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Andrzej Zięba 

Konstytucyjne zasady ustroju 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej1

Materia zasad ustroju państwowego zaliczana jest do bardziej stabilnych 
zagadnień nauki prawa konstytucyjnego. Skoro tak, to w naturalny spo-
sób nasuwa się pytanie o celowość podejmowania tego rodzaju tematyki. 
Otóż sens jej opracowywania współcześnie można w przypadku Zjedno-
czonego Królestwa uzasadnić na kanwie trojakiego rodzaju przesłanek. 

Po pierwsze, wynikającą z natury nauki koniecznością okresowej 
weryfi kacji ustaleń w ramach danej gałęzi wiedzy – w tym wypadku kon-
stytucjonalizmu. Przyjęte rozstrzygnięcia wymagają, po upływie określo-
nego czasu, przeprowadzenia ponownego opisu, systematyki i oceny co 
do statusu, celów i funkcji, dla których zostały ustanowione. Zabieg ten 
jest szczególnie uprawniony w warunkach brytyjskich, w których z ra-
cji zachowania ciągłości ustrojowej za fasadą instytucji utrzymywanych 
w niezmienionej formie stopniowo dokonuje się zmiana ich funkcji.

Kolejną okolicznością przekonującą o potrzebie naukowego na-
mysłu nad zasadami ustroju jest proces konsekwentnie integrującej się 

1 W tytule nawiązano do ważnego nurtu studiów konstytucyjnych Marka Sobolewskie-
go, w którym problematyka zasad jako podstawowych rozstrzygnięć prawnoustrojowych 
stawała się istotnym przedmiotem dociekań i analiz Profesora. Por. tegoż: Systematyka zasad 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, „Państwo i Prawo” 1952, z. 11; O interpretacji 
zasad konstytucji i odpowiadających im pojęciach prawnych, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace 
Prawnicze” 1963, z. 10; Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie (dwa wydania 
Warszawa 1969; Skrypt UJ, Kraków 1983); Zasady suwerenności i równości państw, „Sprawy 
Międzynarodowe” 1975, nr 9. 
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Europy. Wzajemne oddziaływanie na siebie i przenikanie się ustrojo-
wych wartości kultur prawnych wywodzących się z kręgów anglosa-
skiego common law bądź kontynentalnego civil law obliguje wręcz do 
prowadzenia permanentnych studiów nad treścią zasad. Ich zawartość 
merytoryczna analizowana jest tutaj pod kątem oceny skali i stopnia re-
cypowania zwłaszcza tych rozwiązań i konstrukcji, które proponują doj-
rzałe i ugruntowane demokracje.

Za celowością wyboru tematyki zasad konstytucyjnych przemawia 
wreszcie szeroko zakrojona i kontynuowana do dziś reforma konstytu-
cyjna Zjednoczonego Królestwa. Zapoczątkowana w 1997 roku przez 
laburzystowski gabinet Tony’ego Blaira, nadała, za sprawą realizacji ob-
szernego pakietu postulatów, wyraźnej dynamiki ustrojowi państwa. 
W konsekwencji kluczowe zasady nie tylko zostały zasadniczo zmody-
fi kowane pod względem treści, ale także ich konstrukcje i rozwiązania 
zyskały walor szczególnej aktualności. 

Katalog konstytucyjnych zasad ustroju brytyjskiego obejmuje cztery 
fundamentalne rozstrzygnięcia: suwerenność parlamentu, rządy prawa, 
podział władzy i unitaryzm. Wymieniono je tutaj w porządku odzwier-
ciedlającym hierarchię przyjętą w nauce brytyjskiej. Podstawowe źródła 
odczytywania i rekonstrukcji treści omawianych zasad ustrojowych wy-
wodzą się z kwalifi kowanej jako materialna, defi niowanej w kategoriach 
socjologicznego realizmu, nieskodyfi kowanej wersji konstytucji Zjed-
noczonego Królestwa. Treści charakteryzowanych zasad zostają zatem 
wywiedzione z: konstytucyjnych regulacji prawa stanowionego (statute 
law), konstytucyjnych norm prawa precedensowego (case law) tworzo-
nych przez orzeczenia sądów wydawane zarówno w obrębie ustrojowego 
prawa powszechnego (common law), jak i prawa stanowionego. Na treść 
zasad wpływają także, zgodnie z logiką i strukturą wersji nieskodyfi ko-
wanej, niemające charakteru prawnego konwenansowe normy konstytu-
cji (conventions of the constitution)2.

2 Obszerniejsze uwagi w sprawie natury brytyjskiej wersji konstytucji por. A.  Zięba, 
Normy prawa stanowionego jako źródło konstytucji Zjednoczonego Królestwa [w:] Konsty-
tucjonalizm w państwach anglosaskich, red. A. Zięba, Kraków 2013, s. 229 i n. W sprawie 
cywilizacyjnego tła anglosaskiego konstytucjonalizmu zob. T. Wieciech, Anglosaska formuła 
politycznego konstytucjonalizmu, Kraków 2014. 
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Na koniec wstępnych uwag nadmieńmy, że na fi nalnej postaci cha-
rakteryzowanych zasad musiał w znacznym stopniu zaważyć wpływ 
podmiotu inicjującego reformę, którym był desygnowany przez Labour 
Party gabinet Tony’ego Blaira. Paradoksalnie zatem reformę zapocząt-
kowała partia, która utworzona jako polityczne skrzydło związków za-
wodowych przez całe dekady ograniczała swoje postulaty programowe 
do sfery apolitycznego ekonomizmu, traktując materie ustrojowe jako 
ogniwo drugiego planu doktryny partyjnej. Do wypracowania spójnej 
i gruntownie teoretycznie umotywowanej laburzystowskiej doktryny 
konstytucyjnej doszło dopiero po objęciu w 1994 roku funkcji lidera 
partii przez Tony’ego Blaira3. 

I

W katalogu rozstrzygnięć odnoszących się do podstaw ustrojowych 
Zjednoczonego Królestwa za fundamentalną uznawana jest zasada su-
werenności parlamentu. Historycznie przyjęła postać formuły suweren-
ności „króla w parlamencie” (King in Parliament). Sprecyzowana w toku 
walki parlamentu z absolutyzmem Stuartów w XVII stuleciu, ustawowe 
usankcjonowanie uzyskała na mocy Deklaracji praw z 1689 roku (Bill 
of Rights). Wpisana została zatem do aktu konstytucyjnego tworzącego 
fundamenty nowego, postabsolutystycznego porządku ustrojowego. De-
klaracja praw potwierdzała bowiem wnoszone w toku rebelii dezyderaty 
polityczne, kodyfi kowała je i nadawała im status obowiązującego prawa4. 

W myśl zasady suwerenności „króla w parlamencie” monarcha, Izba 
Lordów i Izba Gmin jako trzy sprzężone z sobą organy zostały uloko-
wane na szczycie systemu władzy państwowej. Do nich należała władza 
najwyższa – suwerenna. W ten sposób doszło do ukształtowania się 
ustrojowej konstrukcji trójpodmiotowej suwerenności. Jej podmioty, bę-
dąc piastunami władzy najwyższej w państwie, miały również faktyczną, 
realną możliwość korzystania z niej. Mogły na siebie wzajemnie oddzia-
ływać i ograniczać się. Zdolność do suwerennego działania wykazywały 

3 Por. A. Zięba, Przesłanki reformy ustrojowej państwa w doktrynie Labour Party, „Pań-
stwo i Prawo” 2001, z. 5, s. 77 i n. 

4 Szerzej na ten temat zob. T. Wieciech, Anglosaska formuła..., s. 33–34.
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jednak wszystkie trzy łącznie. Tylko wspólnie uzgodniona decyzja miała 
zatem charakter suwerenny. Istotna była tutaj zgodna decyzja, a nie kwe-
stia, który z podmiotów rozstrzyga ostatecznie. 

W historycznym przekroju relacje między organami władzy w ob-
rębie trójpodmiotowej suwerenności przyjęły dynamiczny charakter. 
W punkcie wyjścia podmiotem przeważającym, mimo że liczącym się 
ze stanowiskiem izb, pozostawał monarcha. W miarę jednak postępów 
w demokratyzacji prawa wyborczego i rozwoju rządów parlamentarnych 
władza królewska ewoluowała w kierunku dalszego planu, a ośrodek po-
dejmowania decyzji państwowych przemieszczał się do Izby Gmin. Jak 
odnotował brytyjski historyk: „Długotrwała i osłabiająca rywalizacja 
między Koroną i parlamentem ustąpiła miejsca współpracy tych dwóch 
władz, przy czym parlament stał się czynnikiem kierującym”5.

Formalnie zasada suwerenności parlamentu do dzisiaj zachowuje 
postać suwerenności trójpodmiotowej „króla w parlamencie”. W sferze 
instytucjonalnej jej odpowiednikiem pozostaje konstrukcja trójsegmen-
towej legislatywy. Brytyjski model struktury parlamentu tworzonej przez 
głowę państwa, izbę wyższą i izbę niższą cieszy się dużą popularnością 
w konstytucjonalizmie państw kręgu anglosaskiej kultury prawnoustro-
jowej6. Obecnie w tym tradycyjnym kształcie parlament Zjednoczonego 
Królestwa występuje jedynie w sytuacjach protokolarno-ceremonial-
nych. Do takich należy uroczystość otwarcia sesji parlamentu. Współ-
działanie wszystkich trzech ogniw parlamentu przyjmuje w tych wa-

5 Zob. G.M. Trevelyan, Historia Anglii, przeł. A. Dębnicki, Warszawa 1967, s. 568. 
6 Konstrukcję analogiczną do brytyjskiego wzorca przyjmują: na mocy art. 17 kana-

dyjskiej Ustawy konstytucyjnej z 29 marca 1867 roku – parlament kanadyjski i – zgodnie 
z art. 1 Konstytucji Związku Australijskiego z 9 lipca 1900 roku – parlament australijski. Do 
logiki brytyjskiego modelu nawiązują ponadto w różnym stopniu struktury parlamentów 
Irlandii i Nowej Zelandii. W przypadku niepodległej Irlandii, która programowo odcinała 
się od dziedzictwa ustroju brytyjskiego, zwraca uwagę fakt recypowania trialistycznego mo-
delu parlamentu obejmującego następujące ogniwa: Prezydent, Senat i Izba Reprezentantów. 
Z kolei w Nowej Zelandii po zniesieniu w 1950 roku Rady Ustawodawczej jako izby wyższej, 
parlament przyjmuje rudymentarną w stosunku do modelu brytyjskiego strukturę tworzoną 
przez dwie instytucje: głowę państwa i Izbę Reprezentantów. Zob. odpowiednio art. 15 ust. 1 
pkt 2 Konstytucji Irlandii z 1 lipca 1937 roku oraz art. 14 ust. 1 nowozelandzkiej Ustawy 
konstytucyjnej z 13 grudnia 1986 roku. 
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runkach wymiar symboliczny, a osiągnięte zostaje w proceduralnym 
porządku uczestniczenia w akcie wysłuchania mowy tronowej7.

Doktrynalne podwaliny zasady suwerenności parlamentu stworzył 
John Locke w dziele Dwa traktaty o rządzie (1698). Jego teorię o zwierzch-
niej roli parlamentu rozwinął w XVIII stuleciu sir William Blackstone, 
wybitny znawca prawa angielskiego i profesor common law na Uniwer-
sytecie w Oxfordzie, a przede wszystkim autor czterotomowego trakta-
tu prawniczego Komentarze do praw Anglii (1765–1769). Na podstawie 
konkluzji wymienionych uczonych, a także obserwacji wyprowadzonych 
przez doktrynę prawa konstytucyjnego z analiz praktyki ustrojowej sfor-
mułowano klasyczną koncepcję suwerenności parlamentu.

Parlament w tym ujęciu osiągnął jako organ władzy ustawodawczej 
pozycję podmiotu niczym nieograniczonego w procesie tworzenia pra-
wa. Nie jest zatem formalnie niczym skrępowany w stanowieniu prawa. 
Jeżeli zachowa odpowiednie procedury, może uchwalić ustawę o do-
wolnej treści, która wiąże wszystkie organy, w tym sądy. Może dowol-
nie kształtować system prawa, niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę 
prawa stanowionego (statute law), precedensowego (case law) czy po-
wszechnego (common law). Z zasady suwerenności parlamentu wywo-
dzi się nadto wyłączne prawo tego organu do uchwalania ustaw nakłada-
jących na obywateli podatki i wszelkie inne ciężary realne. 

Kompleksowej wykładni suwerenności parlamentu i równocześnie 
rewizji treści samej zasady dokonał u progu minionego stulecia profe-
sor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Oxfordzie Albert Venn 
Dicey. Przeobrażenia, którym podlegał ustrój Zjednoczonego Królestwa 
w XIX wieku, a zwłaszcza zmiany w sferze demokratyzacji prawa wy-
borczego, obligowały Diceya do zmodyfi kowania i usystematyzowania 
materii zasady pod kątem bardziej adekwatnego rozłożenia akcentów 
w stosunku do zaistniałego stanu rzeczy. 

Fundamentem Diceyowskiej interpretacji jest przeprowadze-
nie podziału domeny władzy najwyższej na suwerenność w znaczeniu

7 Do sali obrad Izby Lordów, gdzie znajdują się już: monarcha zajmujący miejsce na 
tronie oraz zasiadający w ławach izby wyższej lordowie, przybywa orszak deputowanych 
z Izby Gmin, aby wspólnie wysłuchać treści odczytywanego przez Królową dokumentu, któ-
ry mimo że nazwany zgodnie z tradycją mową tronową, speech from the throne – jest w istocie 
rządowym programem prac ustawodawczych. 
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politycznym i prawnym. Za podmiot suwerenności politycznej uznany zo-
stał ogół wyborców, czyli – w myśl coraz powszechniej już wówczas przyj-
mowanych standardów ustrojowych – naród w znaczeniu politycznym.

Suwerenność prawna natomiast – rozumiana jako niczym nieogra-
niczona władza stanowienia prawa – została potraktowana jako atrybut 
trójsegmentowego parlamentu. Kwalifi kację parlamentu jako podmiotu 
suwerenności prawnej oparto na następujących stwierdzeniach: jest to 
najwyższy organ prawotwórczy, dysponuje nieograniczonymi kompe-
tencjami ustawodawczymi, żaden organ państwowy nie ma prawa do 
orzekania o ważności aktów parlamentu oraz każde prawo uchwalone 
przez parlament będzie przestrzegane przez sądy8. Kompetencje ustawo-
dawcze parlamentu stwarzają podstawy do defi niowania statusu ustrojo-
wego tego organu w kategoriach zasady supremacji.

Do osłabienia statusu parlamentu występującego w charakterze 
prawnego suwerena dochodzi wskutek oddziaływania splotu czynni-
ków. Na czoło wysuwają się tutaj następstwa procesów bardziej rozło-
żonych w czasie, jak na przykład rozpad imperium czy integracja eu-
ropejska, bądź przedsięwzięcia bardziej konkretne, które – jak reforma 
ustrojowa – zmierzają do transformacji porządku konstytucyjnego. Na 
liście współczesnych ograniczeń zasady suwerenności parlamentu wy-
mieniane są w porządku chronologicznym: członkostwo Zjednoczonego 
Królestwa w Unii Europejskiej, dewolucyjna transformacja ustroju tery-
torialnego państwa, przyjęcie skodyfi kowanego katalogu praw i wolno-
ści obywatelskich wraz z zapewnieniem im prawnej ochrony na mocy 
ustawy o prawach człowieka z 1998 roku oraz prawna instytucjonalizacja 
referendum, przyjęta w formie regulacji kompleksowej w ustawie o par-
tiach politycznych, wyborach i referendach z roku 20009.

Do istotnego ograniczenia zasady suwerenności parlamentu do-
szło w związku z możliwością stosowania na terytorium Zjednoczonego 

8 Zob. A.V. Dicey, Wstęp do nauki o prawie konstytucyjnym, Warszawa 1908, s. 4, 29, 42. 
9 W prezentowanym katalogu uwzględniono najbardziej aktualne przyczyny oddziału-

jące na rzecz ograniczenia zasady suwerenności parlamentu, dlatego też nie wyczerpano tutaj 
pełnego indeksu czynników rozważanych w literaturze przedmiotu. Por. S. Kubas, Parlament 
szkocki. Dewolucja – wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa, Warszawa 2004; P.  Biskup, 
Prawno-polityczna ewolucja brytyjskiej doktryny suwerenności, Warszawa 2007; P.  Mikuli, 
Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii, Kraków 2010. 
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Królestwa prawa europejskiego. Normy przyjętej w 1972 roku ustawy 
o Wspólnotach Europejskich dopuszczały w przypadku wystąpienia 
kolizji przyznanie prymatu prawu wspólnotowemu przed przepisami 
prawa krajowego. Również orzecznictwo rozwijane na gruncie wzmian-
kowanego aktu potwierdza obowiązek odmówienia stosowania prawa 
krajowego pozostającego w sprzeczności z prawem wspólnotowym. Taki 
pogląd wyraził lord Bridge w uzasadnieniu rozstrzygnięcia Izby Lordów, 
orzekającej w charakterze najwyższej instancji sądowej: 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 1972 roku zawsze było jasne, że obowiąz-
kiem sądu brytyjskiego, przy wydawaniu końcowego orzeczenia, jest uchylenie 
każdego przepisu prawa krajowego, który został uznany za sprzeczny z jakimkol-
wiek bezpośrednio wykonalnym przepisem prawa wspólnotowego10. 

W doktrynie obecny jest również kierunek myślenia konstatujący, iż 
członkostwo w Unii Europejskiej i wypływające z tego faktu konsekwen-
cje prawnoustrojowe ani nie limitują z formalnego punktu widzenia 
właściwości rzeczowej w obrębie funkcji ustawodawczej, ani nie krępu-
ją swobody dyspozycji prawotwórczej legislatywy, gdyż nie wyposażają 
żadnego organu w uprawnienia derogacyjne w stosunku do aktów par-
lamentu. 

Jako odwrót od zasady suwerenności parlamentu postrzegane są 
również datujące się od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia proce-
sy dewolucyjne. W omawianym tutaj kontekście dewolucja kompetencji 
polega na bezterminowym delegowaniu, na rzecz krajowych legislatyw 
tworzonych w Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, uprawnień ustawo-
dawczych pozostających do tej pory w gestii parlamentu centralnego. 
Krok ten stanowi z pewnością uszczuplenie domeny funkcji ustawodaw-
czej legislatywy brytyjskiej, a tym samym ograniczenie ważnego aspektu 
suwerenności parlamentu. Kwestią dyskusyjną pozostaje ostateczny, czy 
też nieodwracalny, charakter tego ograniczenia. 

W myśl opinii formułowanych na gruncie obowiązującego stanu praw-
nego nie ma przeszkód, aby parlament w dalszym ciągu normował materie 

10 Zob. [1991] AC 603, s. 658–659, cyt. za: P. Mikuli, dz. cyt., s. 43.
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dewolucyjne11. Podkreśla się zwłaszcza, że w warunkach, kiedy swobody 
działania parlamentu nie krępują nadrzędne i wymagające szczególnego 
trybu zmiany normy konstytucji skodyfi kowanej, a ustawy dewolucyjne 
nie są w żaden szczególny sposób prawnie chronione przed zmianą, par-
lament może na powrót odzyskać kompetencje powierzone legislatywom 
krajowym. Sytuacja ustrojowa tego rodzaju nastąpiła w Irlandii Północnej 
w 1972 roku z kazusem Stormontu, kiedy wyodrębniony wcześniej zespół 
kompetencji przyznany krajowej legislatywie anulowano12.

Z kolei w poglądach precyzowanych na kanwie rozpoznawania 
praktyki ustrojowej przeważa stanowisko o nieodwracalności redukcji 
domeny suwerenności prawnej parlamentu. Ustawy wprowadzające de-
wolucję wyróżnia wyjątkowy prestiż konstytucyjny wynikający z  faktu 
obwarowania ich rozstrzygnięć gwarancjami polityczno-ustrojowymi, 
których pozbawione są akty ustawodawstwa zwykłego13.

Kolejnym ważnym ogniwem w łańcuchu zdarzeń skutkujących ero-
zją zasady suwerenności parlamentu jest uchwalona w 1998 roku usta-
wa o prawach człowieka (Human Rights Act). Na mocy tego aktu inkor-
porowano do porządków prawnych Zjednoczonego Królestwa normy 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności z 1950 roku. Z tą chwilą w rodzimą brytyjską koncepcję praw 
i wolności – określaną w doktrynie prawa konstytucyjnego jako rezydual-
na (residual rights)14 – wpisany został katalog praw pozytywnych, skodyfi -

11 Ilustracją takiego podejścia może być praktyka ustrojowa w odniesieniu do Szkocji. 
Materie przekazane w ramach dewolucji domenie szkockiego parlamentu mogą wyjątko-
wo – przy zachowaniu trybu określonego przez konwenans Sewela – być normowane przez 
parlament Zjednoczonego Królestwa. W tej sytuacji gabinet za pośrednictwem szkockiej eg-
zekutywy składa wniosek do parlamentu szkockiego o wyrażenie zgody na uchwalenie przez 
parlament westminsterski stosownej ustawy. 

12 Por. G. Hogan, Constitutional and Administrative Law in Nutshell, London 1996, s. 2; 
H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, London 1997, s. 12.

13 W doktrynie występuje pogląd, iż postępowanie uchylające obowiązywanie ustaw 
dewolucyjnych powinno, ze względu na ich doniosłość ustrojową, być oparte na konstruk-
cji actus contrarius i tym samym stanowić odwrotność trybu ich przyjęcia. Oznaczałoby to 
nakaz poprzedzenia procedury uchylającej dalsze obowiązywanie ustaw przeprowadzeniem 
referendum i uzyskaniem pozytywnego wyniku w głosowaniu. Warunkiem uchwalenia oma-
wianych ustaw były bowiem zakończone pozytywnym wynikiem postępowania referendalne. 

14 Obszerniej o tym zob. A. Zięba, Z zagadnień rezydualnej koncepcji praw i wolności 
obywatelskich [w:] Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. 
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kowanych w akcie normatywnym rangi ustawowej. Nadto ustawa, stwa-
rzając możliwość wszczęcia postępowania przeciwko organom władzy 
publicznej naruszającym prawa gwarantowane Konwencją, zapewniała 
szczególną, nieznaną do tej pory porządkom prawnym Zjednoczonego 
Królestwa, ochronę wolności i praw jednostki. 

W ustawie po raz pierwszy w historii konstytucjonalizmu brytyj-
skiego przyjęto zasadę dopuszczającą ocenę aktów parlamentu przez 
sądy. W art. 4 ust. 2 przyznano bowiem wybranym sądom uprawnienia 
do ogłaszania deklaracji niezgodności (declaration of incompatibility) 
w sytuacji, kiedy przepisy prawa krajowego kolidują z prawem chronio-
nym przez Konwencję. Przyjęta z woli parlamentu ustawa o prawach 
człowieka, trafnie kwalifi kowana jako zmiana konstytucji15, oznacza 
zatem dalsze ograniczenie domeny suwerenności prawnej. Komentując 
ustrojowe konsekwencje przyjęcia ustawy, sędzia sądu apelacyjnego dla 
Anglii i Walii lord Justice Laws oceniał: „Na swoim obecnym etapie roz-
woju system brytyjski można określić jako znajdujący się w fazie pośred-
niej pomiędzy supremacją parlamentu a supremacją konstytucji”16.

Ostatnim spośród czynników prowadzących do ograniczenia pola 
oddziaływania zasady suwerenności parlamentu jest instytucja referen-
dum. Rozpatrywane w kontekście logiki ustrojowej opartej na, charak-
terystycznym dla modelu westminsterskiego, aksjomacie demokracji 
przedstawicielskiej, referendum jako podstawowy instrument demokra-
cji bezpośredniej zostaje uznane za godzące w suwerenność parlamen-
tu. Stąd, w myśl poglądu dominującego w tradycji ustrojowej, brytyjski 
konstytucjonalista z Uniwersytetu w Birmingham ogłasza, iż: „referenda 
są obce brytyjskiej praktyce konstytucyjnej”17. Mimo tego, począwszy 
od 1975 roku, to jest od referendum w sprawie członkostwa we Wspól-
notach Europejskich, praktyka zaczyna stopniowo dopuszczać stoso-
wanie wzmiankowanej instytucji zarówno na skalę ogólnokrajową, jak 

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, red. P. Tuleja, M. Flor-
czak-Wątor, S. Kubas, Warszawa 2010, s. 117 i n. 

15 Zob. A. Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek 
prawny Zjednoczonego Królestwa, Katowice 2008, s. 183 i n. 

16 Cyt. za: D. Irvine, Th e Human Rights Act: Principle and Practice, „Parliamentary Af-
fairs” 2004, no. 4, s. 746.

17 Zob. D.C.M. Yardley, Th e Eff ectiveness of the Westminster Model of Constitution [w:] 
Year Book of World Aff airs 1977, ed. G.W. Keeton, G. Schwarzenberger, London 1977, s. 348.
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i lokalną. Po raz drugi ogólnokrajowe referendum rozpisano w 2011 roku 
w sprawie zmiany ordynacji wyborczej do Izby Gmin. Z kolei pod koniec 
lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przeprowa-
dzono referenda lokalne w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, w związ-
ku z dewolucyjną transformacją ustroju terytorialnego Zjednoczonego 
Królestwa.

Formalny status referendum uległ istotnemu wzmocnieniu z chwi-
lą uchwalenia w roku 2000 ustawy o partiach politycznych, wyborach 
i referendach. W akcie tym unormowano zasady przeprowadzania oraz 
fi nansowania kampanii referendalnych, tryb przeprowadzania głosowań, 
nadto ustawodawca w art. 101 ust. 2 sformułował legalną defi nicję cha-
rakteryzowanej instytucji. Kolejne regulacje prawne określające status 
referendum przyniosły przepisy ustawy o Unii Europejskiej z 2011 roku. 
Przewiduje ona przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w celu 
zaakceptowania ustaw zatwierdzających zmiany w Traktacie o Unii Eu-
ropejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kompleksowa instytucjonalizacja prawna referendum świadczy 
o rosnącej sile prawnoustrojowego oddziaływania tego instrumentu. 
Jako narzędzie demokracji bezpośredniej odwołujące się do woli narodu 
referendum ze swojej natury stanowi wyzwanie dla osadzonej w obrębie 
logiki systemu demokracji przedstawicielskiej zasady suwerenności par-
lamentu. Sytuacja ta, niezależnie od toczącej się dyskusji co do konsul-
tacyjnego czy rozstrzygającego charakteru referendum, musi prowadzić 
w dłuższej perspektywie czasowej do uszczuplenia domeny parlamentu 
jako suwerena prawnego.

Dyskusja w kwestii statusu zasady suwerenności parlamentu po-
zostaje do dzisiaj nierozstrzygnięta. Zarówno na poziomie dyskursu 
prawniczego, jak i w planie szerszym, debaty publicznej, zarysowują się 
stanowiska na tyle istotne, że zobowiązujące do ich zasygnalizowania. 
Odnotowania wymagają zabiegi kojarzące na gruncie anachronicznych 
już dzisiaj konstrukcji ustrojowych suwerenność parlamentu z suweren-
nością narodu18.

18 Por. P. Sarnecki, System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej, Warszawa 2009, s. 8–9; Por. w tej kwestii komentarz w monografi i W. Krę-
cisz, Status prawny posła do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2000, s. 11 i n. 
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Kolejny pogląd różnicuje obydwie formuły, równocześnie premiu-
jąc zasadę suwerenności narodu jako bardziej adekwatną do warunków 
współczesnego państwa demokratycznego. 

Już od wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego datuje się niełatwa ko-
egzystencja siedemnastowiecznej doktryny suwerenności parlamentu i współ-
czesnej nam zasady suwerenności ludu. Dewolucja i ustawa o prawach człowieka 
stanowią dalszy wyraźny krok w kierunku suwerenności ludu, w kierunku trak-
towania ludzi jako obywateli a nie poddanych19. 

Jak się wydaje, najbliżej głównego nurtu tradycji ustrojowej Brytyj-
czyków lokuje się podejście, które nie podważając prawnego charakteru 
zasady suwerenności parlamentu i przesuwając ją z czasem w kierunku 
sfery reserve powers, dopuszcza praktykę odpowiadającą standardom 
suwerenności narodu. Kierunek dotychczasowego rozwoju praktyki 
konstytucyjnej sprawia, że kategorie suwerenności parlamentu i suwe-
renności narodu można sobie przeciwstawiać jedynie z wąskiej dogma-
tycznoprawnej perspektywy. 

II

Zasada rządów prawa – rule of law – jest cechą państwowości wypływa-
jącą z dążenia do oparcia stosunków między rządzącymi a rządzonymi 
na prawie. Treść zasady formułowano, mając na uwadze zależności, jakie 
zachodzą między nakazem posłuszeństwa prawu a funkcjonowaniem 
ustroju społecznego zdolnego skutecznie realizować dobro wspólne, 
jakim jest stan pokoju społecznego. Tym samym reguła rządów prawa 
sytuuje się w kategorii rozstrzygnięć określających wewnętrzną organi-
zację państwa i jego porządku prawnego.

Rule of law, określane także jako zasada supremacji prawa , porówny-
wana jest do kontynentalnych konstrukcji państwa prawa (Rechtsstaat). 
Tego rodzaju paralele opierają się jednak na daleko idącym uproszczeniu. 
W obydwu konstrukcjach dochodzi bowiem do odmiennego rozłożenia 

19 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. 2, s. 255. 
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akcentów co do roli rządów prawa bądź państwa prawa jako czynników 
gwarantujących porządek państwowy. O ile Anglosasi przyznają w tej 
kwestii priorytet nakazowi posłuszeństwa prawu, o tyle przedstawiciele 
Europy kontynentalnej zobowiązaniami tymi obarczają państwo.

Mimo że w hierarchii podstaw ustroju Zjednoczonego Królestwa 
prymat przypada zasadzie suwerenności parlamentu, pod względem 
znaczenia w obrębie systemu prawnego reguła rządów prawa zajmuje 
miejsce pierwszoplanowe. 

Praworządność20 jest zasadą o  największym znaczeniu w brytyjskim systemie 
prawnym. U jej podstaw leży idea samoograniczenia i wzajemnego uszanowa-
nia przez rząd, władzę ustawodawczą i sędziów swoich pozycji i funkcji. Jak już 
wspomniałem, w odniesieniu do rządu i władzy ustawodawczej konstytucyjną 
zasadą jest ograniczenie władzy państwowej i jej gotowość poddania się ocenie 
sądu21. 

Przytoczona opinia brytyjskiego konstytucjonalisty rozstrzyga tak-
że kwestię wzajemnej relacji pomiędzy charakteryzowanymi zasadami. 
Mianowicie, czy legitymujący się statusem suwerena parlament może 
być wiązany rygorami praworządności? Odpowiedź twierdzącą na tak 
sformułowane pytanie wspomagają argumenty innych przedstawicieli 
doktryny, uznających, iż: „rządy prawa mieszczą w sobie moralny na-
kaz i od lat bywają przywoływane w celu ograniczenia nadużyć władzy 
państwowej”22. Odnotujmy również, że przyznanie prawu suprema-
cji w opisanym wyżej znaczeniu nie pozbawia parlamentu możliwości 
zmiany przepisów prawa.

Rodowód zasady rządów prawa wyrasta z myśli średniowiecza. Jako 
konstrukcja prawnoustrojowa rule of law dojrzewała, podobnie jak zasa-
da suwerenności parlamentu, w procesie walki z arbitralną władzą Ko-
rony. Edward Coke, uznany XVII-wieczny komentator instytucji ustroju 
angielskiego, współautor Petycji o prawo z 1628 roku i piastun najwyż-
szego urzędu w sądownictwie, dowodził jako Chief of Justice, że ponad 

20 Pojęcia rządów prawa i praworządności stosowane są w niniejszym tekście zamiennie.
21 Zob. G.P. Wilson, Angielski sędzia [w:] Problemy prawa angielskiego i europejskiego 

oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), red. K. Nowacki, Wrocław 2000, s. 76.
22 Zob. J. Jowell, Th e Rule of Law today [w:] Th e Changing Constitution, eds. J. Jowell, 

D. Oliver, Oxford 2004, s. 6.

Prawo_1.indd   94Prawo 1 indd 94 2015-10-23   15:22:302015-10-23 15:22:30



95

Konstytucyjne zasady ustroju Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

władzą autorytetu monarchy zajmują miejsce zasady prawa powszech-
nego Anglii – common law23. Parlament utrwalił zasadę rule of law, 
uchwalając Petition of Right, znosząc Sąd Izby Gwiaździstej oraz pozba-
wiając w 1641 roku jurysdykcji Radę Królewską. Ranga rządów prawa 
jako kluczowej zasady ustroju państwowego została ustalona w okresie 
Chwalebnej Rewolucji w roku 1688. 

Punktem wyjścia szerszej charakterystyki omawianej zasady do dziś 
pozostaje konstrukcja sformułowana w 1885 roku w cytowanym już fun-
damentalnym dziele Diceya Introduction to the Study of the Law of the 
Constitution. Uchodząca za klasyczną Diceyowska wykładnia postrzega 
zasadę rule of law jako syntezę trzech konstatacji prawnoustrojowych24.

Po pierwsze, podstawowym nakazem w urządzaniu państwa są 
rządy prawa, a nie ludzi. Normy prawne jako reguły ogólne i stabilne 
stwarzają obywatelom możliwość projektowania własnych dążeń oraz 
przewidywania zachowań innych członków społeczności, w tym prze-
de wszystkim decydentów pełniących funkcje publiczne. Jednostki nie 
powinny podlegać władzy organów dysponujących szerokim zakresem 
swobodnego uznania, gdyż ich niepodporządkowanie się określonym 
normom rodzi stan władzy arbitralnej będący zaprzeczeniem rządów 
prawa.

W myśl konstatacji drugiej z natury rule of law wypływa zasada rów-
nego podlegania wszelkich kwestii jednemu prawu stosowanemu przez 
sądownictwo powszechne. Równość wobec prawa oznacza, że wszyscy 
są tak samo poddani ocenie sądów. Każdy człowiek, niezależnie od pia-
stowanych urzędów publicznych czy zajmowanej pozycji społecznej, 
podlega prawu i jurysdykcji sądów powszechnych. Wszyscy funkcjona-
riusze publiczni, nawet gdy wykonują polecenia swoich przełożonych, 
ponoszą zatem odpowiedzialność za wszelkie działania, jeżeli ich ustawa 
do podjęcia takich czynności wyraźnie nie upoważniła. 

Po trzecie, sens rządów prawa wyraża się w gwarancjach udziela-
nych prawom i wolnościom jednostki. Fundamentalne rozstrzygnięcia 
w tej dziedzinie zapadały na gruncie prawa sędziowskiego, prowadząc 

23 Identyfi kował je z prawem natury, które z kolei opisywał jako „doskonałość umysłu” 
(perfection of reason). To właśnie za sprawą zawdzięczanego Stwórcy umysłu jednostka wy-
prowadza z zasad natury jej prawa. Zob. C.F. Padfi eld, British Constitution, London 1972, s. 14. 

24 Zob. A.V. Dicey, dz. cyt., s. 130–131. 
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w konsekwencji do uformowania się modelu judge made constitution. 
W tej wersji konstytucji do ustanowienia środków ochrony praw jed-
nostki dochodzi w drodze orzeczniczej. Powiązanie gwarancji z wyro-
kami sądów stwierdzającymi występowanie praw i wolności stanowi zaś 
najlepszy sposób ich zabezpieczenia. 

Zasadnicza konkluzja powyższej wykładni zawierała postulat wy-
eliminowania przez zasadę rządów prawa władzy dyskrecjonalnej. Przez 
fakt dysponowania szerokim zakresem swobodnego uznania została ona 
bowiem utożsamiona przez Diceya z władzą sprawowaną arbitralnie. 
Niektóre z wątków argumentacji Diceya stanowią przedmiot współcześ-
nie toczonej debaty publicznej o zakresie i meritum rule of law. Rezerwę, 
a ściślej: krytyczne nastawienie, Diceya do władzy dyskrecjonalnej pod-
dano we współczesnej refl eksji ustrojowej krytyce, uznając za konieczne 
na obecnym etapie rozwoju państwowości istnienie obszaru swobod-
nego uznania w sferze administracji publicznej. Rule of law znajdowa-
łaby zastosowanie w odniesieniu do sposobu korzystania z tak zakre-
ślonej swobody. Tutaj zaś szczególną uwagę zwraca postulat stosowania 
w płaszczyźnie funkcjonowania administracji technik wykorzystywanych 
w orzecznictwie sądów. Do najważniejszych założeń obowiązującej obec-
nie zasady rządów prawa zalicza się najczęściej zasady: pewności prawa 
(legal certainty), sprawiedliwości proceduralnej (procedural fairness) oraz 
instytucję sądowej kontroli administracji (judicial review)25 – uznawaną 
tutaj za podstawowy instrument prawny wdrażania rule of law.

Pewność prawa należy do tych komponentów praworządności, któ-
re jako narzędzie społecznych oddziaływań wprowadza normalizację, 
stabilność i ład do stosunków społecznych. Tego rodzaju stan odpowia-
da w określonej mierze zarówno interesom państwowym, jak i intere-
som obywateli. Jako wartość zewnętrzna w stosunku do prawa reguła 
legal certainty wraz z takimi cechami norm jak spójność, zrozumiałość, 
jednolity charakter, harmonizacja i koordynacja postępowania czy przy-
stawalność do zamierzonego celu – odgrywają znaczącą rolę w procesie 

25 Kategorie pojęciowe judicial review bądź judicial control odnoszą się w warunkach 
Zjednoczonego Królestwa do decyzji administracyjnych oraz wydawanych przez organy 
administracji publicznej, na podstawie upoważnienia ustawy, aktów normatywnych pod-
ustawowych. Por. L. Bar, Sądowa kontrola administracji w Anglii, Warszawa 1962, s. 111 i n.; 
A. Bisztyga, dz. cyt., s. 214.
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kontroli uznania administracyjnego i są postrzegane jako przejawy obo-
wiązywania rządów prawa26.

Zasada pewności prawa sprawia, że normy, które ogłaszają i wyjaś-
niają obywatelom sposób postępowania organów, przyjmowane są przez 
jednostki z zaufaniem. Taki stan stosunków społecznych sprzyja pra-
worządności, a nadto redukuje niepokój i niepewność w zachowaniach 
społecznych, co pozwala na oszczędzanie energii koniecznej do podej-
mowania decyzji w przypadkach szczegółowych. Z pewności prawa wy-
pływa nakaz stosowania norm we wszystkich określonych przepisami 
przypadkach. W praktyce zalety norm prawa w rodzaju obiektywnego 
i bezstronnego charakteru ścierają się z takimi walorami administracji 
jak elastyczność czy indywidualne podejście. Prawo administracyjne 
wyznacza granice działania na podstawie przepisów, poprzez zasadę 
swobodnego uznania. Stąd też dążenie do zachowania równowagi po-
między normą prawa a uznaniem administracyjnym wpisane jest w nie-
które szczegółowe dziedziny działalności administracji publicznej. Sama 
zasada swobodnego uznania jest zaś wyrazem przekonania, że sztywne 
stosowanie norm może stawać na przeszkodzie skutecznej i sprawiedli-
wej administracji publicznej27.

W zasadzie rządów prawa zawierają się także instrumenty proce-
sowe określane jako sprawiedliwość proceduralna (procedural fairness). 
Reguła ta głosi, że sprawiedliwe jest to wszystko, co zgodne jest z uprzed-
nio przyjętymi i zaakceptowanymi normami, które mają wyłącznie pro-
ceduralny sens. Wprowadzenie do myślenia prawniczego kategorii spra-
wiedliwości proceduralnej jest zabiegiem istotnym, ponieważ system 
normatywny musi wyrażać pewne zasady postępowania, aby w ogóle 
był możliwy i aby mógł być uznany za system prawny28. Od rozpoczęcia 
wspomnianej wcześniej dyskusji w brytyjskiej doktrynie prawa konsty-
tucyjnego toruje sobie drogę tendencja do rozszerzenia zasięgu spra-
wiedliwości proceduralnej. Postuluje się, aby konstrukcjami trybu pro-
cesowego właściwego dla postępowania sądowego objąć również sferę 
swobodnego uznania organów administracji publicznej29.

26 Por. J. Jowell, dz. cyt., s. 11.
27 Tamże, s. 13.
28 Por. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1998, s. 196.
29 Obszerniej J. Jowell, dz. cyt., passim.
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I tak mimo obaw przed jurydyzacją administracji ustalił się 
w orzecznictwie sądów Zjednoczonego Królestwa pogląd, że zasada 
sprawiedliwości proceduralnej obowiązuje także w przypadkach, kiedy 
ustawa, delegując na szczebel organów administracji kompetencje, mil-
czy w sprawie procedur. Z kolei procedural fairness jako ochrona proce-
sowa wynikająca z dewizy, że nikt nie może zostać skazany w toczącej 
się przeciw niemu sprawie bez wysłuchania jego racji30 – zalecana jest 
do wykorzystywania w trybie podejmowania decyzji administracyj-
nych dotyczących interesów jednostek. Także argumentacja wynikają-
ca z  ideologii partycypacji publicznej (public participation) opowiada 
się za rozszerzeniem właściwego dla rządów prawa standardu ochrony 
jednostki przed pozbawieniem jej praw bez możliwości ich obrony z jej 
strony – na podmioty zbiorowe, na przykład grupy interesu.

Zasada procedural fairness tworzy ważny składnik rządów prawa, 
czyni bowiem zadość postulatowi formalnie rozumianego bezpieczeń-
stwa prawnego. Reguły proceduralne postrzegane są jako niezbędny 
element urzeczywistniania prawa i szczególnie cenione są w przypadku 
konfl iktów interpretacyjnych.

Najczęściej do stosowania zasady rządów prawa w praktyce docho-
dzi w trybie sądowej kontroli administracji publicznej (judicial review). 
Instytucja ta kieruje aktywność kontrolną sądu na trzy wywiedzione 
z treści rule of law płaszczyzny. Pierwsza dotyczy legalności. Sądy odgry-
wają tutaj rolę gwarantów realizacji zamiarów i celów parlamentu. Racją 
sądowej kontroli jest zatem rozstrzygnięcie, czy decyzja administracyjna 
nie wykracza poza ramy ustawy. Drugą płaszczyzną judicial review jest 
właściwość proceduralna (procedural propriety). Uznanie tej przesłanki 
za spełnioną wymaga stwierdzenia bezstronności decydentów i doko-
nania wyboru stosownego trybu postępowania. W przypadku braku 
regulacji ustawowych w tych kwestiach sądy posiłkują się zasadami 
sprawiedliwości prawa powszechnego – justice of common law. Sądowa 
kontrola podejmowana w obrębie sfery trzeciej przyjmuje charakter ma-

30 Ochronę tego typu wyrażają także formuły prawidłowego wymiaru sprawiedliwości 
(due process) i naturalnej sprawiedliwości (natural justice).
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terialny. Decyzja administracyjna jest tutaj bowiem oceniana pod kątem 
racjonalności i sensowności jej rozstrzygnięć31.

Funkcję ograniczania możliwości nadużywania władzy zasada rzą-
dów prawa wypełnia – jak już odnotowano – zarówno w stosunku do 
organów egzekutywy, jak i parlamentu. W odniesieniu do władzy usta-
wodawczej funkcja ta nie przyjmuje jednak charakteru bezpośredniego 
oddziaływania, ponieważ sądy nie są uprawnione do orzekania o mocy 
obowiązującej ustawy32. Oddziaływanie postulowanego z perspektywy 
rule of law wzorca oceny ustawodawstwa (dodatkowo wzmocnione do-
mniemaniem, że parlament działa zgodnie z zasadą rządów prawa) – 
wiąże legislatywę nie w sensie rodzenia skutków prawnych, ale politycz-
nych. Może bowiem doprowadzić do debaty publicznej, której konkluzją 
będzie krytyczna ocena parlamentu.

Współczesną postać rule of law obok czynników proceduralnych 
kształtują w coraz większym stopniu komponenty materialne. „Zasada 
rządów prawa posiada więc wymiar materialny. Jest to zasada promująca 
pewność, porządek, integralność. Realizuje tym samym cele procedu-
ralne i materialne” – stwierdza brytyjski konstytucjonalista33. Tendencję 
tę można zapewne kojarzyć z różnicami między naturą historycznego 
już liberalnego państwa prawodawczego a współczesnym państwem in-
terweniującym. Praktyka ustrojowa, zjmując stanowisko, że rządy prawa 
wyrażają wewnętrzną wartość prawa jako takiego, coraz częściej odstę-
puje od neutralności aksjologicznej rule of law i dopuszcza rozstrzygnię-
cia odwołujące się do argumentów rozsądku bądź dobrego prawa34.

Ocena standardów praktyki ustrojowej rozwijanej na gruncie za-
sady rządów prawa byłaby niepełna, gdyby nie uwzględnić znaczenia 
przesłanek socjologicznych. Zwłaszcza w Zjednoczonym Królestwie, 

31 Por. J. Jowell, dz. cyt., s. 20–22.
32 Instytucją prawną zbliżoną do tego rodzaju kompetencji jest wspomniana już wcześ-

niej, a przewidziana w ustawie o prawach człowieka z 1998 roku – deklaracja niezgodności 
(declaration of incompatibility) uprawniająca enumeratywnie wyliczone sądy do stwierdzenia 
niezgodności danego przepisu ustawowego z normą europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku.

33 Zob. J. Jowell, dz. cyt., s. 23.
34 Obszerniejsze rozważania w tej kwestii zob. M. Kordela, Koncepcja rule of law w pra-

wie angielskim a wartość formalna prawa [w:] Polskie dyskusje o państwie prawa, red. S. Wo-
ronkowska, Warszawa 1995, s. 56–58.
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gdzie w świadomości społecznej istnieje silnie zakorzeniona tradycja 
poczucia panowania prawa. Wyrazem tego rysu kultury prawnej Bry-
tyjczyków jest nie tylko znajomość i uznawanie zasad prawa oraz po-
szanowanie wynikających stąd reguł gry w życiu publicznym, ale także 
gotowość do powstrzymywania się od czynów samowolnych35. Ważną 
rolę w umocnieniu tego rodzaju postaw odgrywa orzecznictwo sądów, 
wywodzące dyspozycje prawne z ustaw historycznych, otaczanych szcze-
gólną estymą w obrębie prawnoustrojowego dziedzictwa państwowości 
brytyjskiej. Suma tych czynników stwarza solidny społeczny fundament 
praworządności, który w charakterystyce omawianej zasady nie może 
zostać pominięty.

III

Zasada podziału władzy przyjęła w ustroju brytyjskim postać szczególną. 
Trudno zresztą oczekiwać jednej odmiany czy modelu tej zasady, skoro 
ma ona za sobą kilka wieków świadomie rozwijanej doktryny. Sporny 
pozostaje charakter przystawalności ustroju Zjednoczonego Królestwa 
do zasady trójpodziału władz. Jeżeli jednak sięgnąć do, wyróżnianej 
w typologiach, kategorii podziału władzy sensu largo, przez którą rozu-
mie się „każdy zinstytucjonalizowany proceder zmierzający do ograni-
czenia i podważenia monokracji…”36, to występują wszelkie podstawy 
do stwierdzenia, że mechanizm ustrojowy Wielkiej Brytanii warunki tak 
rozumianego podziału władzy spełnia.

Narodziny zalążkowej formy podziału władzy – w postaci rozgra-
niczenia funkcji tworzenia prawa (którą monarcha wykonywał przy 
współdziałaniu parlamentu) i rządzenia postrzeganego jako dyskrecjo-
nalna władza królewska – przypadały na epokę rewolucji angielskiej. 
Rozwijana następnie w pracach Johna Locke’a i Williama Blackstone’a te-
oria podziału władz nie opierała się na założeniu o ich równorzędności, 
przeciwnie – głosząc supremację władzy ustawodawczej, uznawała ją za 

35 Por. N. Davies, Kultura obywatelska ważniejsza niż sama litera prawa, „Rzeczpospo-
lita”, 12 maja 2003, s. C-1.

36 Zob. M. Sobolewski, Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie, Warszawa 
1969, s. 120.
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nadrzędną wobec organów wykonawczych. Jak trafnie odnotował Jan 
Baszkiewicz: „W Wielkiej Brytanii podział władz stał się przede wszyst-
kim triumfem parlamentu”37. 

W toku ewolucji ustroju pierwiastki podziału władzy kojarzyły się 
z sięgającą swoimi korzeniami okresu sprzed rebelii ideą rządów mie-
szanych. Jeżeli zasada pierwsza stanowiła o  rozdzieleniu sfer wykony-
wania władzy państwowej, to idea rządów mieszanych kładła nacisk 
na instrumenty prowadzące do równoważenia wpływów organów po-
szczególnych władz38. Poddanie funkcjonalnie zróżnicowanych organów 
państwa presji zespołu instrumentów hamowania i równoważenia prze-
sądziło o tym, że doktryna podziału władz oparła się na powiązaniach 
i zależnościach między organami ustawodawczymi, wykonawczymi i są-
downiczymi, stając się częścią rządów zrównoważonych39. Jak to zwięźle 
ujął Konstanty Grzybowski: 

Działalność organów każdej z tych oddzielnych funkcyj miała być ponadto tak 
powiązana ze sobą by się one wzajemnie równoważyły i hamowały. Teoria ta więc 
łączyła w sobie stwierdzenie, iż istnieją trzy odrębne rodzaje funkcyj państwo-
wych i postulat, by te funkcje były powierzone różnym organom, ale w ten spo-
sób, by między tymi organami istniał stosunek określany jako „ballance”, to jest 
wzajemne równoważenie i hamowanie się40.

W perspektywie historycznej legislatywa, egzekutywa i judykatywa 
wywodzą się w ustroju brytyjskim z domeny władzy monarszej. Ów kró-
lewski rodowód skutkuje dzisiaj bardziej już fasadową, nominalną czy 
wręcz protokolarną obecnością monarchy na czele struktur organów 
podzielonych władz. Monarcha pozostaje jednak współcześnie prawnie 
wyodrębnionym segmentem parlamentu. Z racji odgrywania roli cen-
tralnego ogniwa w ustrojowej konstrukcji Korony41 zachowuje status 

37 Zob. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998, s. 223.
38 O założeniach ustroju mieszanego na gruncie angielskim, zob. R.M. Małajny, Trzy 

teorie podzielonej władzy, Katowice 2003, s. 84 i n.
39 Zob. A. Pułło, Współczesne ustroje państwowe. Wielka Brytania, Gdańsk 1983, s. 57.
40 Zob. K. Grzybowski, Demokracja angielska, Kraków 1946, s. 42.
41 Obok będących w użyciu historycznych znaczeń, współcześnie pod pojęciem Korony 

rozumie się zespół kompetencji z zakresu władzy wykonawczej powierzonych do realizacji 
wyodrębnionemu pionowi instytucji aparatu państwowego.
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zwierzchnika egzekutywy (the head of the executive). Wreszcie jako ty-
tularny piastun suwerenności uznawany jest za źródło sprawiedliwości. 
Sądy w Zjednoczonym Królestwie pozostają nominalnie organami wła-
dzy królewskiej, a wyroki zapadają w imieniu Królowej42.

Rozwój procesu emancypowania się organów władzy ustawodaw-
czej, wykonawczej i sądowniczej, przy zachowaniu symbolicznej z cza-
sem zwierzchności monarchicznej głowy państwa w obszarze każdej 
z nich, tworzył genetyczną przesłankę do przyjęcia jako formuły orga-
nizującej relacje między nimi zasad, powiązań między władzami i wza-
jemnego oddziaływania przez nie na siebie. Typem ustroju opartego na 
podziale władz i wyrażającego się w tego rodzaju stosunkach prawno-
-politycznych jest system rządów parlamentarnych. 

Założeniem systemu parlamentarnego jest podział władz – czytamy w studium 
Marka Sobolewskiego. – Podział jednak inaczej pomyślany i przeprowadzony jak 
w systemie prezydenckim. Oparty nie na separacji władz, sztywnym ich ogra-
niczaniu, ale na zbudowaniu mechanizmu wzajemnych oddziaływań i powią-
zań, z tym że rezultatem powiązań i oddziaływań winna być równowaga władz 
uniemożliwiająca poszczególnym organom uzyskanie bezwzględnej supremacji 
w systemie władzy państwowej43.

Do nadania szerszego wymiaru dyskusji nad przystawalnością za-
sady podziału władz do ustroju państwowego Zjednoczonego Królestwa 
przyczynił się wnikliwy komentator przemian ustrojowych epoki wik-
toriańskiej Walter Bagehot.  W dziele Th e English Constitution (1867) 
krytycznie odniósł się do prób godzenia standardów podziału władz 
z brytyjskim mechanizmem ustrojowym, uznając, iż w obrębie gabinetu 
dochodzi do połączenia kluczowych funkcji legislatywy i egzekutywy. 
Również współcześnie do tego sceptycznego wobec podziału władz sta-

42 Formalny status najwyższego czynnika w sferze władzy sądowniczej stanowi echo 
forsowanej w dobie absolutyzmu Stuartów formuły ustrojowej postrzegającej sędziów jako 
„lwy u stóp tronu”. Przełom w tak pojmowanej relacji zapoczątkowały unormowania art. 2 
i art. 3 Bill of Rights uznające za nielegalne rozstrzyganie mocą władzy królewskiej spraw 
podlegających jurysdykcji sądów powszechnych. Szerzej o relacjach monarchy z organami 
legislatywy, egzekutywy i judykatywy zob. A. Zięba, Status głowy państwa w porządku ustro-
jowym Wielkiej Brytanii [w:] Wartości polityczne, red. J. Majchrowski, B. Stoczewska, Kraków 
2010, s. 452 i n.

43 Zob. M. Sobolewski, Zasady demokracji…, s. 145.
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nowiska nawiązuje wielu znanych konstytucjonalistów brytyjskich. Tego 
rodzaju nastawienie jest konsekwencją sprowadzenia ustrojowych form 
podziału władzy do tej wersji zasady, która opiera się na formule sepa-
racji. „W takim ujęciu – jak trafnie ocenia tę kwestię polski badacz oma-
wianej problematyki – nie dostrzega się konieczności funkcjonowania, 
obok samego rozdziału, mechanizmów zapewniających współdziałanie 
i wzajemną kontrolę władz”44.

Porządkując argumenty, do których odwołują się poszczególni au-
torzy, Piotr Mikuli wyróżnił w toczącym się współcześnie dyskursie dwa 
stanowiska – klasyczne i rewizjonistyczne. Pierwsze z nich cechuje wy-
stępujący w doktrynie sceptycyzm co do udziału zasady podziału władz 
w kształtowaniu ustroju Zjednoczonego Królestwa. W konsekwencji 
krytyczną refl eksją przepojone są oceny odnoszące się do aspektów doty-
czących formy deklarowania omawianego rozstrzygnięcia i stopnia jego 
sprecyzowania. Dalsze wątpliwości nasuwają stosowanie podziału władz 
w praktyce ustrojowej, teoretyczna jakość argumentacji na rzecz samej 
konstrukcji i zasadności zaliczenia jej do materii ustrojowej. Stanowisko 
rewizjonistyczne z kolei postrzega rozstrzygnięcia w postaci podziału 
władz jako istotne ogniwo ustroju brytyjskiego. Skala akceptacji zasady 
jest zróżnicowana i waha się od poglądu traktującego podział władz jako 
składnik zasady rule of law do podejścia zaliczającego ją do trzech pod-
stawowych zasad konstytucji, zasady, która oddziałuje na najważniejsze 
instytucje ustrojowe państwa45.

Przyjęcie w toczącej się debacie tak odmiennych stanowisk wyj-
ściowych pozwala przypuszczać, iż pozostanie ona jeszcze przez jakiś 
czas nierozstrzygnięta. Ustrój Zjednoczonego Królestwa nie rozwija się 
jednak w izolacji, tylko podlega oddziaływaniu konstytucyjnych stan-
dardów współczesnej demokracji, w tym tak uniwersalnych jak oma-
wiana zasada. W takich okolicznościach za zupełnie sensowny punkt 

44 Autor przytoczonej obserwacji szczegółowo relacjonuje w powołanej monografi i 
przebieg dyskusji w kwestii obecności podziału władzy w założeniach ustroju Zjednoczone-
go Królestwa. Zob. P. Mikuli, Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006, s. 6. 

45 Tamże, s.  38 i n. Echa odnotowanych różnic w doktrynie brytyjskiej widoczne są 
wśród polskich konstytucjonalistów. Przykładowo, sceptycyzm wobec podziału władz jako 
komponentu ustroju Zjednoczonego Królestwa wyrażają Ludwik Bar, Wojciech Kręcisz, An-
drzej Pułło, zaś obecność różnych aspektów tej zasady dostrzegają Konstanty Grzybowski, 
Ryszard M. Małajny, Piotr Mikuli, Marek Sobolewski.
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widzenia można uznać pogląd współczesnej brytyjskiej konstytucjona-
listki Hilarie Barnett: 

Pod rządami niemającej w przeważającej mierze charakteru pisanego konstytucji 
Zjednoczonego Królestwa trudno jest klarownie określić stan relacji w obrębie 
modelu podziału władz i precyzyjnie oszacować oddziaływanie jego mechani-
zmu. Niezaprzeczalnie występują oddzielne ciało ustawodawcze, egzekutywa 
i sądownictwo i każde z nich wypełnia różne kompetencje… wystarczy stwier-
dzić, że doktryna ta występuje i jest respektowana przez konstytucję pomimo 
wielu oczywistych anomalii46. 

System parlamentarny będący typem ustroju opartego na zasadzie 
podziału władz promuje wzajemne relacje między egzekutywą a legisla-
tywą. Sądy jako odrębna władza pozostają raczej na uboczu, a to z powo-
du mniejszej roli w procesie podejmowania decyzji władczych. Mimo to 
zarówno niezależny status sądów, jak i niezawisłość sędziowska gwaran-
towane są przez konwenansowe normy konstytucji47. W konstytucyjnym 
modelu rządów parlamentarnych gabinet ponosi odpowiedzialność poli-
tyczną przed Izbą Gmin, tymczasem za wspomnianą przez Hilarie Bar-
nett anomalię brytyjskiej wersji podziału władz uchodzi nader rzadkie 
stosowanie przez parlament w stosunku do egzekutywy instytucji wotum 
nieufności48.

Dla wyjaśnienia tej tendencji konieczne jest uwzględnienie daleko 
idących korektur i modyfi kacji, jakie do klasycznego modelu odpowie-
dzialności parlamentarnej gabinetu zostały wniesione przez oddziały-
wanie dwóch dominujących partii poddanych surowej dyscyplinie or-
ganizacyjnej. Doprowadziły one do ukształtowania się nowej sytuacji 
ustrojowej, w której polityczny mechanizm funkcjonowania systemu 
dwupartyjnego przesądza o tym, że premierem zostaje na ogół lider par-
tii, która wygrała wybory, i dysponuje tym samym większością w Izbie 

46 Zob. H. Barnett, dz. cyt., s. 13.
47 Por. G.P. Wilson, dz. cyt., s. 68.
48 Ostatni przypadek wyrażenia (większością 1 głosu) wotum nieufności nastąpił 

28 marca 1979 roku w odniesieniu do laburzystowskiego gabinetu Jamesa Callaghana. Po-
przednio procedurę wotum nieufności zastosowano 55 lat wcześniej, zmuszając do ustąpie-
nia w dniu 8 października 1924 roku gabinet Jamesa Ramseya MacDonalda.
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Gmin49. Licząc się z logiką dwupartyjności, premier tworzy skład gabi-
netu z czołowych polityków własnej partii. W ten sposób zostaje zapew-
niona jednorodność polityczna tego organu, a za sprawą unii personal-
nej pokrywają się składy kierownictwa partii rządzącej i gabinetu.

Wykorzystując instrumenty dyscypliny partyjnej, premier oraz two-
rzący skład gabinetu sztab najbliższych współpracowników partyjnych 
podporządkowują sobie frakcję parlamentarną własnej partii. Frakcja 
ta, posiadająca status większości parlamentarnej, nie jest zainteresowana 
obaleniem swego rządu, a tym samym uchwaleniem wotum nieufności. 
Gdyby jednak wystąpiły zasadnicze rozbieżności na linii rząd – frakcja 
parlamentarna, ewentualność podjęcia uchwały o wotum nieufności po-
zostaje nadal mało prawdopodobna, ponieważ spory te są rozstrzygane 
nie na forum parlamentu, tylko w obrębie struktur partii rządzącej50.

Wskutek uwarunkowań narzuconych przez funkcjonujący system 
dwóch partii dominujących konstytucyjne relacje między legislatywą 
a egzekutywą przybierają współcześnie wymiar bardziej fasadowy. Nad-
rzędny formalnie status parlamentu zostaje w praktyce nie tyle zrównany 
z pozostałymi organami władzy, ile wręcz podporządkowany rządowi. 
Z perspektywy prawnoustrojowej klasyczne wyobrażenie o podziale 
władzy między rządem a parlamentem nie ulega jednak przekreśleniu, 
tylko – za sprawą praktyki – zostaje odsunięte na plan dalszy. Przestrzeń 
uzyskaną po zawieszeniu funkcji utrzymywania równowagi przez kon-
stytucyjne organy, jakimi są gabinet i parlament, zajmuje mechanizm 
ustrojowo-polityczny określany przez znawców ustrojów państwowych 
jako polityczny podział władzy51.

Mechanizm ów tworzą reguły określające stosunki polityczno-
-ustrojowe zachodzące między panującą politycznie nad większością 
parlamentarną elitą kierowniczą partii rządzącej a prowadzoną przez 
„gabinet cieni” (shadow cabinet) frakcją parlamentarną największej par-
tii opozycyjnej. Istota formuły politycznego podziału władzy sprowadza 
się do tego, że – jak ocenia współczesny konstytucjonalista brytyjski – 

49 Ściślej, dyspozycja konwenansowej normy konstytucji jako warunek objęcia urzędu 
premiera stawia wymóg uzyskania przez kandydata zaufania Izby Gmin. Wyczerpująco kwe-
stie te rozważa T. Wieciech, Konwenanse konstytucyjne, Kraków 2011, s. 69 i n. 

50 Por. tamże, s. 167.
51 Zob. M. Sobolewski, dz. cyt., s. 120.
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walka nie ma z reguły charakteru konstytucyjnego, a więc starcia między rządem 
a parlamentem, ale polityczny, gdzie stronami są partie polityczne. Czy więcej 
powinno się wydawać na obronę, a mniej na bezpieczeństwo socjalne, to pytanie, 
które przeciwstawia sobie partie, a nie parlament i rząd52.

Centralną instytucją mechanizmu politycznego podziału władzy jest 
po stronie opozycji wspomniany gabinet cieni53. Stworzony przez prak-
tykę polityczną, zakorzenił się na stałe w systemie politycznym Zjed-
noczonego Królestwa od drugiej połowy XIX stulecia. Shadow cabinet 
działa jako ciało permanentnie analizujące politykę rządu pod kątem 
krytycznej oceny jej skuteczności oraz w celu oferowania rozwiązań wo-
bec niej alternatywnych. W odniesieniu do poszczególnych kierunków 
polityki rządowej czynności takie wykonują rzecznicy ofi cjalnej opozycji 
będący (wytypowanymi na podstawie kryterium właściwości rzeczowej) 
prominentnymi politykami partii opozycyjnej wraz z przydzielonymi im 
zespołami ekspertów. Tym samym pod względem branżowym rzecznicy 
opozycji stanowią swoiste odpowiedniki („cienie”) właściwych rzeczowo 
ministrów. Kompozycja zbierającego się kolegialnie gabinetu cieni odpo-
wiada więc resortowej strukturze urzędującego rządu. Funkcja kontrolna 
wykonywana przez gabinet cieni wobec rządu nie może rodzić skutków 
prawnych na forum parlamentarnym, o czym przesądza przewaga iloś-
ciowa frakcji parlamentarnej partii rządzącej. Brak charakteru władczego 
tej kontroli rekompensują skutki polityczne w postaci informowania opi-
nii publicznej przez gabinet cieni o niedociągnięciach rządu.

Zweryfi kowanie modelu konstytucyjnego przez mechanizm politycz-
nego podziału władzy nie może podważać zasadności zakwalifi kowania 
systemu brytyjskiego do ustrojów opartych na podziale władzy w wersji 
sensu largo. Zwraca też uwagę wątek kontynuacji, widoczny w warstwie 
strukturalnej przekształconej zasady. Klasyczny charakter podziału władz 
wysuwający w systemie parlamentarnym na plan pierwszy relacje między 
egzekutywą i legislatywą koresponduje bowiem z dualistyczną konstrukcją 
obejmującą jednorodny partyjnie rząd z większością parlamentarną z jed-
nej strony i gabinet cieni z frakcją największej partii opozycyjnej z drugiej. 

52 Zob. P. Silk, Jak działa parlament brytyjski, Warszawa 1994, s. 188. 
53 Por. A. Zięba, Z zagadnień instytucjonalizacji partii w brytyjskim porządku konstytu-

cyjnym, „Państwo i Prawo” 1995, z. 9, s. 70, 75. 
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IV

Kolejnym rozstrzygnięciem określającym podstawy porządku ustrojo-
wego jest zasada unitaryzmu. Jej treść dotyczy ustroju terytorialnego 
i wiąże się z wydzieleniem kompetencji przyznanych organom central-
nym i organom stojącym na czele terytorialnych ogniw podziału admi-
nistracyjnego. Unitaryzm, choć bezspornie zaliczany w doktrynie do za-
sadniczych cech ustroju brytyjskiego, nie odgrywa tak doniosłej roli jak 
omówione do tej pory zasady. O wysokiej randze konstytucyjnej zasady 
określającej unitarną formę państwa decydują skala i ciężar gatunkowy 
przemian zachodzących w obrębie porządku terytorialnego Zjednoczo-
nego Królestwa. 

W doktrynie brytyjskiej za cechę przesądzającą o unitarnym ustroju 
państwa uznano zasadę podporządkowania (subordynacji) w relacjach 
jednostek terytorialnych z centralnym szczeblem władzy publicznej54. 
Powszechnie dostrzegana specyfi ka brytyjskiego unitaryzmu wyraża się 
w tym, że spełnia on tylko niektóre warunki paradygmatu oferowanego 
przez naukę prawa konstytucyjnego. Różny od angielskiego i walijskiego 
jest system prawny Szkocji. Istotne odrębności występują w ustrojach 
samorządu lokalnego Anglii i Walii oraz Szkocji czy Irlandii Północnej55. 
Powyższe różnice sprawiają, że spośród trzech właściwości ustroju uni-
tarnego – to jest jednolitego systemu prawa, jednolitych zasad organiza-
cji aparatu państwowego oraz jednolitego obywatelstwa56 – Zjednoczone 
Królestwo odpowiada tylko tej ostatniej. 

Za instytucjonalną gwarancję zasady unitaryzmu uznawany jest 
status parlamentu jako suwerena prawnego. Suwerenność parlamentu 
wyklucza możliwość ukształtowania się bez jego woli struktur władzy 
zorganizowanych na zasadzie opozycji czy rywalizacji wobec władz pub-
licznych szczebla centralnego. W warunkach, kiedy swobody działania 

54 Por. przykładowo w tej kwestii M.  Walles, British and American Systems of Gov-
ernment, Oxford 1988, s. 32; V. Bogdanor, On the Constitution of the United Kingdom [w:] 
S.E. Finer, V. Bogdanor, B. Rudden, Comparing Constitutions, Oxford 1995, s. 50; B.K. Win-
etrobe, Scottish Devolution: Aspirations and Reality in Multi-Layer Governance [w:] Th e 
Changing Constitution..., s. 176.

55 Por. E. Sadowska, Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku, Kraków 2014, s. 10. 
56 Zob. E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw de-

mokratycznych, Katowice 1992, s. 58.

Prawo_1.indd   107Prawo 1 indd 107 2015-10-23   15:22:302015-10-23 15:22:30



Andrzej Zięba 

108

parlamentu nie krępują nadrzędne i wymagające szczególnego trybu 
zmiany normy konstytucji skodyfi kowanej, może on w każdej chwili anu-
lować (tak jak w Irlandii Północnej w 1972 roku w przypadku Stormon-
tu) wyodrębniony wcześniej zespół kompetencji przyznanych ośrodkowi 
władzy na poziomie jednego z krajów Zjednoczonego Królestwa. 

Tradycja ustrojowa zasady unitaryzmu wywodzona jest z sięgające-
go XII stulecia okresu panowania dynastii normandzkiej. To wówczas 
zbudowano podstawy silnego ośrodka władzy centralnej, która stopnio-
wo roztoczyła kontrolę nad terytorium całego królestwa, oraz stworzo-
no w opozycji do partykularnych praw zwyczajowych powszechne dla 
całego państwa prawo – common law. Datujący się od tego czasu rozwój 
myśli ustrojowej w dziedzinie ustroju terytorialnego skutkuje współcześ-
nie uznawaniem władzy skoncentrowanej w jednym ośrodku i depar-
tamentów rządowych scentralizowanych w jednej instytucji za atrybuty 
państwa unitarnego. Wśród dalszych cech wyspiarskiej wersji unitary-
zmu wymienia się pierwotny charakter władzy centralnej i wyłączenie 
jej kompetencji ustawodawczych spod oddziaływania procesów decen-
tralizacyjnych57. Z kolei w sferze ustroju społeczno-gospodarczego jako 
czynniki, które sprzyjają unitarnemu charakterowi państwowości, roz-
patrywane są dysproporcje etniczne, faworyzujące w kategoriach iloś-
ciowych status narodu angielskiego oraz asymetryczny rozkład bogactw 
naturalnych premiujący Anglię58.

Zjednoczone Królestwo jest prawno-polityczną unią czterech kra-
jów o zróżnicowanej skali odrębności i statusie w ramach państwowości 
brytyjskiej. Z prawnoustrojowego punktu widzenia współtworzą je króle-
stwa Anglii i Szkocji, księstwo Walii (którego pełna inkorporacja w ramy 
angielskiego systemu administracyjnego dokonała się na mocy ustawy 
o prawach Walii z 1536 roku)59 oraz Irlandia Północna, kraj składający się 
z sześciu hrabstw60 obejmujących dwie trzecie irlandzkiej krainy geogra-
fi cznej o nazwie Ulster. 

57 Zob. C.F. Padfi eld, dz. cyt., s. 3; J. Alder, Constitutional and Administrative Law, Lon-
don 1989, s. 13.

58 Zob. B. Coxall, L. Robins, Contemporary British Politics, London 1989, s. 100.
59 Por. R. Brazier, Th e Constitution of the United Kingdom, „Cambridge Law Journal” 1999 

(March), no. 1, s. 97. Pełna unifi kacja systemów prawa obydwu krajów nastąpiła w 1830 roku.
60 Noszą one nazwy: Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry i Tyrone.
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Nie ma zgodności stanowisk w kwestii sytuacji prawnoustrojowej 
Wysp Normandzkich61 i Wyspy Man. W doktrynie przeważa opinia, 
że terytoria te nie wchodzą w skład państwowości brytyjskiej. Mimo to 
odnotowywane są przypadki, kiedy ustawodawca rozciąga pojęcie Zjed-
noczonego Królestwa na wzmiankowane terytoria62. Wyspy zachowu-
ją status posiadłości Korony i z tego tytułu objęte są zwierzchnictwem 
Królowej w parlamencie, sprawowanym na miejscu przez gubernatorów 
namiestników. Państwo brytyjskie przyjmuje na siebie reprezentację in-
teresów Wysp w dziedzinach obronności i polityki zagranicznej. Zwra-
cają uwagę liczne odrębności instytucjonalne zachowane na Wyspach, 
zwłaszcza w zakresie ustroju administracyjnego, sądownictwa, syste-
mów prawnych, skarbowości czy form zgromadzeń prawodawczych.

Odzwierciedleniem stopnia złożoności ustroju terytorialnego są bę-
dące w obiegu informacyjnym nazwy stosowane na określenie państwo-
wości brytyjskiej. Obok konstytucyjnej nazwy Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pojawiającej się zamiennie z termi-
nem Brytania zakorzeniły się będące w powszechnym użyciu inne zdefi -
niowane określenia. Wyspy Brytyjskie to termin ustawowy rezerwowany 
dla oznaczenia Zjednoczonego Królestwa wraz z Wyspami Normandz-
kimi i Wyspą Man. Bardzo konkretne, a  zarazem węższe w wymiarze 
terytorialnym znaczenie przypisano nazwie Wielka Brytania. Obejmuje 
ona Anglię, Walię i Szkocję i oddaje historyczny proces formowania się 
państwa brytyjskiego63.

Wzrost zainteresowania unitaryzmem jako zasadą organizującą 
strukturę terytorialną państwa przypadł na obejmujący blisko 30 lat 
okres, najpierw debaty, a później wdrażania projektu dewolucji władzy. 

61 Polski odpowiednik angielskiej kategorii pojęciowej Channel Islands obejmującej 
wyspy: Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm i Jethou, położone w kanale La Manche w za-
toce pomiędzy półwyspami Normandzkim i Bretońskim. 

62 Por. Constitutional and Administrative Law de Smith, eds. H. Street, R. Brazier, Lon-
don 1987, s. 68.

63 Od zawarcia unii realnej Anglii ze Szkocją w 1707 roku państwo przyjęło ofi cjalnie 
nazwę Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Nazwa ta – po przyłączeniu do unii Irlan-
dii w 1800 roku – została zmieniona na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii, 
a od czasu przyjęcia ustawy o Wolnym Państwie Irlandzkim z 1922 roku – obowiązuje wersja 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom of Great Bri-
tain and Northern Ireland).
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Wzmiankowane już wcześniej pojęcie dewolucji – devolution – kojarzy 
się z procesem decentralizacji władzy z poziomu centralnego do gestii, 
wyłonionych na szczeblu krajów (Szkocja, Irlandia Północna, Walia), 
ciał przedstawicielskich i wykonawczych. W toku dewolucyjnej dysku-
sji zarysowały się różnice stanowisk poszczególnych partii politycznych 
wobec charakteryzowanej zasady ustroju. Wyraźna rezerwa konserwa-
tystów wobec dewolucji dyktowana jest obawą, że rozwój tego procesu 
zagrozi unitarnej strukturze państwa. Do podważenia zasady unitary-
zmu zmierzają Liberalni Demokraci, którzy postulat dewolucji rozpa-
trują jako pierwszy krok w kierunku wprowadzenia ustroju federalnego. 
Laburzyści z kolei traktują dewolucję jako reformę, która poprzez zwięk-
szenie ilości kanałów artykulacji interesów krajowych umocni strukturę 
istniejącego państwa, w tym jego unitarny ustrój terytorialny64.

Na przebieg transformacji ustroju terytorialnego wpłynęły wyraźne 
różnice w charakterze dewolucji. O ile postulaty dewolucyjne w przy-
padku Szkocji czy Irlandii Północnej opierano na motywach ustrojowo-
-politycznych, o tyle w warunkach walijskich przybrały one, szczególnie 
w początkowej fazie, charakter kulturowy. Podjęte pod koniec lat sie-
demdziesiątych ubiegłego stulecia kroki mające na celu ustawowe ure-
gulowanie dewolucyjnej transformacji zakończyły się niepowodzeniem 
wobec braku wymaganego poparcia w przeprowadzonych 1 marca 1979 
roku referendach w Szkocji i Walii65.

Do fundamentalnej przebudowy ustroju terytorialnego, osłabiają-
cej w sposób istotny oddziaływanie zasady unitaryzmu, doszło w na-
stępstwie reformy przeprowadzonej pod koniec lat dziewięćdziesiątych
XX wieku. Na blok ustaw dewolucyjnych składają się uchwalone w 1998 
roku: Ustawa o  Szkocji (Scotland Act); Ustawa o Irlandii Północnej 
(Northern Ireland Act) i Ustawa o ustroju Walii (Government of Wales 
Act) – uzupełnione regulacjami przyjętymi w 2006 roku na mocy Usta-
wy o ustroju Walii i Ustawy o Irlandii Północnej w związku z Porozu-
mieniem z St. Andrews (Northern Ireland, St. Andrews Agreement, Act). 
Kompleks unormowań zawartych w zbiorze przytoczonych aktów nor-

64 Szerzej na ten temat zob. A. Zięba, Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Biały-
stok 2001, s. 82, 141–142 i 195. 

65 W krajowej literaturze zagadnienia te wyczerpująco charakteryzuje S. Kubas, dz. cyt., 
s. 48 i n. 
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matywnych uznany został przez konstytucjonalistów brytyjskich za so-
lidny fundament konstytucyjny ustroju terytorialnego w obecnej wersji 
defi niowanego jako: „ani nie federalny, ani już też nie czysto unitarny”66.

***

Brytyjski ustrój polityczny – czytamy w studium Krzysztofa Wojtowicza – był 
przez lata inspiracją i modelem dla twórców konstytucji na całym świecie. Schy-
łek imperialnej potęgi, a przede wszystkim włączenie się w proces integracji 
europejskiej zapoczątkowały zjawisko odwrotne. To Brytyjczycy, zwłaszcza ci 
niezadowoleni z obecnego stanu rzeczy, odwołują się do doświadczeń innych 
państw, by wprowadzać zmiany do swej „konstytucji”67.

To nawiązywanie do doświadczeń demokracji kontynentalnych 
skutkuje dowartościowaniem pierwiastkowych składników konstytucji 
skodyfi kowanej. Jest to szczególnie widoczne w sferze praktyki ustrojo-
wej, która rozwijając się praeter legem, a zatem pozostawiając w stanie 
zawieszenia czy też letargu regulacje prawnoustrojowe – podąża wyraź-
nym kursem w kierunku katalogu cech właściwych konstytucji w zna-
czeniu formalnoprawnym. Jest to zarazem gradualistyczna strategia 
formowania konstytucji skodyfi kowanej, a więc taka, która odpowiada 
pragmatycznej mentalności Brytyjczyków ze względu na swoją stopnio-
walność i cząstkowość. Powyższe obserwacje potwierdzają się w charak-
terze zmian zachodzących na gruncie omówionych konstytucyjnych za-
sad ustroju Zjednoczonego Królestwa. 

66 Zob. R. Brazier, dz. cyt., s. 127.
67 Zob. K. Wójtowicz, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] 

E. Zwierzchowski, Opozycja parlamentarna, Warszawa 2000, s. 271.
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