliament stanowi nastę-

pujący fragment tekstu Bill of Rights: „A następnie Ich Królewskie Mości pozwoliły, iżby 

rzeczeni Lordowie duchowni i świeccy oraz Gminy, stanowiąc dwie Izby Parlamentu, 

obradowali i razem z Ich Królewskimi Mościami przedsięwzięli środki rzeczywiste w celu 

utwierdzenia religii, praw i wolności tegoż Królestwa, tak ażeby na przyszłość nie zagrażało im 

niebezpieczeństwo, na co Lordowie duchowni i świeccy oraz Gminy zgodzili się i przystąpili 

do narad”. Zob. Wybór praw zasadniczych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, wybór i tłum. S. Gebethner [w:] Konstytucje Wielkiej Brytanii..., op.cit., s. 38–39.
27  Zob. G.M. Trevelyan, op.cit., s. 568.
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Wśród kolejnych węzłowych rozstrzygnięć wymienione są gwarancje dla 

wymiaru sprawiedliwości z art. 2 i 3 Bill of Rights. Ich wyrazem jest uznanie 

za nielegalne rozstrzygania na mocy władzy królewskiej spraw podlegających 

jurysdykcji sądów powszechnych. Regulacje Deklaracji potwierdzają także 

gwarancje ze sfery konstytucyjnych praw i wolności głównie w odniesieniu 

do takich instytucji ustrojowych, jak: wolne wybory (art. 8); prawo petycji 

(art. 5); wolność słowa (art. 9)28. 

Jako ostatnia do bloku historycznych ustaw konstytucyjnych zaliczana 

jest ustawa o następstwie tronu (Act of Settlement, 1701). Znaczenie unor-

mowań tego aktu polega na tym, że zgodnie z tytułem nie tylko ustalał 

reguły sukcesji panowania, lecz także wprowadzał istotne regulacje uzu-

pełniające materię ustrojową Bill of Rights. Ustawa formułowała podstawy 

niezawisłości, stanowiąc, że sędzia może zostać odwołany z urzędu jedynie 

za zgodą obydwu izb parlamentu. Przyjęła także odpowiedzialność konsty-

tucyjną ministrów, odmawiając monarsze prawa łaski w stosunku do osoby 

postawionej w stan oskarżenia w trybie impeachment, oraz ustanowiła regu-

łę incompatibilitas mandatu do Izby Gmin ze stanowiskiem funkcjonariusza 

Korony29. 

Ówczesny etap formowania się konstytucjonalizmu brytyjskiego znawcy 

prawa konstytucyjnego opatrzyli następującym komentarzem: 

Deklaracja praw i ustawa o następstwie tronu oznaczały zwycięstwo parlamentu nad 

królewskimi roszczeniami do rządzenia w drodze prerogatywy30. W tych ustawach 

nie było jednak niczego, co by ustanawiało odpowiedzialność królewskich mini-

strów przed parlamentem. Ta doniosła zasada rządów parlamentarnych rozwijała się 

w XVIII stuleciu i latach późniejszych bardziej jako rezultat praktyki konstytucyjnej 

niż ustawodawstwa31. 

Wymienione i omówione powyżej akty składające się na blok ustaw histo-

rycznych nie mają charakteru pełnego, wyczerpującego wyliczenia. Katalogi 

tych ustaw konstruowane są w brytyjskiej doktrynie prawa konstytucyjnego 

w zależności od potrzeby zaakcentowania doniosłości określonej sfery ma-

28  W sprawie indeksu podstawowych zasad konstytucyjnych Bill of Rights por. 

E.C.S. Wade, A. W. Bradley, op.cit., s. 14; Wybór praw zasadniczych Zjednoczonego Królestwa..., 

op.cit., 36–37; Ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

tłum. S. Kubas, wstęp P. Sarnecki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 49–52.
29  Korona, sfera instytucji funkcjonujących w dziedzinie władzy wykonawczej i podpo-

rządkowana monarsze.
30  Prerogatywa – w znaczeniu pierwotnym oznaczała zakres władzy dyskrecjonalnej mo-

narchy angielskiego, a więc wykonywanej bez konieczności uzyskania zgody ze strony Izby 

Lordów i Izby Gmin.
31  Zob. E.C.S. Wade, A.W. Bradley, op.cit., s. 15.
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terii konstytucyjnych. I dlatego też między zestawami historycznych ustaw 

konstytucyjnych tworzonymi przez poszczególnych autorów występują nie 

raz istotne różnice32. 

V

W kategorii ustawowych źródeł konstytucji brytyjskiej wymieniane są rów-

nież akty z lat bardziej nam bliskich czasowo. Formułowane w obrębie bloku 

współczesnego indeksy ustaw konstytucyjnych zachowują – podobnie jak to 

miało miejsce w przypadku ustaw historycznych – charakter wyliczenia nie 

tyle enumeratywnego,  ile przykładowego. W najnowszym okresie za koron-

ne kryterium przesądzające o doborze zestawu aktów konstytucyjnych uzna-

no zakres reformy ustrojowej Zjednoczonego Królestwa33. 

Aktem, który lokuje się jednak na wstępie bloku współczesnego, jest usta-

wa o parlamencie z 1911 r., znowelizowana w 1949 r. (Parliaments Act, 1911 

and 1949). Regulacje obydwu ustaw określiły przede wszystkim zasady wza-

jemnych stosunków między izbami na płaszczyźnie procedury legislacyjnej. 

W szczególności ograniczały uprawienia Izby Lordów do wnoszenia popra-

wek i odroczenia postępowania wobec projektów ustaw zgłoszonych w Izbie 

Gmin. Tym samym obowiązująca do tej pory w sferze procedury ustawodaw-

czej norma konwenansu konstytucyjnego, stanowiąca, iż w przypadku kon-

fl iktu między izbami Lordowie ustępują Gminom, uległa jurydyzacji i przyję-

ła w art. 2 ustawy z 1911 r. formę regulacji ustawowej. Na koniec w preambule 

ustawy z 1911 r. zawarto zapowiedź reformy izby drugiej w kierunku zastą-

pienia obowiązującej przy wyłanianiu składu osobowego Izby Lordów reguły 

dziedziczności zasadą wyborów34. 

Brak tradycji tworzenia kompleksowych, wyczerpujących regulacji usta-

wowych kodyfi kujących poszczególne sfery materii konstytucyjnych sprawił, 

że na katalog współczesnych ustaw z zakresu organizacji władzy publicznej 

składają się akty prawne normujące dziedziny tak dalece różne jak: ustawa 

o parostwie (Peerage Act, 1963), ustawa o parlamentarnym komisarzu (Par-

liamentary Commisioner Act, 1967), ustawa o  Wspólnotach Europejskich 

(European Communities Act, 1972), ustawa o ministrach korony (Minister of 

the Crown Act, 1975) czy ustawa o przedstawicielstwie narodowym (Repre-

sentation of the People Act, 2000). 

32  Por. S. Gebethner, op.cit., s. 18–19.
33  Por. V. Bogdanor, Th e New British Constitution..., op.cit., s. 4–5.
34  Nawiązaniem do tego dezyderatu stała się przyjęta 88 lat później regulacja ustawy o Iz-

bie Lordów (Th e House of Lords Act, 1999), wyłączająca na mocy art. 1 ze składu izby kategorię 

parów dziedzicznych.
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Istotnego impulsu do przeprowadzenia wielu doniosłych regulacji z za-

kresu materii konstytucyjnych dostarczyły reformy Zjednoczonego Króle-

stwa. Zapoczątkowane jeszcze w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia przez 

laburzystowski gabinet Tony’ego Blaira35 są kontynuowane przez obecny ko-

alicyjny rząd konserwatywno-liberalny. Wśród najnowszych ustaw, dokonu-

jących fundamentalnych przeobrażeń w istniejącym porządku ustrojowym 

i z tej racji zaliczanych do kategorii konstytucyjnych, na jednym z czołowych 

miejsc wymieniana jest ustawa o prawach człowieka (Human Rights Act, 

1998). Tę wysoką lokatę osiąga za sprawą spozytywizowania statusu prawne-

go jednostki36 z jednej strony, a także z uwagi na fakt, iż stosowanie ustawy 

w praktyce wymiaru sprawiedliwości nawiązuje do standardów sądowej kon-

troli konstytucyjności prawa (judical review)37. 

Na podstawie regulacji przyjętych w bloku ustaw dewolucyjnych38 – obej-

mującym: ustawę o Szkocji (Scotland Act, 1998); ustawę o ustroju Walii39 

(Government of Wales Act, 2006) oraz ustawę o Irlandii Północnej (Northern 

Ireland Act, 1998) – przeprowadzono gruntowne zmiany, w formalnie uni-

tarnym ustroju terytorialnym Zjednoczonego Królestwa, w kierunku modelu 

państwa zregionalizowanego. W konsekwencji aktualną sytuację ustrojową 

wzmiankowanych krajów Zjednoczonego Królestwa cechuje wzmocniona 

podmiotowość i większy stopień autonomii. 

Jednym z węzłowych aktów reformujących sferę organizacji i funkcjono-

wania organów władzy sądowniczej jest ustawa o reformie konstytucji (Con-

stitutional Reform Act, 2005). Wytycza ona ogólny kierunek przeobrażeń or-

ganizacji wymiaru sprawiedliwości. Na mocy unormowań ustawy utworzony 

został Sąd Najwyższy (Supreme Court) przejmujący sądowe funkcje Izby 

Lordów. Ustanowiona w ustawie sukcesyjnej z 1701 r. zasada niezawisłości 

sędziowskiej zyskała zgodnie z dyspozycją art. 3 Constitutional Reform Act 

doprecyzowaną postać współczesnej normy ustawowej. Zreformowano silnie 

35  O procesie precyzowania założeń reformy piszę w: A. Zięba, Przesłanki reformy ustro-

jowej państwa w doktrynie Labour Party, „Państwo i Prawo” 2001, z. 5.
36  Obszerniej o tym A. Zięba, Z zagadnień rezydualnej koncepcji praw i wolności obywa-

telskich [w:] P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas (red.), Prawa człowieka – Społeczeństwo 

obywatelskie – Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi 

Sarneckiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 115 i n.
37  Por. P. Mikuli, Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii, Księ-

garnia Akademicka, Kraków 2010, s. 46–48.
38  Pod terminem devolution rozumiany jest zróżnicowany w odniesieniu do Irlandii Pół-

nocnej, Szkocji oraz Walii proces dekoncentracji kompetencji centralnych organów władzy 

i przekazywanie spraw dotyczących wzmiankowanych krajów na rzecz krajowych zgromadzeń 

ustawodawczych i egzekutyw.
39  Uchwalona w 1998 r., pod tą samą nazwą, ustawa z uwagi na to, że wprowadziła rozwią-

zania bardziej ograniczone od rozstrzygnięć irlandzkich i szkockich została zastąpiona regula-

cją z 2006 r., która nawiązuje do standardów dewolucyjnych tych krajów.
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zakorzeniony w brytyjskiej tradycji prawno-ustrojowej urząd Lorda Kancle-

rza, pozostawiając jego piastunowi kierownictwo ministerstwa sprawiedli-

wości. Z kolei godność zwierzchnika wymiaru sprawiedliwości ustawodawca 

powierzył Lordowi Głównemu Sędziemu (Lord Chief Justice). 

VI

Do tej pory za podstawę do wyróżnienia kategorii ustaw konstytucyjnych za-

równo w wersji historycznej, jak i współczesnej służyło, o czym już wcześniej 

wspomniano, kryterium materialne, a o jego występowaniu rozstrzygały au-

torytety z dziedziny jurysprudencji. Współcześnie do kryterium materialne-

go dochodzą kryteria bardziej szczegółowe, o charakterze formalnym40. Samo 

pojęcie ustaw konstytucyjnych ulega na naszych oczach pewnej instytucjona-

lizacji, czego wyrazem jest jego stosowanie już nie tylko w obrębie doktryny 

konstytucjonalizmu, lecz także na gruncie orzecznictwa. Po raz pierwszy na 

określenie ustawodawstwa konstytucyjnego (constitutional legislation) jako 

kategorii pojęciowej różnej od ustawodawstwa zwykłego (ordinary legisla-

tion) powołano się w orzeczeniu Komisji Sądowej Izby Lordów z roku 200241. 

Formalnie jednak moc prawna konstytucyjnych norm prawa stanowio-

nego (statute law), do których zaliczane są ustawy konstytucyjne, nie różni 

się od innych ustaw. W konsekwencji porządki prawne Zjednoczonego Kró-

lestwa nie znają co do zasady kategorii prawa wyższego rzędu, do zmiany 

którego wymagana byłaby kwalifi kowana większość głosów. Zgodnie zatem 

z uniwersalną regułą kolizyjną – lex posterior derogat legi priori – ustawa 

późniejsza uchyla niezgodną z nią ustawę wcześniejszą. W warunkach bry-

tyjskich odmianą tej formuły jest zasada domniemanej derogacji – implied 

repeal, stanowiąca, że jeżeli ustawa późniejsza nie uchyla w sposób wyraźny 

poprzednich przepisów, to należy domniemywać, że taka derogacja miała 

miejsce. 

Na postawione dzisiaj pytanie – co wyróżnia ustawy konstytucyjne spo-

śród innych aktów ustawodawstwa zwykłego? – najbardziej ogólnikowa od-

40  Ten kierunek rozwoju konstytucjonalizmu zbiega się z próbami poszukiwania praw-

nych ograniczeń władzy. Szerszą charakterystykę i systematyzację tych kwestii zob. T. Wie-

ciech, Normatywny wymiar brytyjskiej konstytucji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-

giczny” 2012, z. 2, s. 26 i n.
41  Zob. Th oburn v. Sunderland City Council [2002] EWHC 195 (Admin) cyt. za: 

T. Wieciech, op.cit., s. 27. W orzeczeniu ustalono nadto, że o statusie ustaw konstytucyjnych 

przesądza fakt występowania regulacji: a) normujących stosunki między obywatelem a orga-

nami państwa; b) rozszerzających lub redukujących zakres podstawowych praw konstytucyj-

nych (fundamental constitutional rights).
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powiedź brzmiałaby następująco: co do treści – materia konstytucyjna; co do 

formy – tendencje do usztywnienia trybu zmiany. Obecność zalążkowych 

form usztywnienia proceduralnego statusu regulacji konstytucyjnych napo-

tykamy już w tradycji ustrojowej Wielkiej Brytanii. Wyrazem tego jest opa-

trywanie tekstów takich aktów konstytucyjnych jak Deklaracja praw z 1689 r. 

czy ustawa sukcesyjna z 1701 r. klauzulą deklarującą, że obowiązują one „na 

zawsze”42. 

Współcześnie kierunek ten ulega dalszemu wzmocnieniu. Na gruncie 

orzecznictwa ustawy konstytucyjne uznawane są za akty o szczególnym sta-

tusie prawnym. Punkt wyjścia uzasadnienia tego stanowiska stanowi teza 

wzmiankowanego orzeczenia z 2002 r., że zasada domniemanej derogacji nie 

odnosi się do ustaw konstytucyjnych. Ustrojowa doniosłość i ranga tych ak-

tów wymagają, aby zmieniając zawarte w nich regulacje, parlament uczynił to 

explicite, a nie w sposób dorozumiany. W związku z tym w przypadku kolizji 

ustawy konstytucyjnej z późniejszą ustawą zwykłą sądy nie mogą stosować 

zasady implied repeal43. 

Kwestia trybu zmiany ustaw normujących materie konstytucyjne jest 

również dyskutowana w doktrynie. Rozważano ją w kontekście aktów regu-

lujących porządki ustrojowe Szkocji i Walii – ustawy o Szkocji z 1998 r. i usta-

wy o ustroju Walii z 1998 r. Usztywnienie trybu zmiany obydwu wzmianko-

wanych ustaw zalecano oprzeć na konstrukcji actus contrarius, a wówczas 

postępowanie uchylające obowiązywanie tych ustaw, jako aktów cieszących 

się szczególnym prestiżem konstytucyjnym, stanowiłoby odwrotność trybu 

ich przyjęcia.

W omawianym przypadku oznaczałoby to nakaz poprzedzenia postępo-

wania uchylającego obowiązywanie każdej z ustaw przeprowadzeniem refe-

rendum w sprawie uchylenia dalszego obowiązywania tych aktów i uzyskania 

pozytywnego wyniku w głosowaniu. W dowodzeniu zasadności powyższego 

trybu powoływano się na fakt, iż uchwalenie obydwu aktów poprzedziły za-

kończone pozytywnym wynikiem postępowania referendalne. W przytoczo-

nej w tej sprawie argumentacji brytyjskich konstytucjonalistów zaznaczono: 

Po drugie prawo konstytucyjne wyrasta na coraz bardziej autonomiczny dział prawa 

fundamentalnego. Chociaż technicznie te konstytucyjne ustawy nie mają wyższego 

statusu, to są one obwarowane takimi gwarancjami politycznymi, których pozbawio-

ne są akty ustawodawstwa zwykłego. Przyjęcie ustawy o Szkocji z 1998 r. i ustawy 

o ustroju Walii z 1998 r. nastąpiło po przeprowadzonych w tych kwestiach referen-

42  Zob. B. Banaszak, op.cit., s. 55.
43  Por. P. Mikuli, op.cit., s. 35–36.
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dach i w praktyce ustawy nie mogłyby zostać uchylone z pominięciem drogi referen-

dalnej44.

* * *

Powyższe ustalenia wskazują na dojrzewającą w brytyjskiej nauce prawa 

konstytucyjnego, w orzecznictwie sądów, a także w praktyce ustrojowej goto-

wość do przyznania ustawom konstytucyjnym statusu aktów ponadustawo-

wych. Biorąc pod uwagę występowanie pierwiastkowych postaci gwarancji 

proceduralnych, możemy o ustawach konstytucyjnych – zwłaszcza tych bę-

dących plonem reformy ustrojowej państwa – powiedzieć, że stanowią na-

miastkę konstytucji w znaczeniu formalnym.

Streszczenie

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej należy do niewielkiej 

grupy państw, w których nie obowiązuje konstytucja w formie ustawy zasadniczej. 

Jednym ze źródeł norm konstytucyjnych jest w tym państwie prawo stanowione. 

Ustawy parlamentu traktowane jako jedno ze źródeł konstytucji brytyjskiej nie two-

rzą homogenicznej grupy. Są wśród nich akty prawne o znaczeniu historycznym, takie 

jak Wielka Karta Wolności z 1215 r., Bill of Rights z 1689 r. czy ustawa o następstwie 

tronu z 1701 r. oraz liczne współczesne ustawy. Pojedyncze normy o randze ustro-

jowej mogą zawierać nawet ustawy, których materia nie dotyczy w głównej mierze 

kwestii natury konstytucyjnej. W związku z programem reform ustrojowych zapo-

czątkowanych w Zjednoczonym Królestwie przez labourzystowski gabinet Tony’ego 

Blaira i kontynuowanych przez obecny rząd konserwatywno-liberalny wzrasta ranga 

norm prawa stanowionego wśród ogółu reguł rangi konstytucyjnej. Normy prawa 

stanowionego regulujące zagadnienia ustroju państwa uzyskały w orzecznictwie są-

dowym status norm konstytucyjnych oraz wynikającą z tego wzmocnioną ochronę 

przed domniemanym uchyleniem. W nauce prawa konstytucyjnego, orzecznictwie 

sądów oraz praktyce ustrojowej dojrzewa gotowość do przyznania ustawom konsty-

tucyjnym statusu regulacji ponadustawowych.

Summary

United Kingdom is one of the countries that do not operate under a constitution un-

derstood as a supreme law of the land. One source of its constitutional rules is statute 

law. Acts of Parliament recognized as such do not however constitute a coherent 

entity. One can recognize among them historical regulations like Magna Charta, Bill 

44  Zob. L. Maer, R. Hazell, S. King, M. Russell, A. Trench, M. Sandford, Th e Constitution: 

Dragging the Constitution out of the Shadows?, „Parliamentary Aff airs” 2004, no 3, s. 254.
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of Rights or Act of Succession as well as various contemporary statutes. Th e impor-

tance of statute law as compared to other sources of the constitution has been pro-

foundly augmented as a result of series of constitutional reforms introduced fi rstly by 

Tony Blair’s Labour cabinet and then continued by current government composed of 

Conservatives and Liberal Democrats. Additionally, judicial decisions has also con-

tributed to strengthening some of the Acts of Parliament, that judges called ‘consti-

tutional’, against implied repeal. Th us one can reach a conclusion that there seems to 

be growing inclination in Britain to recognize so-called constitutional statute law as 

a law above ordinary law.


