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Wstęp

Każda analiza brytyjskiego ustroju musi brać pod uwagę brak obowiązywania 
w Wielkiej Brytanii konstytucji w znaczeniu formalnym. Fakt, że w państwie tym 
nie obowiązuje ustawa zasadnicza, nie oznacza jednak w żadnym razie, iż nie ma ono 
konstytucji.

Pojęcie konstytucji ma bowiem dwa zasadnicze znaczenia. W znaczeniu for-
malnym konstytucja jest aktem prawnym o najwyższej mocy prawnej, regulującym 
zagadnienia ustroju państwa (materie konstytucyjne), uchwalanym i zmienianym 
w szczególnym trybie. W znaczeniu materialnym jest ona całokształtem norm regu-
lujących ustrój państwa, a więc określających sposób wykonywania władzy politycznej 
wobec obywateli oraz relacje między jednostką a państwem. 

Każde państwo musi posiadać konstytucję, ponieważ tym, co odróżnia wspólnotę 
polityczną od zbioru jednostek, jest fakt, że tworzą ją grupy ludzi, podlegające wspól-
nym normom:

konstytucja jest niczym więcej jak zbiorem najważniejszych norm opisujących podział wła-
dzy pomiędzy instytucjami ustrojowymi – legislatywą, egzekutywą i judykatywą – oraz po-
między jednostką a państwem. Nie ma właściwie powodu, dla którego te normy powinny 
być spisane i zebrane w jednym dokumencie, jak ma to miejsce w większości współczes-
nych demokracji. Ale musi być, w każdym społeczeństwie, z defi nicji, konstytucja […] bez 
względu na to, czy ta konstytucja jest spisana czy nie1.

W brytyjskiej tradycji ustrojowej słowo „konstytucja” (constitution) nigdy nie było 
terminem wyłącznie prawnym. Utożsamienie konstytucji z uchwalanym w szczegól-
ny sposób aktem prawnym o wyższej mocy aniżeli uchwalane przez legislaturę usta-
wy, immunizowanym przed zmianą w zwykłym postępowaniu legislacyjnym nastą-
piło dopiero podczas rewolucji amerykańskiej, kiedy to kolejne państwa powstające 
w następstwie ogłaszania przez kolonie niepodległości przystępowały do organizacji 
ustroju, zastępując kolonialne karty konstytucjami. Nie wszystkie spośród tych kon-
stytucji były rzeczywiście „najwyższymi prawami” (supreme laws of the land), niektóre 
nie zostały przyjęte w specjalnym trybie (przez powołane tylko w tym celu organy, 
jakim były konwencje), w większości z nich przemilczano kwestię szczególnej proce-
dury zmiany. Niemniej termin „konstytucja” właśnie wówczas – w ostatnich dekadach 
XVIII wieku – utracił swe pierwotne, wyłącznie deskryptywne znaczenie. Przestał 
być jedynie synonimem ustroju państwa – a więc całości norm odpowiedzialnych za 
jego funkcjonowanie – zaczął być natomiast utożsamiany z aktem prawnym, którego 

1 V. Bogdanor, Th e New British Constitution, Hart Publishing, Oxford–Portland 2009, s. 9.
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celem była pełna regulacja tego ustroju. Takie pojmowanie pojęcia konstytucji rozpo-
wszechniło się w późniejszych latach właściwie na całym świecie.

Utożsamienie konstytucji ze zbiorem norm prawnych powoduje, że postępowanie 
niezgodne z konstytucją jest równocześnie sprzeczne z prawem. Może być zatem 
nazywane nielegalnym. W Wielkiej Brytanii pojęcie „niekonstytucyjności” (uncon-

stitutionality) nabrało jednak innego znaczenia. Już J. Austin w 1832 roku zwracał 
uwagę, że naruszenie konstytucji nie musi wiązać się ze złamaniem prawa, a więc że 
pewne zachowanie, choć nie może być nazwane bezprawnym (illegal), może być rów-
nocześnie określone mianem niekonstytucyjnego. Według niego niekonstytucyjne 
postępowanie oznaczało niezgodność „z określoną zasadą lub maksymą” przyjętymi 
wprost lub przynajmniej normalnie (habitually) przestrzeganymi przez „najwyższe 
władze” (supreme government), które to zasady lub maksymy są aprobowane przez 
„przeważającą większość społeczeństwa” lub jego „najbardziej wpływowych człon-
ków”. W związku z tym, iż określona zasada lub maksyma były normalnie przestrze-
gane przez władze i aprobowane przez obywateli, postępowanie – aby być niekonsty-
tucyjnym – musiało być „sprzeczne z oczekiwaniami” obywateli oraz powodować ich 
oburzenie (must schock their opinions and sentiments)2. Tego rodzaju niekonstytucyjne 
zachowanie, nie wiążąc się z prawnymi konsekwencjami, prawdopodobnie spotkałoby 
się jednak z krytyką, a być może i powszechnym oporem3.

Owe „zasady” i „maksymy”, o których pisał J. Austin, to nic innego jak zapowiedź 
konwenansów konstytucyjnych, czyli norm konstytucji materialnej o nieformalnym 
i pozaprawnym charakterze. Stały się one jednym z najważniejszych źródeł brytyj-
skiej konstytucji, a w konsekwencji również konstytucji tych państw, które przyjęły 
brytyjskie wzorce ustrojowe, wśród nich Kanady i Australii.

W obu tych państwach obowiązują konstytucje w formie ustaw zasadniczych, to 
znaczy akty prawne usytuowane najwyżej w hierarchicznej strukturze źródeł prawa, 
których zmiana obwarowana jest szczególną, utrudnioną w stosunku do innych ustaw 
procedurą. Są one jednak – podobnie jak akty prawa stanowionego w Wielkiej Bryta-
nii – tylko jednym ze źródeł konstytucji materialnej. Innym są konwenanse konstytu-
cyjne. Obowiązywanie konstytucji w znaczeniu formalnym nie wyklucza więc regu-
lowania zagadnień ustroju państwa również przez normy pozaprawne, funkcjonujące 
niejako obok ustawy zasadniczej. Tak właśnie jest w Kanadzie i Australii. Czyni to 
– choć tylko pozornie – problematycznym pojęcie „niekonstytucyjności”, skoro w ta-
kich warunkach (o czym piszę bardziej szczegółowo w dalszej części opracowania) 
niekonstytucyjne może być postępowanie polegające na realizacji przepisów ustawy 
zasadniczej.

Prezentowana książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografi ą poświęconą 
pozaprawnym normom konstytucyjnym, charakterystycznym dla ustroju westmin-
sterskiego wywodzącego się z brytyjskiej tradycji ustrojowej. Analiza obejmuje nie 
tylko konwenanse brytyjskie, ale również kanadyjskie i australijskie. Konwenansowe 

2 J. Austin, Th e Province of Jurisprudence Determined, John Murray, Albemarle Street, London 1832, 
ss. 272–273.

3 O. Hood Philips, Constitutional Conventions: Dicey’s Predecessors, „Th e Modern Law Review” 1966, 
vol. 26, no. 2, s. 138.
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normy konstytucyjne funkcjonują w ustrojach nie tylko tych trzech państw. W różnym 
stopniu zostały one zaadaptowane jako element dziedzictwa ustrojowego metropolii 
w niemal wszystkich państwach powstałych na gruzach brytyjskiego imperium kolo-
nialnego. Ograniczenie się do trzech tylko państw: Wielkiej Brytanii, Kanady i Au-
stralii powodowane jest dwiema zasadniczymi przesłankami. Po pierwsze, państwa te 
wydają się w największym stopniu reprezentatywnymi dla omawianego zagadnienia. 
Pozwalają przeto na jego rzetelną prezentację. Po drugie, poszerzenie rozważań przez 
objęcie nimi także Nowej Zelandii lub kanadyjskich prowincji i australijskich stanów, 
w których konwenanse mają również zasadnicze znaczenie ustrojowe, mogłoby odbyć 
się ze szkodą dla przejrzystości i klarowności wywodu, nadmiernie go komplikując. 
Odwołania do precedensów i praktyki ustrojowej innych państw oraz podmiotów 
federacji kanadyjskiej i australijskiej są więc sporadyczne. Przywoływane są jedynie 
wówczas, gdy dostarczają informacji ciekawych lub istotnych dla omawianego zagad-
nienia.

Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym dokonana została charakte-
rystyka konwenansów jako kategorii norm konstytucyjnych, będących jednym ze źró-
deł nieskodyfi kowanej (materialnej) konstytucji. Brak symetrii w zakresie objętości 
między drugim rozdziałem a pozostałymi podyktowany został chęcią pomieszczenia 
w ramach jednego rozdziału zasadniczej części rozważań odnoszących się do materii 
ustrojowej podlegającej regulacji konwenansowej. Siłą rzeczy rozdział ten musiał zo-
stać znacznie bardziej rozbudowany aniżeli dwa pozostałe. Trzecia część podejmuje 
problematykę funkcjonowania konwenansów w kontekście praktyki ustrojowej w naj-
istotniejszych obszarach ustroju wszystkich trzech omawianych państw.

Ze względów stylistycznych, ale i podążając w tym zakresie za powszechną 
w literaturze anglojęzycznej praktyką, niektóre pojęcia stosowane są bez zachowania 
„aptekarskiej” precyzji. Tak więc niekiedy termin „rząd” używany jest wówczas, gdy 
w istocie chodzi o gabinet, a „parlament” – gdy mowa jest tylko o jednej z jego izb: 
Izbie Gmin bądź Izbie Reprezentantów. Gubernatorzy generalni Kanady i Australii 
nazywani są też czasem głową państwa, choć oczywiście pozostają oni jedynie jej 
reprezentantami, wszak głową państwa jest w Kanadzie królowa Kanady, a w Au-
stralii królowa Australii. W każdym wypadku kontekst użycia określonego pojęcia 
wskazuje jednak wyraźnie, o co w istocie chodzi, w związku z czym nawet nie całkiem 
prawidłowe – choć, podkreślmy to raz jeszcze, powszechne w literaturze anglojęzycz-
nej – zamienne stosowanie niektórych terminów nie spowoduje chyba u czytelnika 
nadmiernej konfuzji.

Książka ta zapewne nie powstałaby bez zachęty oraz wsparcia ze strony Pana prof. 
dr. hab. Andrzeja Zięby, który nie tylko zainteresował mnie – jeszcze jako swego 
studenta – problematyką konwenansów konstytucyjnych, ale – już jako pracowni-
kowi kierowanej przez siebie Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – zapewnił znakomite warunki do podjęcia prac nad 
książką, dbając niezmiennie o niezwykle przyjazną atmosferę, sprzyjającą efektywnej 
i równocześnie satysfakcjonującej pracy. Za to wszystko Panu Profesorowi winien 
jestem wdzięczność, w tym miejscu składając skromne podziękowania. Za nadzwy-
czajną życzliwość oraz wsparcie inicjatywy wydania książki dziękuję Panu prof. dr. 
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hab. Włodzimierzowi Bernackiemu, dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych i Sto-
sunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słowa podziękowania za 
życzliwe i inspirujące uwagi kieruję również w stronę recenzenta książki, Pana prof. 
dr. hab. Krzysztofa Wójtowicza. Dziękuję Koledze dr. Grzegorzowi M. Kowalskiemu, 
który zechciał poświęcić swój wolny czas na zapoznanie się z fragmentami maszyno-
pisu, dzieląc się ze mną cennymi uwagami. Pozwoliły one uniknąć pewnych błędów, 
skłaniając też do ponownego przemyślenia niektórych zagadnień. Za bezkompromi-
sowość i odwagę we wskazywaniu usterek tekstu oraz nadmiernej niekiedy zawiłości 
i niezrozumiałości prowadzonego wywodu dziękuję Marcie Przygodzie, która sprawi-
ła mi wielką radość, stając się pierwszym czytelnikiem książki.

Wdzięczność, jaką winien jestem wszystkim wskazanym osobom, nie zwalnia 
mnie oczywiście z wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie usterki i mankamenty 
tekstu, jak również za wszystkie wyrażane w nim opinie.



Rozdział I

Konwenanse jako normy 
konstytucji materialnej

W wydanej po raz pierwszy w 1872 roku pracy zatytułowanej Th e Growth of the English 

Constitution, angielski historyk E.A. Freeman zwrócił uwagę, iż w porządku ustrojo-
wym Zjednoczonego Królestwa ukształtowały się normy konstytucyjne szczególnego 
rodzaju, nienależące ani do dziedziny prawa stanowionego (statute law), ani prawa 
powszechnego (common law), niemniej uznawane w praktyce za równie nienaruszalne 
jak „jakakolwiek zasada umieszczona w Wielkiej Karcie lub w Petycji o Prawach”. 
Owe normy składały się na „system politycznej moralności”, tworząc „kodeks przy-
kazań” rządzących postępowaniem osób publicznych. Oznaczało to, że „obok prawa 
pisanego”, „wyrosła” w Wielkiej Brytanii „niezapisana lub konwenansowa konstytucja 
(unwritten or conventional constitution)”1.

Przed E.A. Freemanem o „niepisanych maksymach konstytucji”, stanowiących 
„pozytywną polityczną moralność kraju” pisał J.S. Mill2, a już w 1800 roku J. Madison 
określił „angielską konstytucję” jako „nic więcej niż zbiór niepisanych praw i maksym”3.

Dziewiętnastowieczni autorzy podejmujący w swych pracach analizę brytyjskiego 
ustroju, wśród których wskazać należy w szczególności J.J. Parka, H. Coxa, W. Hearna 
oraz A. Todda, dostrzegali już – w przeciwieństwie do swych osiemnastowiecznych 
poprzedników z W. Blackstonem na czele – istnienie w brytyjskim porządku ustro-
jowym instytucji, takich jak gabinet, nieznajdujących podstaw w przepisach prawa 
konstytucyjnego oraz innych niż mające źródła w prawie – stanowionym i powszech-
nym – ograniczeń królewskich prerogatyw. Dostrzegali również i to, że ustrój brytyj-
ski oparty jest nie tylko na normach prawa stanowionego oraz common law, ale i na 
normach konstytucyjnych innego rodzaju4. 

Jak więc widać, na długo przed 1885 rokiem, w którym to A.V. Dicey opublikował 
swe monumentalne dzieło Introduction to the Study of the Law of the Constitution, ma-
jące zapewnić mu nieśmiertelną sławę, opisywano owe specyfi czne normy brytyjskiej 
konstytucji. Dopiero jednak A.V. Dicey przeprowadził pogłębione studia nad tym 

1 E.A. Freeman, Th e Growth of the English Constitution, Macmillan and Co., London 1876, s. 114.
2 J. S. Mill, Considerations on Representative Government, Harper & Brothers Publishers, New York 

1862, s. 98. 
3 Report on [Virginia] Resolutions [w:] Th e Writings of James Madison (ed. G. Hunt), vol. 6, 1790–1802, 

G.P. Putnam’s Sons, New York–London 1906, s. 380.
4 Zob. O. Hood Philips, Constitutional Conventions: Dicey’s Predecessors, „Th e Modern Law Review” 

1966, vol. 26, no. 2, ss. 137–144.



Konwenanse konstytucyjne14

zagadnieniem ustroju Zjednoczonego Królestwa, dając jego pierwszy systematyczny 
wykład. Choć już E.A. Freeman użył pojęcia „konwenansowa konstytucja” (conven-

tional constitution), to właśnie za sprawą A.V. Diceya utrwalona została terminologia, 
zgodnie z którą niepisane normy brytyjskiej konstytucji przyjęło się nazywać kon-
wenansami konstytucyjnymi (constitutional conventions) bądź też konwenansowymi 
normami konstytucyjnymi (conventions of the constitution).

1. Historyczny proces kształtowania się „konwenansowej 
konstytucji”

Konwenanse konstytucyjne stały się elementem brytyjskiej konstytucji w rezulta-
cie długiego, ewolucyjnego procesu, którego początków można doszukiwać się już 
w okresie panowania Wilhelma III, dzierżącego angielską, irlandzką oraz szkocką 
koronę w latach 1689–1702. Usankcjonowany restauracją monarchii w 1660 roku 
i uregulowany postanowieniami zawartymi w uchwalonym w 1689 roku Bill of Rights 
oraz przyjętej w roku 1701 Ustawie o sukcesji tronu (Act of Settlement, 1701) system 
rządów, oparty co do zasady na uznaniu suwerenności parlamentu, w tym właśnie 
czasie poddany został, faktycznie po raz pierwszy, praktycznemu sprawdzianowi. 
Kompromis zawarty między królem a parlamentem w drugiej połowie XVII wieku, 
który polegał na podziale wpływów między tymi dwoma podmiotami, nie był już 
później podważany przez żadną ze stron historycznego sporu, defi niującego właś-
ciwie historię polityczną siedemnastowiecznej Anglii. Nie chodziło o ustalenie re-
lacji między monarchą a parlamentem – zostały już one bowiem uregulowane – ani 
o interpretację zawartego wówczas ustrojowego kompromisu. Kwestią było „stwo-
rzenie mechanizmu, pozwalającego realizować w praktyce rządzenia już osiągnięte 
porozumienie”5. Ów mechanizm tworzony był stopniowo, w wieloletnim procesie, 
którego zwieńczeniem stało się powstanie gabinetu z premierem na czele, w dalszej 
kolejności zaś jego emancypacja spod wpływów monarchy i ostateczne ukształtowa-
nie się zasady politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Wszystkie 
te zmiany nie dokonały się jednak na drodze przekształceń w prawie. Porozumienie 
między monarchą a parlamentem formalnie pozostało nienaruszone, usankcjonowały 
je normy nieformalne o charakterze pozaprawnym.

Choć za czasów Wilhelma III powstał swoisty pierwowzór gabinetu6, to jednak 
wciąż jego członków, będących królewskimi doradcami, mianował samodzielnie mo-
narcha, bez żadnego udziału parlamentu. Ministrowie ponosili odpowiedzialność wy-
łącznie przed królem. Niemniej eksperyment polegający na próbie stworzenia organu, 
który sytuowałby się między królem a parlamentem stanowił zapowiedź zmian, jakie 
miały nastąpić w kolejnych latach7.

5 G.B. Adams, Constitutional History of England, Jonathan Cape, London 1922, s. 365.
6 Por. E.A. Freeman, op.cit., s. 122.
7 Zob. G.B. Adams, op.cit., s. 366.



15Konwenanse jako normy konstytucji materialnej 

Przeobrażenia ustrojowe, które ostatecznie doprowadziły do ukształtowania się 
konwenansów jako norm konstytucyjnych, dokonały się ostatecznie w okresie rzą-
dów trzech pierwszych władców z dynastii hanowerskiej: Jerzego I, Jerzego II oraz 
przede wszystkim Jerzego III. Pierwszy z nich wstąpił na tron w 1714 roku. W tym 
czasie władza królewska zaczęła być stopniowo ograniczana, ale nie przez zmianę 
prawa, lecz w drodze zwyczajowej8. Dwaj pierwsi hanowerczycy wypuścili z rąk wiele 
prerogatyw monarszych, z których nigdy nie zrezygnowaliby ani Wilhelm III, ani 
jego następczyni królowa Anna (1702–1714), wyrzekając się ich na rzecz, tworzonej 
podówczas przez stronnictwo whigów, większości parlamentarnej. Należały do nich 
tworzenie rządów, rozwiązywanie parlamentu, patronaż Korony nad Kościołem i wła-
dzą świecką9.

Podjęta przez urodzonego już na wyspach Jerzego III próba powrotu do wcześ-
niejszych stosunków ustrojowych – sankcjonowanych prawem niezmiennym od cza-
sów królowej Anny – zakończyła się niepowodzeniem. Król próbował więc znów 
powoływać ministrów bez oglądania się na zdanie parlamentu, przywracając tym 
samym wcześniejszą praktykę. W starciu z parlamentem skazany był jednak na po-
rażkę. W 1782 roku został zmuszony po raz pierwszy do zaakceptowania gabinetu 
narzuconego przez parlament, a następnie dwóch kolejnych10. Ostatnia walka króla 
z parlamentem stoczona została w grudniu 1783 roku. Król odniósł w niej pyrrusowe 
zwycięstwo. Udało mu się co prawda – dzięki zastosowaniu ocierających się o groź-
by nacisków na członków Izby Lordów11 – doprowadzić do odrzucenia przez nią 
wbrew Izbie Gmin ustawy o kompanii wschodnioindyjskiej i do dymisji wrogo doń 
nastawionego koalicyjnego gabinetu Ch. Foxa i Northa, którym nominalnie tylko 
kierował książę Portland. Jednak powołany w miejsce Portlanda W. Pitt, mimo iż 

8 Osłabienie władzy królewskiej w tym okresie wynikało, przynajmniej częściowo, z przyczyn bardzo 
prozaicznej natury. Zarówno Jerzy I, jak i jego następca w większym stopniu niż władcami angielskimi 
czuli się elektorami hanowerskimi. Jerzy I zaledwie połowę każdego roku spędzał w swym królestwie, nie 
znając zaś języka angielskiego, ze swymi ministrami zmuszony był porozumiewać się po francusku. Dopó-
ki królowi w posiedzeniach Tajnej Rady (Privy Council) towarzyszył posługujący się językiem angielskim 
książę Walii i następca tronu, sytuacja nie była jeszcze najgorsza. „Kłótnia Jerzego I ze swoim synem ks. 
Walii miała [jednak] doniosłe znaczenie konstytucyjne”. Wcześniej, w czasie gdy król przebywał w Ha-
nowerze, posiedzeniom rady przewodniczył w jego zastępstwie syn, „ale po […] kłótni, po wypędzeniu 
syna z pałacu św. Jakuba, król nie chciał się z nim w ogóle widywać i zabronił mu udziału w sesjach rady. 
A że sam nie rozumiał na nich ani słowa, stały się ciężką męczącą formalnością. Przestał przychodzić 
– chyba że jego obecność była czysto formalna, jak udzielenie łaski skazanemu na śmierć czy zatwierdzenie 
mowy tronowej na otwarcie parlamentu” ( J.Z. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485–1939 t. 1 Lata 1485–1830, 
Ossolineum, Wrocław 1986, s. 315). Poza wszystkim, Jerzy I był też zdaje się człowiekiem dość ograni-
czonym, niezainteresowanym, ale i niezdolnym do ogarnięcia spraw związanych z władaniem rozległym 
królestwem. Wszystko to pozwoliło na usamodzielnienie się gabinetu jako niezależnego komitetu Tajnej 
Rady, której przewodniczący stał się w tym okresie pierwowzorem premiera. 

9 G.M. Trevelyan, Historia Anglii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967, s. 609.
10 J.Z. Kędzierski dymisję Lorda Northa w marcu 1782 roku określa wręcz jako „katastrofę konstytu-

cyjną” z punktu widzenia Jerzego III. J.Z. Kędzierski, op.cit., s. 460.
11 Jerzy III za pośrednictwem Earle’a Temple przekazał członkom izby wyższej wiadomość, mającą 

uświadomić im, że głosujących za ustawą król nie tylko nie będzie uważać za swych przyjaciół, ale postrze-
gać ich będzie jako wrogów. G.B. Adams, op.cit., s. 407.
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narzucony parlamentowi przez króla, zdecydował się oprzeć swe rządy nie na po-
parciu monarchy, lecz większości w parlamencie, którą zdołał uzyskać po wyborach 
w marcu 1784 roku12. Okazało się więc, że król nie jest w stanie podporządkować so-
bie parlamentu. Postawa W. Pitta nie pozostawiała już wątpliwości co do tego, gdzie 
znajduje się rzeczywiste źródło władzy. Porażka w tej ostatniej poważnej potyczce 
oznaczała defi nitywną klęskę monarchy i tym samym potwierdzenie przemian ustro-
jowych, do których doszło bez zmiany uregulowań prawnych. Król został zmuszony 
do akceptacji faktycznej sytuacji, nieodzwierciedlonej w przepisach prawa konstytu-
cyjnego. „Przegrana walka Jerzego III to narodziny konwenansów konstytucyjnych 
w ich współczesnym, angielskim, ustrojowym znaczeniu”13. Innymi słowy, wcześniej-
sza praktyka otrzymała konstytucyjny imprimatur w tym sensie, że normy dotąd za-
ledwie zwyczajowe uzyskały rangę norm konstytucyjnych, równych postanowieniom 
ustaw, takich jak Bill of Rights i Ustawa o sukcesji tronu. Nowe reguły postępowania 
nie zostały ujęte w ramy prawne. Stało się tak, ponieważ mimo zwycięstwa w walce 
z królem whigowie nie byli w stanie doprowadzić do usankcjonowania dokonanych 
przemian ustrojowych w aktach prawnych. Kompromis, podobny do tego z końca 
XVII wieku, nie był możliwy, gdyż monarcha nie pogodził się z porażką i podejmował 
próby powrotu do litery konstytucji. W rezultacie konwenanse stopniowo wrastały 
w ustrój brytyjski, stając się z czasem częścią konstytucji materialnej Zjednoczone-
go Królestwa. W Wielkiej Brytanii nigdy nie doszło do uchwalenia skodyfi kowanej 
konstytucji, ponieważ jedynego okresu burzliwych przemian ustrojowych kraj ten 
doświadczył wówczas, gdy nie zdobyła sobie jeszcze uznania idea konstytucji jako 
ustawy zasadniczej, najwyższego aktu prawnego, stanowiącego podstawową regulację 
ustroju państwa. Później – to znaczy po rewolucji angielskiej XVII wieku – w Wiel-
kiej Brytanii nie zachodziły już gwałtowne zmiany ustrojowe, kraj ten ominęły rewo-
lucje doby oświecenia, które w Ameryce i Europie kontynentalnej nie tylko obalały 
monarchie, ale nade wszystko prowadziły do przyjmowania spisanych aktów konsty-
tucyjnych, deklarujących zasadę suwerenności ludu – siłę napędową rewolucji – jako 
najważniejszą regułę ustrojową. 

Ustrój brytyjski, w konsekwencji kompromisu zawartego między monarchą a par-
lamentem pod koniec XVII wieku, został oparty na uznaniu zasady suwerenności par-
lamentu, a ściślej rzecz biorąc króla w parlamencie, co z gruntu wykluczało możliwość 
ograniczenia jego władzy przez uchwalenie konstytucji w formie ustawy zasadniczej. 
Utrzymaniu i rozwojowi konwenansów sprzyjał także klimat epoki wiktoriańskiej 
z charakterystycznym dla jej społeczeństwa poszanowaniem zwyczajów w niemal 
każdej dziedzinie życia14. Rozwój niezapisanej konstytucji (unwritten constitution) był 
tym łatwiejszy, że, jak ujął to E.A. Freeman, stanowił „po prostu kolejne zastosowanie 
angielskiego uwielbienia dla precedensów”, miał więc „wiele wspólnego z wcześniej-
szym rozwojem niepisanego prawa powszechnego (common law)”15.

12 Zob. ibidem, ss. 408–409.
13 W. Zakrzewski, Angielskie normy konstytucyjne, „Państwo i Prawo” 1948, z. 7, s. 21.
14 Zob. ibidem, s. 22.
15 E.A. Freeman, op.cit., s. 124. 
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Konwenanse jako jeden z elementów brytyjskiej tradycji ustrojowej zostały za-
adaptowane w ustrojach najpierw brytyjskich kolonii, a następnie państw powstających 
w ich miejsce. Zasadę rządów odpowiedzialnych (responsible government), opierająca 
się wyłącznie na normach konwenansowych, wprowadzono w pierwszej kolejności 
w Brytyjskiej Ameryce Północnej, a następnie w Nowej Zelandii i koloniach austra-
lijskich16. Niezależnie od różnic w formie, w jakiej została dokonana w koloniach 
reforma ustrojowa17, jej istotą było przyjęcie ukształtowanych w Wielkiej Brytanii 
konwenansów, modyfi kujących wynikający z przepisów prawa charakter relacji mię-
dzy władzą wykonawczą w osobie gubernatora a obieralnymi organami przedstawi-
cielskimi. Wprowadzenie w koloniach zasady rządów odpowiedzialnych dokonało 
się zatem w głównej mierze lub nawet wyłącznie (jak w Nowej Zelandii i Brytyjskiej 
Ameryce Północnej) przez recepcję w porządku ustrojowym kolonii konwenanso-
wych norm konstytucyjnych ukształtowanych wcześniej w ustroju brytyjskim18.

W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii zarówno w Kanadzie, jak i w Austra-
lii obowiązują konstytucje w znaczeniu formalnym. W obu państwach decydującą 
przesłanką uchwalenia ustaw zasadniczych był federalizm wymagający uregulowania 
podziału władzy między federacją a częściami składowymi w akcie prawnym o naj-
wyższej mocy, nadrzędnym wobec ustawodawstwa federalnego i legislacji odpowied-
nio prowincjonalnej i stanowej. Zarówno w Ustawie o Brytyjskiej Ameryce Północnej 
(British North America Act, 1867 – BNA Act), jak i w Ustawie ustanawiającej konsty-
tucję Związku Australijskiego (Commonwealth of the Australia Constitution Act, 1900) 
nie dokonano jednak kodyfi kacji konwenansów. Tylko nieliczne z nich zostały wpi-
sane do tekstu australijskiej ustawy zasadniczej. Miały one nadal obowiązywać jako 
normy nieformalne, stanowiąc – podobnie jak w Zjednoczonym Królestwie – część 
materialnej konstytucji i dopełniając przepisy zawarte w ustawach zasadniczych. 
Świadczy o tym dobitnie preambuła BNA Act, w której mowa jest o ustanowieniu dla 
powstającej federacji kanadyjskiej konstytucji opartej na „tożsamych zasadach” (simi-

lar Principle) jak konstytucja Zjednoczonego Królestwa.
Warto podkreślić, że w byłych koloniach brytyjskich zaakceptowano konwenan-

se całkowicie świadomie, przyjmując je jako jeden z elementów dorobku ustrojowe-
go metropolii. Nie został on nigdy później odrzucony, zapewne dlatego, że zarówno 
Kanada, jak i Australia uzyskały status w pełni niepodległych państw nie na dro-
dze radykalnego – tak jak to było w przypadku Stanów Zjednoczonych – zerwania 
z metropolią, ale w rezultacie ewolucyjnego, rozłożonego na wiele lat procesu, który 

16 Zob. szerzej A. Todd, Parliamentary Government in British Colonies, Longmans, Green and Co., 
London 1880, ss. 54–75. 

17 W koloniach w Ameryce Północnej zasada rządów odpowiedzialnych została wprowadzona w dro-
dze serii instrukcji królewskich dla kolejnych gubernatorów poszczególnych kolonii. W Prowincji Kanady 
zmianę potwierdzono w rezolucji przyjętej 3 września 1841 roku przez Zgromadzenie Ustawodawcze 
(Legislative Assembly). Z kolei w koloniach australijskich reforma dokonała się przez przyjmowanie 
formalnych ustaw konstytucyjnych (constitution acts), uchwalanych przez Rady Legislacyjne (Legislative 
Councils) kolonii na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie parlamentu brytyjskiego z 1850 roku 
(Australian Constitutions Act No. 2), które nie miały jednak rangi ustaw zasadniczych. 

18 Por. G. Carney, Th e Constitutional Systems of the Australian States and Territories, Cambridge Uni-
versity Press, Melbourne 2006, ss. 45, 46. 
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pozwolił na zachowanie formalnych konstytucyjnych powiązań ze Zjednoczonym 
Królestwem. Nie było więc w historii tych państw „momentu konstytucyjnego”, który 
mógłby dać impuls do częściowej choćby kodyfi kacji konwenansów bądź też do grun-
townej zmiany ustrojowej, jaka byłaby zapewne rezultatem jednostronnego ogłosze-
nia przez nie niepodległości. 

2. Wokół definicji

Defi nicja konwenansów musi przede wszystkim uwzględniać ich normatywny cha-
rakter. Konwenanse konstytucyjne nie są jedynie zwyczajową praktyką postępowa-
nia, są normami, co oznacza, że zawierają dyrektywy określające powinne zachowanie 
tych, do których są skierowane. Adresatami norm konwenansowych, tak jak i każdych 
norm konstytucyjnych, są podmioty ustrojowe – instytucje ustroju państwa. 

Zaproponowana przez A.V. Diceya defi nicja konwenansów opierała się na uzna-
niu ich za normy ustrojowe, to znaczy regulujące zachowania organów władzy, przy 
równoczesnym wskazaniu na ich pozaprawny charakter. Na „konwenansowe normy 
konstytucyjne (conventions of the constitution)” składać się więc miały według oks-
fordzkiego konstytucjonalisty „maksymy lub praktyki, które choć regulują postępo-
wanie Korony, ministrów i innych osób podlegających konstytucji, nie są ściśle rzecz 
biorąc prawem”19. Defi nicja A.V. Diceya akcentowała zatem właściwie trzy charak-
terystyczne cechy konwenansów: to, że regulują zagadnienia ustrojowe należące do 
obszaru materii konstytucyjnych, a także ich nieformalny – mowa jest o maksymach 
i praktykach – oraz pozaprawny charakter. 

A.V. Dicey nie wskazał wprost na normatywny charakter konwenansów, nie użył 
w odniesieniu do nich słowa „norma” (rule). W defi nicjach proponowanych w później-
szych latach zwracano już uwagę na ten aspekt. We wszystkich próbach zdefi niowania 
konwenansów, podejmowanych przez kolejne pokolenia badaczy, podkreślano ich po-
zaprawny charakter. Równocześnie jednak badacze rozmaicie rozkładali akcenty. Jedni 
podkreślali znaczenie autorytetu przesądzającego o istnieniu i określającego treść kon-
wenansu, inni podnosili szczególne ich stosowanie czy też specyfi czną sankcję. 

Defi niowano zatem konwenanse jako „wiążące normy, normy postępowania przyj-
mowane za obowiązujące przez mających udział w funkcjonowaniu konstytucji”20 lub 
też jako „normy praktyki politycznej, uznawane za wiążące przez tych, do których się 
odnoszą”21. W takim ujęciu to adresaci norm konwenansowych przesądzaliby więc 
o ich istnieniu, skoro to ich poczucie związania normą miałoby być decydującym dla 
jej obowiązywania. Na tę, jakże istotną, słabość tego rodzaju defi nicji zwrócił uwagę
G. Marshall, proponując ich uzupełnienie. Według niego lepiej byłoby defi niować 

19 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, MacMillan and Co., London 
1915, s. 24

20 Zob. K.C. Wheare, Modern Constitutions, Oxford University Press, London 1966, s. 122. 
21 Defi nicja O. Hood Philipsa, cyt. za: G. Marshall, What are Constitutional Conventions?, „Parliamen-

tary Aff airs” 1985, vol. 38, no. 1, s. 39. 
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konwenanse jako „normy postępowania, które powinny być uznawane za wiążące przez 
mających udział w funkcjonowaniu konstytucji, kiedy dokonali oni właściwej inter-
pretacji precedensów i odpowiednich zasad ustrojowych”22. Decydujące znaczenie dla 
istnienia normy konwenansowej miałoby więc już nie tyle przekonanie jej adresatów 
o obowiązku określonego zachowania, ile możliwość zidentyfi kowania precedensów 
oraz zasad ustrojowych stanowiących wsparcie dla pewnego sposobu postępowania, 
przesądzających o uzyskaniu przezeń rangi konwenansowej normy konstytucyjnej. 
Innymi słowy, o obowiązywaniu konwenansu nie przesądzałoby wyłącznie poczucie 
związania po stronie adresatów. To poczucie związania, a więc uznanie wymogu od-
powiedniego postępowania w konkretnej sytuacji ustrojowej, musiałoby znajdować 
stosowne uzasadnienie w precedensach i powszechnie uznawanych zasadach ustro-
ju. Wskazana przez G. Marshalla konieczność „właściwej” interpretacji precedensów 
i zasad odbiera adresatom norm konwenansowych wyłączność na określanie treści 
wiążących ich norm. Bez wątpienia jest to niezmierne istotne zastrzeżenie. Omawia-
na grupa defi nicji akcentuje więc przede wszystkim normatywny charakter konwe-
nansów oraz kryterium ich identyfi kacji jako elementy defi niujące. 

 Inną właściwość konwenansów wskazuje z kolei defi nicja, zgodnie z którą przez 
konwenanse należy rozumieć „określone normy konstytucyjnego postępowania, które 
uważane są za wiążące przez i wobec tych, którzy stosują normy konstytucji (who 

operate the constitution), ale które nie są egzekwowane przez sądy (choć sądy mogą 
uznawać ich istnienie) ani przez przewodniczących izb parlamentu”23. Autorzy tej de-
fi nicji zwrócili uwagę na problem egzekucji norm konwenansowych, która przybiera 
odmienną formę, niż jest to w wypadku norm prawnych bądź reguł obowiązujących 
na terenie parlamentu. Statusu norm konwenansowych nie można więc przyznać 
przepisom prawa parlamentarnego ani zwyczajom parlamentarnym.

Spośród innych bardzo licznych defi nicji konwenansów prezentowanych w litera-
turze przedmiotu warto przytoczyć jeszcze jedną, która zawiera z kolei inny element 
defi niujący konwenanse konstytucyjne. Wskazuje ona, że „konwenans konstytucyjny 
jest pozaprawną normą, która nakłada zobowiązanie na tych, których wiąże, której 
złamanie lub naruszenie spowoduje uzasadnioną krytykę; a krytyka ta będzie zwykle 
polegać na oskarżeniu o niekonstytucyjne postępowanie”24. Tu z kolei podniesione 
zostało zagadnienie sankcji konwenansów, z wyraźnym wskazaniem, że ponieważ są 
one częścią konstytucji materialnej, ich naruszenie jest postępowaniem niezgodnym 
z konstytucją w równym stopniu jak złamanie norm prawa konstytucyjnego. 

Normy o charakterze konwenansowym (nieformalnym) muszą regulować zagad-
nienia ustroju państwa, aby można je było uznać za konwenanse konstytucyjne. Ich 
istotą musi być zatem wyznaczanie granic dopuszczalnego (konstytucyjnego) działa-
nia podmiotów władzy publicznej25. Należy jednak pamiętać, że bardzo trudno jest 

22 Ibidem.
23 G. Marshall, G.C. Moodie, Some Problems of the Constitution, Hutchinson University Library, Lon-

don 1971, ss. 22–23.
24 H. Barnett, Constitutional & Administrative Law, Routledge–Cavendish, London–New York 2009, 

s. 40.
25 J. Jaconelli, Th e Nature of Constitutional Conventions, „Legal Studies” 1999, vol. 19, no. 1, ss. 26, 27.
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precyzyjnie ustalić, jakie kwestie związane z funkcjonowaniem ustroju państwa na-
leżą do materii konstytucyjnych, w związku z czym mogą podlegać regulacji przez 
konwenansowe normy konstytucyjne. Zważywszy, że pod względem zagadnień uj-
mowanych w tekstach ustaw zasadniczych we współczesnym konstytucjonalizmie 
występują zasadnicze różnice, ustalenie katalogu materii konstytucyjnych, który nie 
mógłby zostać zakwestionowany jako nazbyt wąski bądź przeciwnie zbyt szeroki, wy-
daje się niemożliwe. W każdym razie w kontekście ustroju brytyjskiego – w którym 
ze względu na brak konstytucji w znaczeniu formalnym wyznaczenie zakresu materii 
konstytucyjnych jest szczególnie problematyczne – za dyskusyjne należy uznać jego 
nadmierne zawężanie, ograniczające przestrzeń dla powstawania i obowiązywania 
konwenansów konstytucyjnych26. 

Wszystkie konwenanse konstytucyjne mają pewne właściwości, które moż-
na uznać za ich elementy defi niujące. Wśród nich należy wskazać: a) normatywny, 
a więc i wiążący charakter; b) status norm konstytucyjnych ze względu na regulację 
zagadnień ustroju państwa, należących do materii konstytucyjnych; c) nieformalny 
charakter; d) pozaprawny status; e) brak precyzyjnie określonej sankcji oraz proce-
dury mogącej służyć ich egzekucji. Pierwsze dwa elementy określają również normy 
prawa konstytucyjnego, nie stanowią więc one w pełni diff erentia specifi ca konwenan-
sów, niemniej muszą być uwzględnione, ponieważ pozwalają z kolei na odróżnienie 
konwenansów od zwyczajów (usages), czyli utrwalonej praktyki postępowania, nie-
mającej jednak charakteru normatywnego i niewiążącej się z zagadnieniami należą-
cymi do materii konstytucyjnych. Niektóre konwenanse mogą być ponadto zapisane, 
a więc sformalizowane, co nie zmienia jednak faktu, że nieformalny charakter norm 
konwenansowych wyróżnia je zdecydowanie spośród innych norm konstytucyjnych, 
a więc stanowi istotny element defi niujący. Podobnie, charakterystyczną cechą kon-
wenansów jest brak bezpośredniej, dającej się precyzyjnie określić i możliwej do za-
stosowania sankcji, choć niektóre – o czym będzie mowa – są jednak w taką sankcję 
wyposażone. Wydaje się, że wskazane pięć cech charakterystycznych konwenansów 
dość dobrze oddaje ich charakter, pozwalając na uchwycenie ich specyfi ki. Zbudo-
wana z ich uwzględnieniem, najbardziej zwięzła defi nicja konwenansów mogłaby 
przyjąć zatem następujące brzmienie: konwenanse konstytucyjne są pozaprawnymi, 
najczęściej nieformalnymi normami konstytucyjnymi, których egzekucja, w związku 
z ich pozaprawnym charakterem, nie jest możliwa w postępowaniu sądowym.

26 Por. ibidem, ss. 35–39. J. Jaconelli kwestionuje na przykład, jakoby można uznać za konwenans 
konstytucyjny praktykę polegającą na tym, że obecnie wyłącznie premier ma prawo doradzać królowej 
w sprawie rozwiązania parlamentu, twierdząc, że relacje między premierem a gabinetem nie należą do 
materii konstytucyjnych, w związku z czym nie podlega regulacji konwenansowej sposób udzielania kró-
lowej rady odnośnie do rozwiązywania parlamentu. Jego zdaniem to, czy radę taką kieruje cały gabinet 
czy też wyłącznie premier, jest kwestią praktyki politycznej i relacji pomiędzy gabinetem a jego szefem, 
nie zaś zagadnieniem natury konstytucyjnej. Argumentacja ta nie bierze jednak pod uwagę tego, że w tym 
wypadku chodzi nie o stosunki wewnątrz gabinetu, ale relacje między różnymi organami władzy – to jest 
gabinetem a monarchą – w związku z czym jest to bez wątpienia zagadnienie mieszczące się w zakresie 
materii konstytucyjnych.
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3. Powstawanie konwenansów

Dla powstania konwenansu niewystarczająca jest utrwalona praktyka postępowania 
w typowych sytuacjach ustrojowych. Najczęściej źródłem konwenansu jest zwyczaj, 
ale konwenans powstaje dopiero wówczas, gdy zwyczajowa praktyka doprowadzi do 
ukształtowania się normy. Nawet długotrwała praktyka nie musi prowadzić do po-
wstania normatywnego zobowiązania. Powoływanie na stanowisko premiera Wielkiej 
Brytanii aż do 1979 roku wyłącznie mężczyzn – praktyka mająca przecież przeszło 
dwustuletnią historię – nie doprowadziło do powstania normy, w związku z czym nie 
było przeszkód w powierzeniu tej funkcji pierwszej w historii kobiecie. Bardzo często 
trudno jest stwierdzić, czy powtarzające się zachowania nabrały już normatywnego 
charakteru i czy w związku z tym doszło do powstania konwenansu konstytucyjne-
go. Bez wątpienia, im dłuższa praktyka, tym większa szansa, że przekształci się ona 
w wiążącą normę konwenansową, niemniej tym, co ostatecznie prowadzi do powstania 
konwenansu, jest powszechne uznanie praktyki za wiążącą27. Podstawowe znaczenie 
ma więc różnica między nawykiem postępowania w pewien sposób a normą, nie zaś to, 
od jak dawna określony sposób postępowania jest praktykowany. Niekiedy norma po-
wstaje stosunkowo szybko, innym razem nawet długotrwała praktyka nie przestaje być 
tylko zwyczajem bądź nawykiem28. Chociaż pomiędzy 1964 a 1983 rokiem nikt nie 
został obdarowany dziedzicznym parostwem (hereditary peerage), co mogłoby wskazy-
wać na ukształtowanie się stosownego konwenansu, kiedy M. Th atcher zdecydowała 
się dokonać tego rodzaju nominacji, jej zachowanie nie napotkało głosów sprzeciwu, 
co świadczyło o tym, że praktyka polegająca na nienadawaniu nowych dziedzicznych 
tytułów parowskich nie uzyskała w tym okresie normatywnego charakteru.

Wiele kontrowersji budzi rola precedensów ustrojowych w kształtowaniu się 
konwenansów. Kanadyjski konstytucjonalista E. Forsey nie miał wątpliwości, że dla 
powstania konwenansu precedens jest konieczny: „Konwenans konstytucyjny bez 
żadnego wspierającego go precedensu jest jak dom bez fundamentów […]. Bezdysku-
syjnie, przynajmniej jeden precedens jest niezbędny. Jeśli nie ma precedensu, nie ma 
konwenansu”29. To stwierdzenie jest jednak prawdziwe jedynie w odniesieniu do kon-
wenansów, których źródłem jest zwyczaj, praktyka postępowania w określony sposób. 
Możliwe jest bowiem powstanie konwenansu, któremu początek daje porozumienie 
zainteresowanych podmiotów, bez żadnego precedensu30. Odnośnie do konwenan-
sów powodujących neutralizację mających prawną podstawę uprawnień władczych 
– jak w przypadku prawa odmowy udzielenia przez królową sankcji ustawodawczej 
– trudno też wskazać odpowiedni precedens, na który można by się powoływać. Wia-
domo, że ostatni wypadek odmowy udzielenia sankcji królewskiej ustawie zanotowa-
no w Wielkiej Brytanii w roku 1707. Nie można jednak zidentyfi kować precedensu 

27 Zob. B. Chand, Conventions of the Constitution, „Journal of Comparative Legislation and Interna-
tional Law” 1938, vol. 20, no. 4, ss. 226, 228.

28 J. Jaconelli, op.cit., s. 31.
29 Cyt. za: A. Heard, Canadian Constitutional Conventions. Th e Marriage of Law and Politics, Oxford 

University Press, Toronto 1991, s. 13.
30 G. Marshall, G.C. Moodie, op.cit., s. 29.
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ustrojowego, wskazującego na ustanowienie normy konwenansowej zobowiązującej 
monarchę do każdorazowego udzielania sankcji królewskiej ustawom przyjętym 
przez parlament.

Niekiedy niełatwo jest rozpoznać, czy mamy do czynienia z precedensem ustrojo-
wym, który może dać początek konwenansowi, czy też z zastosowaniem już ukształ-
towanej normy konwenansowej. W 1868 roku B. Disraeli po raz pierwszy złożył 
dymisję bezpośrednio po porażce wyborczej, nie czekając – jak to wcześniej prakty-
kowano – na pierwsze posiedzenie parlamentu. Czy był to więc precedens ustrojowy, 
czy też B. Disraeli zastosował po prostu normę konwenansową, zobowiązująca go do 
złożenia dymisji w bezpośrednim następstwie przegranych wyborów? Okoliczności 
historyczne zdają się wskazywać na pierwszą z zarysowanych alternatyw jako bliższą 
prawdzie31. Ponieważ od B. Disraelego nie oczekiwano, że złoży dymisję niezwłocznie 
po ogłoszeniu wyników wyborów, można uznać, iż nie istniał jeszcze wówczas odpo-
wiedni konwenans i że to właśnie zachowanie konserwatywnego premiera dało mu 
początek32. Nie w każdym przypadku możliwe jest jednak rozwianie ewentualnych 
wątpliwości w sposób tak jednoznaczny. Niezbędne wydaje się zawsze odwołanie do 
okoliczności towarzyszących wydarzeniu, które mogą być pomocne w jego ocenie. 
Ostatecznie tym, co decyduje, jest to, czy w konkretnym przypadku jakiegoś rodza-
ju postępowanie było oczekiwane (wymagane) czy też nie. W pierwszym wariancie 
mielibyśmy do czynienia z już obowiązującą normą konwenansową, w drugim z pre-
cedensem ustrojowym. 

Sam precedens nie jest w żadnym razie wystarczający dla powstania konwenansu. 
Fakt jednorazowego zachowania nie nakłada jeszcze zobowiązania do analogicznego 
postępowania w podobnych sytuacjach w przyszłości. Precedensy, podobnie jak prak-
tyka, która przecież często ma swe źródło w precedensach ustrojowych, dają początek 
konwenansom, jeśli zostanie uznany ich normotwórczy charakter33. Nawet wiele pre-
cedensów może nie wystarczyć dla powstania konwenansu.

Jeżeli, jak stwierdzono, o powstaniu konwenansu decyduje powszechne uznanie 
praktyki za wiążącą lub uznanie normotwórczego charakteru precedensu, należy 
rozstrzygnąć, co przesądza o tym, że pewna praktyka bądź określony precedens dają 
początek normie, a inna praktyka, nawet długotrwała, bądź inny precedens, a nawet 
seria precedensów nie tworzą normy? W tym zakresie pomocna jest propozycja sfor-
mułowana przez I. Jenningsa. 

Zdając sobie sprawę, że ani praktyka, ani precedens nie są decydujące, I. Jennings 
skłonny był uznać, że o powstaniu konwenansu – podobnie jak o powstaniu normy 
prawnej – przesądza to, czy istnieje dla niej uzasadnienie w przeważającej w danym 
czasie „fi lozofi i politycznej”. Skoro konwenanse obowiązują, ponieważ jest to pożą-
dane w konkretnych warunkach ustrojowych (circumstances of the constitution), muszą 

31 Zob. np. R. Aldous, Th e Lion and the Unicorn. Gladstone vs. Disraeli, W.W. Norton & Company, 
New York–London 2007, s. 200.

32 Choć już w 1841 roku Lord Russell uznał, że przegrane wybory przesądzają o losie jego rządu;  
wówczas opozycyjna prasa krytykowała premiera za niezłożenie dymisji bezpośrednio po tym, jak znane 
były wyniki wyborów.

33 Por. B. Chand, op.cit., s. 226.
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być tworzone z tego samego powodu. Dla powstania konwenansu niezbędne jest 
więc uzasadnienie (reason). Według I. Jenningsa konieczne jest zatem postawienie 
trzech pytań: „po pierwsze, jakie są precedensy; po drugie, czy ci, których dotyczyły 
precedensy uważali się za związanych normą; i po trzecie, czy istnieje dobre uzasad-
nienie dla normy?”. W rezultacie „pojedynczy precedens z dobrym uzasadnieniem 
może wystarczyć do ustanowienia normy. Cały zestaw precedensów bez takiego uza-
sadnienia będzie bezużyteczny, chyba że jest całkowicie pewne, że zainteresowane 
osoby uznawały siebie za związanych normą. Ale wówczas […] konwenans może 
być bezkarnie złamany”34.

W 2003 roku po raz pierwszy w historii Zjednoczonego Królestwa rząd uzależnił 
skorzystanie z królewskiej prerogatywy dającej prawo wypowiadania wojny i użycia 
sił zbrojnych od uprzedniej zgody parlamentu35. Ówczesny minister spraw zagranicz-
nych J. Straw podkreślił przy tym, że uzyskanie wyraźnego poparcia parlamentu dla 
użycia sił zbrojnych jest „właściwe we współczesnej demokracji”36. Choć nie wszyscy 
uznali, że w ten sposób zanotowano precedens, dający początek konwenansowi kon-
stytucyjnemu, zgodnie z którym w przyszłości rząd byłby zobowiązany do uzyskania 
zgody parlamentu na użycie sił zbrojnych37, wydaje się, że jest to dobry przykład, 
kiedy pojedynczy precedens, któremu towarzyszy odpowiednie uzasadnienie ustrojo-
we, może być wystarczający dla powstania konwenansu38. Jest to też przykład swego 
rodzaju „świadomego precedensu”, jako że intencją rządu było ustanowienie wzorca 
zachowania do naśladowania w przyszłości. „Świadomy precedens” byłby więc – tak 
jak i inne precedensy ustrojowe – jednorazowym rozstrzygnięciem, tyle tylko, że to-
warzyszyłoby mu wyraźne oczekiwanie, iż będzie ono powtarzane w przyszłości. 

O powstaniu konwenansu przesądza zatem to, czy system polityczny na aktual-
nym etapie rozwoju jest w stanie dostarczyć odpowiedniego uzasadnienia dla jakiejś 
praktyki postępowania w sytuacjach ustrojowych lub dla ustrojowego precedensu. 
Posługując się przywoływanym już przykładem, można więc uznać, że praktyka po-
legająca na niepowoływaniu w skład Izby Lordów dziedzicznych parów nie miała 
dostatecznego uzasadnienia i dlatego nie przerodziła się w konwenans.

34 W.I. Jennings, Th e Law and the Constitution, University of London Press, London 1959, s. 136.
35 W 1982 roku przed decyzją o podjęciu zbrojnej interwencji na Wyspach Falklandzkich rząd do-

prowadził do debaty w Izbie Gmin, ale wówczas zgodnie z tradycją nie przeprowadzono w tej sprawie 
głosowania.

36 Hansard Volume (House of Commons Debates), vol. 401, no. 365, col. 900, 18 march 2003.
37 Zob. szerzej C. Turpin, A. Tomkins, British Government and the Constitution. Text and Materials, 

Cambridge University Press, Cambridge 2007, ss. 163–164.
38 Por. Lord Wilson of Dinton, Th e Robustness of Conventions in a Time of Modernisation and Change, 

„Public Law”, Summer 2004, s. 414. Czy doszło w tym wypadku do powstania normy konwenansowej, 
okaże się dopiero przy następnej okazji, kiedy rząd brytyjski będzie podejmował decyzję o użyciu sił 
zbrojnych. W każdym razie w stanowisku wyrażonym w 2007 roku ówczesny gabinet, mimo wcześniej-
szego sprzeciwu, wyraził poparcie dla rozwoju konwenansu, który sprecyzowałby rolę parlamentu w za-
twierdzaniu decyzji rządu o użyciu sił zbrojnych poza granicami kraju. Zob. A.W. Bradley, Constitutional 

Conventions in an Era of Rapid Changes [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa 

Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, J. Czajkowski et. al. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 38–39.
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Także G. Marshall zwrócił uwagę, że konwenanse mogą być formułowane na 
podstawie uznanej zasady ustrojowej, która dostarcza dla nich uzasadnienia, jako 
przykład wskazując „najbardziej oczywisty i niepodważalny” konwenans, zgodnie 
z którym parlament nie może korzystać ze swej władzy, suwerennej, a więc nieogra-
niczonej, w sposób „opresyjny lub tyrański”. „Jest to nieprecyzyjna, ale rzecz jasna 
akceptowana norma konwenansowa opierająca się na zasadzie konstytucjonalizmu 
oraz rządów prawa”39.

Konwenanse mogą mieć źródło w umowie między zainteresowanymi podmio-
tami, które przyjmują na siebie zobowiązanie do określonego postępowania. W ten 
sposób powstaje wiążąca je norma, która nie wyrasta jednak ze zwyczaju. Najbardziej 
znanym chyba konwenansem ustanowionym w takiej formie jest tak zwany konwe-
nans Salisbury’ego, zwany również konwenansem Salisbury’ego/Addisona. Począ-
tek dało mu porozumienie zawarte w obliczu zwycięstwa wyborczego Partii Pracy 
w 1945 roku przez lidera Izby Lordów, wicehrabiego Addisona, oraz wicehrabie-
go Cranborne’a – od 1947 roku piątego markiza Salisbury – lidera konserwatyw-
nej większości w Izbie Lordów w latach 1945–1951. Porozumienie przewidywało, 
że konserwatywna większość w izbie wyższej nie będzie blokować projektów ustaw 
przyjętych przez Izbę Gmin, jeżeli będą one realizować zapowiedzi manifestu wybor-
czego partii rządzącej, który uzyskał poparcie wyborców. Porozumienie daje początek 
konwenansowi, ponieważ wyznacza sposób postępowania w pewnej sytuacji ustro-
jowej, rodząc oczekiwania odnośnie do pożądanego zachowania w przyszłości także 
tych, którzy nie byli „stronami” umowy, to znaczy nie brali udziału w jej zawarciu40. 
Ustalenia poczynione przez wicehrabiów Addisona i Cranborne’a stały się źródłem 
konwenansowej normy konstytucyjnej dlatego, że wyznaczony wzorzec postępowania 
Izby Lordów wobec przedsięwzięć legislacyjnych rządu realizujących zapowiedzi ma-
nifestu wyborczego uzyskał powszechną akceptację. W ten sposób ów wzorzec stał się 
wiążący, a więc powstało oczekiwanie określonego postępowania, do którego musieli 
stosować się także ci, którzy nie brali udziału w jego ustalaniu. 

Konwenanse, które nie mają źródła w zwyczaju lub precedensie, mogą powstawać 
również w rezultacie jednostronnego zobowiązania (unilateral undertaking) lub de-
klaracji. Jako przykład wskazuje się decyzję podjętą przez parlament i rząd brytyjski 
w 1949 roku po opuszczeniu Wspólnoty Brytyjskiej (British Commonwealth) przez 
Republikę Irlandii, o nieusuwaniu ze Zjednoczonego Królestwa Irlandii Północnej 
bez zgody lokalnego parlamentu. Trudno jednak podzielić pogląd, że możliwość usta-
nowienia takich norm mają również w ograniczonym zakresie premier i gabinet, przy 
czym tak powstałe konwenanse miałyby regulować na przykład wewnętrzne proce-
dury gabinetu41. Tego rodzaju kwestie nie należą wszak do materii konstytucyjnych 
i jako takie nie podlegają regulacji konwenansowej. Jest to wyłącznie sfera praktyki 
politycznej. Zmiana reguł określających tryb pracy gabinetu nie ma konstytucyjnego 
znaczenia.

39 G. Marshall, Constitutional Conventions. Th e Rules and Forms of Political Accountability, Clarendon 
Press, Oxford 2001, s. 9.

40 Por. J. Jaconelli, op.cit., ss. 40, 42.
41 S. de Smith, R. Brazier, Constitutional and Administrative Law, Penguin Books, London 1998, s. 42.
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Źródłem konwenansu może być więc zwyczaj, precedens ustrojowy, porozumienie 
lub jednostronne zobowiązanie. Niezależnie jednak od „źródła, z którego wywodzą 
się konwenanse, o ich zaistnieniu decyduje zawsze ten sam czynnik – świadome prze-
strzeganie pewnej normy”42. Ani precedens ustrojowy, ani porozumienie lub jedno-
stronne zobowiązanie nie tworzą jeszcze normy konwenansowej. Geneza konwenan-
su nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Tym bowiem, co nadaje określonemu 
sposobowi postępowania w pewnej sytuacji ustrojowej rangę konwenansowej normy 
konstytucyjnej – nakładając na tych, do których zachowania się odnosi, obowiązek 
stosowania się do dyrektywy w niej zawartej – jest uznanie praktyki postępowania 
w ten sposób za wiążącą. W tym sensie praktyka rzeczywiście nie tyle potwierdza, 
ile nadaje obligatoryjny charakter dyrektywom postępowania powstałym w drodze 
porozumienia, deklaracji bądź „świadomego precedensu”43.

Jeżeli tym, co decyduje o powstaniu konwenansu, jest uznanie praktyki postę-
powania za wiążącą nie tylko przez potencjalnego adresata lub adresatów normy, 
oznacza to, że konwenanse konstytucyjne nie mogą być ustanawiane, to znaczy ża-
den podmiot nie jest w stanie nadać normatywnego charakteru pewnemu sposobowi 
postępowania, a nawet utrwalonej praktyce, nie może podjąć decyzji przesądzającej 
o ich wiążącym charakterze. Oznacza to, że porozumienie, deklaracja bądź „świado-
my precedens” mogą zaledwie dać początek normie konwenansowej, ale jej nie two-
rzą. O powstaniu wiążącej normy można mówić dopiero wówczas, gdy potwierdzony 
praktyką wzorzec zachowania zyska zewnętrzną akceptację (uznanie), to zaś – o czym 
już była mowa – zależy również od tego, czy istnieje dla niego stosowne uzasadnienie 
ustrojowe. By odwołać się do już podnoszonego przykładu: jeśli w kolejnych latach 
rządy będą uzależniać użycie sił zbrojnych od zgody parlamentu i jeżeli praktyka ta 
zyska powszechne uznanie, to znaczy odstąpienie od niej nie będzie już możliwe bez 
ryzyka narażenia się na krytykę i zarzuty niekonstytucyjnego postępowania, wówczas 
dojdzie do powstania konwenansu konstytucyjnego, któremu początek dał precedens 
z 2003 roku.

Jak powiedziano, konwenansu nie można ustanowić. Należy mieć jednak oczywi-
ście świadomość, że zamiarem podmiotu lub podmiotów proponujących pewien spo-
sób postępowania – niezależnie, czy na drodze porozumienia, deklaracji czy „świa-
domego precedensu” – jest właśnie ustanowienie normy. Konwenanse konstytucyjne 
mające tego rodzaju źródło różnią się wobec tego od tych powstałych w sposób ewo-
lucyjny, ponieważ są intencjonalną próbą uregulowania pewnej materii. Nie powstają 
więc całkowicie niezależnie od podmiotów, których postępowanie regulują. W tym 
aspekcie dostrzec można ich podobieństwo do norm prawa stanowionego.

42 M. Drzonek, Znaczenie konwenansów konstytucyjnych dla ustroju Wielkiej Brytanii, „Acta Politica 
Uniwersytetu Szczecińskiego” 1999, nr 12, s. 135.

43 A. McHarg, Reforming the United Kingdom Constitution: Law, Convention, Soft Law, „Modern Law 
Review”, 2008, vol. 71, no. 6, ss. 860–861.
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4. Identyfikacja i ustalanie treści norm konwenansowych

Wyłączając te bardzo nieliczne spośród norm konwenansowych, które powstają jako 
rezultat porozumienia lub jednostronnego zobowiązania i które niekiedy – choć nie 
zawsze – są spisywane, ogromna większość konwenansów ma charakter nieformalny. 
Ów brak sformalizowania powoduje – czasami znaczne – trudności nie tylko w pre-
cyzyjnym ustaleniu ich treści, może nawet prowadzić do powstania wątpliwości co 
do istnienia określonej normy konwenansowej. Konwenanse z reguły nie posiadają, 
by tak rzec, ostrych krawędzi. Zazwyczaj istnieje pole do dyskusji odnośnie do dy-
rektywy postępowania zawartej w konkretnej normie konwenansowej. Być może jest 
to najważniejsza, a z pewnością najbardziej spektakularna cecha konwenansowych 
norm konstytucyjnych. Nieliczne tylko konwenanse są precyzyjnie określone, a co do 
ich obowiązywania nie ma żadnych wątpliwości. Na przykład norma konwenansowa 
nakazująca premierowi bezzwłoczne złożenie dymisji w obliczu wyborczej porażki 
– to znaczy kiedy Opozycja zdobywa bezwzględną większość mandatów w parla-
mencie – jest określona z równą precyzją jak liczne normy prawa konstytucyjnego. 
Wszystko to sprawia, że znacznie łatwiej jest określić, jakie konwenanse obowiązywa-
ły w określonym czasie w przeszłości, niż wskazać, jakie obowiązują aktualnie.

Niektóre z przytoczonych defi nicji konwenansów konstytucyjnych wskazywały 
kryterium ich identyfi kacji jako jeden z elementów defi niujących. Zgodnie z podej-
ściem zaproponowanym przez G. Marshalla, ustalanie treści norm konwenansowych 
nie może należeć do samych adresatów tych norm. Świadomość zobowiązania normą 
jest warunkiem sine qua non zaistnienia konwenansu. Jeśliby jednak o treści tej normy, 
a więc charakterze zobowiązania decydować mieli jedynie ci, których ma ona doty-
czyć, wówczas dysponowaliby oni pełną swobodą w zakresie określania dyrektywy 
postępowania, jakie norma na nich nakłada. W ten sposób to królowa lub gubernator 
generalny decydowaliby o tym, czego wymaga od nich konwenans dotyczący powoły-
wania premiera i ministrów. Co jednak w sytuacji, w której myliliby się oni co do cią-
żących na nich obowiązków lub niewłaściwie bądź zgoła błędnie je postrzegali? Czy 
australijski gubernator generalny, opierając się na wcześniejszej nieprzerwanej prak-
tyce powoływania wyłącznie mężczyzn na stanowisko premiera, mógłby odmówić 
w czerwcu 2010 roku uczynienia tego w stosunku do nowo wybranego lidera Austra-
lijskiej Partii Pracy – J. Gillard – pierwszej w historii Australii kobiety pełniącej tego 
rodzaju funkcję – uznając, że istnieje konwenans konstytucyjny, zgodnie z którym na 
czele rządu może stać wyłącznie mężczyzna? Samo stawianie tego rodzaju pytania 
może wydawać się współcześnie całkowicie absurdalne, ale jeśli tak, jest to właśnie 
dlatego, że nie sposób uznać, iż to gubernator generalny, jako adresat normy, może 
samodzielnie – a w ten sposób całkowicie arbitralnie – decydować o jej treści. We-
dług G. Marshalla, konieczne jest więc wprowadzenie dodatkowego kryterium, które 
polegałoby na tym, że do ustalenia treści normy konwenansowej niezbędne byłoby 
właściwe zinterpretowanie precedensów i zasad ustrojowych. Według tego kryterium 
australijski gubernator generalny nie mógłby więc w żadnym razie odmówić powoła-
nia na stanowisko premiera kobiety, gdyż właściwa interpretacja precedensów i zasad 
musiałaby to z gruntu wykluczyć. 
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Rzecz jasna zasadniczy w tym kontekście problem polega na tym, jaką interpre-
tację należy uznać za „właściwą”? Oczywistej odpowiedzi na tak postawione pytanie 
udzielić nie sposób. Zasady ustroju brytyjskiego nie są ustalane a priori, nie są wprost 
wyrażone w aktach rangi konstytucyjnej, nie wszystkie też – co oczywiste – mogą być 
ustalane w drodze orzecznictwa sądowego44. Są one określane przez doktrynę, któ-
rej przedstawiciele podejmują badania w zakresie historii konstytucjonalizmu i jego 
współczesnych aspektów. Właściwą interpretację zasad i precedensów ustalają więc 
badacze ustroju, od których nie sposób oczywiście oczekiwać pełnej jednomyślno-
ści. Warto pamiętać, że za jedno ze źródeł materialnej konstytucji Zjednoczonego 
Królestwa tradycyjnie uznawano renomowane, cieszące się powszechnym uznaniem 
podręczniki i traktaty ustrojowe (books of authorities). 

Świadomość obowiązku postępowania w określony sposób u adresata normy nie 
decyduje jeszcze o istnieniu konwenansu ani nie defi niuje jego treści. Jest warunkiem 
koniecznym, ale niewystarczającym powstania konwenansu. Do testu „świadomości 
obowiązku” nie można się więc odwołać w celu „rozstrzygnięcia wątpliwości lub spo-
rów, ale w najlepszym razie jedynie po to by potwierdzić istnienie wyraźnie ustano-
wionego konwenansu, kiedy, z defi nicji, nie ma takich sporów”45. Można uznać, że 
konwenanse konstytucyjne są normami, które podmioty ustrojowe powinny postrze-
gać jako wiążące, po rozważeniu precedensów i zasad ustrojowych, to zaś „pozwala 
[…] myśleć o konwenansach jako o krytycznej moralności konstytucyjnej”46. W celu 
identyfi kacji konwenansów i ustalaniu ich treści muszą być zatem brane pod uwagę 
precedensy i relewantne zasady ustrojowe.

Szczególną cechą norm konwenansowych, niezależnie od tego, czy nieformalnych 
czy sformalizowanych, jest brak organu, który mógłby autorytatywnie i w sposób wią-
żący dokonywać ich wykładni czy nawet orzekać o ich istnieniu. W odniesieniu do 
norm prawnych odpowiednimi organami są sądy. Nie mogą one jednak pełnić podob-
nej funkcji w stosunku do konwenansów. Na tym między innymi polega zasadnicza 
różnica między normami konwenansowymi a normami prawa. Do tego zagadnienia 
jeszcze powrócimy. W tym miejscu zajmiemy się stosunkiem sądów do konwenansów 
w kontekście problemu ich identyfi kacji oraz ustalania ich treści.

W tradycyjnym ujęciu A.V. Diceya dla sądów normy konwenansowe nie istniały. 
Najpoważniejszej różnicy między konwenansami a prawem dopatrywał się oksfordzki 
konstytucjonalista w tym właśnie, że sądy nie uznają ani nie sankcjonują (recognize nor 

enforce) konwenansowych norm konstytucyjnych. Wydaje się, że A.V. Dicey większą 
wagę przywiązywał do drugiej części przytoczonego stwierdzenia, częściej bowiem 
pisze o braku możliwości doprowadzania przez sądy do stosowania norm konwe-
nansowych, jako tego zasadniczego elementu różnicującego je względem przepisów 

44 To samo zresztą odnosi się do Kanady i Australii, mimo obowiązywania w tych państwach ustaw 
zasadniczych. Niektóre zasady ustroju, na przykład zasada federalizmu, są wyrażone wprost w konstytu-
cjach. Inne – wśród nich zasadę podziału władzy – można wywieść z tekstu ustawy zasadniczej. Wykład-
nia tych zasad należy ostatecznie do Sądów Najwyższych. Niemniej niektóre zasady ustrojowe, przede 
wszystkim zasada rządów odpowiedzialnych, nie są w ogóle wyrażone w ustawie zasadniczej.

45 G. Marshall, G.C. Moodie, op.cit., s. 29.
46 G. Marshall, Constitutional…, op.cit., s. 12.
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prawa konstytucyjnego, aniżeli o braku możliwości uznawania przez sąd konwenan-
sów, to jest powoływania się na nie w orzecznictwie. Warto to podkreślić, szczególnie 
dlatego, że z czasem sądy zaczęły uznawać istnienie konwenansów, posiłkując się nimi 
w orzecznictwie, a nawet dokonując ich swoistej wykładni.

Najbardziej znanym i najczęściej opisywanym przykładem takiego postępowania 
sędziów jest prawdopodobnie orzeczenie kanadyjskiego Sądu Najwyższego w tak zwa-
nej Patriation reference47. W orzeczeniu wydanym w tej sprawie Sąd Najwyższy uznał 
istnienie konwenansu konstytucyjnego, zgodnie z którym rząd kanadyjski mógł wnio-
skować do parlamentu brytyjskiego o dokonanie zmian w konstytucji Kanady jedynie 
przy znaczącym poparciu prowincji (substantial degree of provincial support). Sąd uznał, 
że byłoby postępowaniem niekonstytucyjnym działanie rządu polegające na skierowa-
niu wniosku o dokonanie zmian w konstytucji bez zgody istotnej większości prowincji, 
tak bowiem prawdopodobnie należy rozumieć sformułowanie o znaczącym poparciu 
z ich strony. Wykładnia normy konwenansowej, której obowiązywanie zostało przez 
Sąd Najwyższy potwierdzone, nie była pełna, ponieważ sędziowie odmówili zdefi nio-
wania pojęcia „znaczące poparcie”, uznając, że jest to sprawą nie sądu, lecz polityków. 
Warto przy okazji zwrócić uwagę na to, że w opinii sądu, źródłem konwenansu kon-
stytucyjnego, o którym mowa, była jedna z zasad ustroju kanadyjskiego, w tym wy-
padku zasada federalizmu. Sąd Najwyższy potwierdził obowiązywanie konwenansu: 
„ponieważ zasada federalizmu nie dawałaby się pogodzić z sytuacją, w której władze 
federalne mogłyby jednostronnie modyfi kować uprawnienia legislacyjne prowincji”48. 
Kanadyjski Sąd Najwyższy uznał więc, podobnie jak uczynił to kilka lat później
G. Marshall, że konwenanse mogą być ustanawiane na bazie zasad ustrojowych.

Orzeczenie sądu potwierdzające istnienie normy konwenansowej lub nawet do-
konujące jej wykładni może być niewątpliwie pomocne przy ustalaniu treści normy, 
może też mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia ewentualnego sporu powstałego na tym 
tle. W omawianym przypadku uznanie obowiązywania konwenansu przez Sąd Naj-
wyższy spowodowało odstąpienie przez rząd od zamiaru wnioskowania o zmianę 
konstytucji bez względu na zdanie prowincji, choć pod względem prawnym nic nie 
stało temu na przeszkodzie. Należy jednak mieć świadomość, że formalnie potwier-
dzenie w drodze orzecznictwa sądowego istnienia jakiegoś konwenansu w niczym nie 
zmienia statusu takiej normy, nie wzmacnia jej sankcji, nie obliguje do ściślejszego 
jej przestrzegania. Należy przyznać rację C. Munro, która stwierdza z naciskiem, że 
„w tego rodzaju sprawach opinia sądu nie może być postrzegana jako bezwzględnie 
autorytatywna lub właściwie jako w ogóle autorytatywna”49. 

Niemniej, zważywszy na wagę przywiązywaną współcześnie do sądownictwa 
– zwłaszcza konstytucyjnego – i poważanie, jakim cieszą się orzeczenia sądów, usank-
cjonowanie obowiązywania konwenansu przez sąd może stanowić istotny argument 
w ewentualnych sporach i stanowić jasną wskazówkę postępowania dla adresatów 
norm konwenansowych. Jak pisze G. Marshall: „niezależnie, z jakiego powodu sądy 

47 Re: Resolution to amend the Constitution, [1981] 1 S.C.R. 753.
48 Ibidem, s. 759.
49 C. Munro, Studies in Constitutional Law, Butterworths, London–Edinburgh–Dublin 1999, s. 69.
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wypowiadają się na temat konwenansów, ich decyzje posiadają pewien autorytet i nie 
mogą być łatwo zignorowane”50.

5. Próby typologii

Normy konwenansowe nie tworzą jednolitej, homogenicznej grupy. Choć wszystkie 
muszą odpowiadać wskazanym cechom, by mogły być w ogóle zaliczone do kategorii 
pozaprawnych norm konstytucyjnych, ich zróżnicowanie jest dość oczywiste i nie 
podlega chyba dyskusji. Już A.V. Dicey zwrócił uwagę na istnienie „rozmaitych klas” 
konwenansów, różniących się od siebie stopniem obligatoryjności, oraz na różno-
rodność konwenansów nie tylko co do ich ważności, ale także „ogólnego charakteru 
i celu”51. Mimo to w literaturze próby typologizacji konwenansów konstytucyjnych 
nie są często podejmowane. Na zróżnicowanie norm konwenansowych zwracali uwa-
gę G. Marshall i J.P. Mackintosh. Żaden z nich nie dokonał jednak wyczerpującego 
podziału konwenansów na grupy zgodnie z założonymi uprzednio, zobiektywizo-
wanymi kryteriami. Właściwie tylko A. Heard podjął próbę dokonania całościowej 
typologizacji, przeprowadzonej na podstawie wyraźnie określonych kryteriów. 

Punktem wyjścia dla G. Marshalla była obserwacja, że nie wszystkie konwenanse 
wiążą się z zobowiązaniem do określonego postępowania. Dlatego też wyróżnił on 
dwie grupy konwenansów. Kryterium podziału, jak można się domyślać, stanowił ro-
dzaj dyrektywy zawarty w normie konwenansowej. Niektóre dotyczą praw, uprawnień 
i obowiązków. W ten sposób wszystkie konwenanse można podzielić na dwa rodzaje: 
nakładające obowiązek (duty – imposing) oraz powierzające uprawnienia (entitlement –

conferring). Tych pierwszych jest znacznie więcej. Należą do nich obowiązek złoże-
nia dymisji przez premiera w obliczu utraty zaufania parlamentu bądź korzystania 
przez monarchę z prerogatyw wyłącznie „za radą” (on advice) odpowiedzialnych przed 
parlamentem ministrów. Jako przykład normy konwenansowej należącej do drugiej 
grupy wskazywał z kolei G. Marshall prawo królowej, w określonych przypadkach, do 
odmowy prośbie premiera o rozwiązanie Izby Gmin52.

 J.P. Mackintosh, podążając niewątpliwie tropem A.V. Diceya, zwrócił z kolei 
uwagę na różnicę w znaczeniu ustrojowym, jaką można dostrzec między konwenan-
sami. Niektóre z nich mają znaczenie fundamentalne, tak że ich złamanie lub zmia-
na musiałyby prowadzić do zburzenia podstawowych zasad ustroju. Taką rangę ma 
zasada odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem. Inne konwenanse, 
choć mają istotne znaczenie, mogłyby ulec zmianie – to znaczy mogłaby zmienić 
się ich treść – co nie spowodowałoby jednak istotnych zmian ustrojowych. Do tego 
rodzaju konwenansów należą normy składające się na zasadę indywidualnej odpo-
wiedzialności politycznej ministrów. Gdyby z czasem jej zakres został ograniczony 

50 G. Marshall, Th e Constitution: Its Th eory and Interpretation [w:] V. Bogdanor (ed.), Th e British Con-

stitution in the Twentieth Century, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 41. 
51 Zob. A.V. Dicey, op.cit., ss. 26, 418.
52 Zob. G. Marshall, Constitutional…, op.cit., ss. 7–8.
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lub gdyby urzędnicy służby cywilnej również mieli bezpośrednio odpowiadać przed 
parlamentem – przekonuje J.P. Mackintosh – nie naruszyłoby to zasadniczych zrę-
bów ustroju. Są wreszcie normy konwenansowe o mniejszym znaczeniu, takie, które 
zaledwie wskazują, jakie postępowanie jest niewłaściwe lub nieodpowiednie53. Tutaj 
jako przykład wskazać można powoływanie premiera spośród członków Izby Gmin, 
bardziej właściwe, gdyż dające możliwość występowania szefa rządu przed Opozycją, 
której przywódcy zasiadają wszak w tej właśnie izbie. 

 Jak wspomniano, autorem jedynej kompleksowej typologii konwenansów konsty-
tucyjnych pozostaje kanadyjski politolog A. Heard. Według niego o zróżnicowaniu 
konwenansów, czy też o istnieniu różnych ich klas, decyduje pięć czynników. Pierwszy 
związany jest z doniosłością zasad ustrojowych wspierających konwenans lub z jego 
uzasadnieniem. Drugi dotyczy zakresu konsensu odnośnie do wspierającej normę 
konwenansową zasady ustrojowej. W stosunku do niektórych zasad konsens może 
być powszechny (np. zasada odpowiedzialności rządu przed parlamentem), w stosun-
ku do innych jest problematyczny (np. możliwość aktywnego działania królowej lub 
gubernatora generalnego jako arbitra w razie kryzysu politycznego lub konstytucyj-
nego). Trzecim czynnikiem jest poziom jednomyślności co do treści normy konwe-
nansowej, to znaczy na ile jest ona precyzyjna i przez to powszechnie przyjmowana, 
a na ile ustalenie jej treści może stanowić przedmiot dyskusji i sporów. Czwarty od-
nosi się do tego, w jakim stopniu treść normy konwenansowej ucieleśnia odpowiednią 
zasadę ustrojową, czy jest ona ściśle związana z konkretną zasadą czy też związek 
ten jest luźniejszy. Ostatnim ze wskazanych przez A. Hearda czynników jest zakres, 
w jakim konwenanse są wspierane przez precedensy ustrojowe54.

Na podstawie przyjętych kryteriów A. Heard zaproponował wyróżnienie pięciu 
kategorii nieformalnych norm konstytucyjnych55.

Do pierwszej należeć mają normy posiadające zasadnicze znaczenie dla ustroju 
i które muszą być w związku z tym bezwzględnie przestrzegane. Każde złamanie 
takich norm lub przekształcenie ich treści musiałoby prowadzić do znaczących zmian 
ustrojowych. A. Heard proponuje nazywać je zasadniczymi konwenansami (funda-

mental conventions), jako przykład wskazując obowiązek korzystania przez gubernato-
ra generalnego z należnych mu uprawnień wyłącznie za radą odpowiedzialnych przed 
parlamentem ministrów.

Drugą grupę konwenansów autor omawianej typologii nazywa mezokonwe-
nansami (meso-conventions). Należeć mają do niej normy, które również muszą być 
bezwzględnie przestrzegane, ale których treść może się zmienić, nie prowadząc do 
zasadniczych przeobrażeń ustroju56. Gdyby więc na przykład gubernator generalny 
powoływany był przez królową za radę nie premiera – jak to jest obecnie – ale całego 
gabinetu, zasadnicza norma nie uległaby zmianie, mimo przekształcenia jej treści.

53 J.P. Mackintosh, Th e British Cabinet, Methuen & Co. Ltd, London 1981, s. 20.
54 A. Heard, Recognizing the Variety Among Conventions, „Canadian Journal of Political Science”, 

1988, vol. 21, no. 1, ss. 68 i n.
55 Zob. Ibidem, ss. 72–76.
56 Dwie pierwsze kategorie pokrywają się więc właściwie z dwiema pierwszymi grupami norm kon-

wenansowych wyróżnionymi przez J.P. Mackintosha.
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Eliminacja norm konwenansowych zaliczanych do dwóch pierwszych kategorii 
oznaczałaby zasadniczą zmianę ustrojową. To właśnie stanowi ich wspólną cechę. 
Gdyby tych norm zabrakło, ustrój konstytucyjny nabrałby całkowicie innego charak-
teru. Odnosząc się do wskazanych już przykładów, łatwo można zrozumieć, jak istot-
na byłaby zmiana, jeśliby o tym, kto zostanie gubernatorem generalnym, decydowała 
królowa lub gdyby gubernator generalny samodzielnie korzystał ze swych uprawnień.

Konwenanse należące do trzeciej z wyróżnionych przez A. Hearda kategorii, na-
zywane przezeń semikonwenansami (semi-conventions), określają pożądany sposób 
zachowania w pewnej sytuacji ustrojowej, jednak okazjonalne odstąpienie od nich 
nie powoduje znaczących skutków dla ustroju konstytucyjnego. Nie mają one zatem 
tej właściwości, jaka charakteryzuje normy konwenansowe należące do dwóch pierw-
szych grup. Semikonwenanse nie są ściśle związane z zasadą ustrojową, która stanowi 
dla nich uzasadnienie, albo też zasada taka nie ma fundamentalnego znaczenia ustro-
jowego. Dlatego właśnie okazjonalne odstąpienie od konwenansu należącego do tej 
kategorii nie niesie ze sobą takich samych konsekwencji, jakie miałoby odstąpienie od 
jednego z zasadniczych konwenansów lub mezokonwenansów. Na gruncie kanadyj-
skim przykładem pierwszej ewentualności jest powoływanie na stanowiska guberna-
tora generalnego wyłącznie obywateli kanadyjskich. Odstąpienie od tej praktyki nie 
spowodowałoby osłabienia statusu Kanady jako niepodległego państwa, a więc zasady, 
która stanowi podstawę dla omawianej normy konwenansowej. Z kolei konwenans 
nakazujący konsultowanie i informowanie głowy państwa przez jej formalnych do-
radców – a więc ministrów – może nie być ściśle przestrzegany, gdyż okazjonalne 
odstąpienie od niego nie wpływa w decydujący sposób na funkcjonowanie ustroju. 
Niemniej semikonwenanse powinny być przestrzegane, choć ich wiążący status może 
być nieco słabszy niż norm należących do dwóch pierwszych grup. Należy to więc, jak 
się zdaje, rozumieć w ten sposób, że odnośnie do tej grupy norm konwenansowych 
możliwe są okoliczności, w których odstąpienie od konwenansu bądź niewywiązanie 
się przed adresata normy z ciążących na nim zobowiązań jest dopuszczalne. Nie-
wątpliwie zastrzeżenie takie czyni jednak problematycznym uznanie normatywnego 
charakteru konwenansów zaliczanych do tej grupy. 

Mimo różnicy między dwiema pierwszymi a trzecią z wyróżnionych kategorii norm, 
wszystkie one cieszą się powszechnym uznaniem, czego nie można powiedzieć o kon-
wenansach należących do czwartej z wyszczególnionych przez A. Hearda kategorii.

W odniesieniu do infrakonwenansów (infra-conventions) sam fakt ich obowią-
zywania może być kwestionowany, w związku z czym sytuują się one poniżej norm 
należących do trzech pierwszych grup. Zdaniem A. Hearda tego rodzaju konwenanse 
„nie mogą być obiektywnie uznane za wiążące normy, jako że brakuje odpowiedniego 
konsensu co ich obowiązywania”57. Ów brak konsensu może dotyczyć zarówno treści 
konwenansu, jak i zasady ustrojowej, na której opierać się ma jego istnienie.

Piątą kategorię nieformalnych norm konstytucyjnych tworzyć mają zgodnie z pro-
pozycją kanadyjskiego badacza zwyczaje (usages), które nie mają innego uzasadnienia 
jak tylko nawyk, wygoda lub względy symboliczne. Jako takie sytuują się one niżej od 

57 A. Heard, Recognizing…, op.cit., s. 74.
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konwenansów należących do wszystkich czterech pierwszych kategorii, same zresztą 
nie będąc normami konwenansowymi.

Typologia zaproponowana przez A. Hearda nie jest wolna od istotnych słabości. 
Przede wszystkim trudno zrozumieć, dlaczego zostały w niej uwzględnione zwy-
czaje, które przecież nie mają normatywnego charakteru, w związku z czym nie są 
w ogóle nieformalnymi normami konstytucyjnymi. Ponadto, nawet ograniczając się 
do czterech pierwszych kategorii, można mieć zasadnicze wątpliwości odnośnie do 
tego, czy właściwe jest zaliczenie do norm konstytucyjnych infrakonwenansów lub 
czy można uznać je w ogóle za normy konwenansowe, skoro brak im powszechnej 
akceptacji? Typologia ta nie jest też całkowicie precyzyjna, w tym sensie, że nie po-
zwala na jasne zaszeregowanie konkretnych konwenansów do jednej z wyróżnionych 
kategorii. Sam A. Heard zdawał sobie zresztą sprawę z tej słabości, wskazując, że 
zaproponowana przez niego formuła typologizacji konwenansów konstytucyjnych 
powinna być postrzegana raczej jako rodzaj kontinuum niż precyzyjnie zdefi niowane 
kategorie58. Ale w takim wypadku problemem staje się hierarchizacja konwenansów 
konstytucyjnych, która z tej typologii wynika. Gdyby chcieć ją przyjąć jako wartoś-
ciowe narzędzie nie tylko badawcze, ale pomocne w zakresie stosowania konwenan-
sów w praktyce ustrojowej, wówczas w razie kolizji norm konwenansowych te z niż-
szej grupy musiałyby chyba ustąpić przed tymi z wyższej, zgodnie z zasadą, że normy 
wyższego rzędu mają pierwszeństwo przed normami niższego rzędu. Tyle tylko, że 
wówczas konieczne byłoby precyzyjne ustalenie, do której grupy należą konkretne 
konwenanse, co mogłoby być ze wskazanych już względów niemożliwe59. Zresztą za 
wielce problematyczne należy w ogóle uznać hierarchizowanie norm konstytucyj-
nych. Jeśli jest to niedopuszczalne w stosunku do norm konstytucyjnych zawartych 
w ustawie zasadniczej, wydaje się, że podobnie powinno być w wypadku norm kon-
stytucyjnych o charakterze nieformalnym.

Zasadnicza wątpliwość dotyczy jednak tego, czy budowanie typologii konwenan-
sów konstytucyjnych znajduje dostateczne uzasadnienie. Zdaniem A. Hearda jest to 
zabieg pożyteczny z kilku powodów60. Po pierwsze, uszeregowanie konwenansów 
konstytucyjnych w odrębne grupy jest użyteczne, gdyż pozwala dostrzec różną ran-
gę, a przez to zróżnicowanie mocy obowiązującej rozmaitych norm konwenanso-
wych. Po drugie, dostrzeżenie różnic między konwenansami ma istotne znaczenie 
w analizowaniu relacji między normami konwenansowymi a normami prawnymi. 
Po trzecie, wyróżnienie kilku klas konwenansów konstytucyjnych może być pomoc-
ne przy próbie kodyfi kacji nieformalnych norm konstytucyjnych. „Wartość dyskusji 
dotyczących obowiązywania poszczególnych nieformalnych norm konstytucyjnych, 
ogólnego pragnienia kodyfi kacji norm konwenansowych czy też roli, jaką konwe-
nanse powinny odgrywać w orzecznictwie sądowym, zostałaby znacznie podniesiona 
poprzez uznanie, że istnieją różnice pośród konwenansów konstytucyjnych”61. Wy-

58 Ibidem, s. 76.
59 Por. T. Wieciech, Rola konwenansów konstytucyjnych w konstytucjonalizmie brytyjskim, „Politeja” 

2005, nr 2 (4), s. 321.
60 Zob. A. Heard, Recognizing…, op.cit., ss. 77–80.
61 Ibidem, s. 81.
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nika z tego, że zabiegi typologizacyjne niosłyby ze sobą przede wszystkim wartości 
poznawcze i eksplanacyjne.

Nie brak jednak także głosów sceptycznych. Zdaniem C. Munro lepiej, jeśli wszyst-
kie pozaprawne normy konstytucyjne zalicza się do jednej klasy, „nawet jeśli, lub być 
może właśnie dlatego, że ich znaczenie, precyzja i obligatoryjność są zróżnicowane”62.

6. Pozaprawny status norm konwenansowych

Dla A.V. Diceya zasadnicza odmienność konwenansów konstytucyjnych od norm 
prawa konstytucyjnego (law of the constitution) miała fundamentalne znaczenie. Wie-
lokrotnie podkreślał on całkowicie odmienny charakter tych dwóch kategorii norm 
konstytucyjnych, przy czym decydująca różnica między normami prawa konstytucyj-
nego a konwenansami polegać miała na tym, że – inaczej niż w odniesieniu do norm 
prawnych – sądy nie mogły wymagać przestrzegania konwenansów (enforce). Innymi 
słowy, że sądy nie sankcjonowały norm konwenansowych63. W ten sposób nieformal-
ne normy konstytucyjne były równocześnie normami pozaprawnymi.

Dla I. Jenningsa, największego zdaje się krytyka A.V. Diceya, rozróżnienie to nie 
było jednak w pełni przekonujące. I. Jennings zakwestionował podstawowe założe-
nie autora Introduction to the Study of the Law of the Constitution, zgodnie z którym 
stosowanie norm prawnych można wymusić, a w szczególności, że można zmusić 
organy władzy, które są adresatami większości norm prawa konstytucyjnego, do ich 
przestrzegania. Jego zdaniem, jeśli można w ogóle mówić o wymuszaniu poszanowa-
nia prawa, to jest to możliwe jedynie w stosunku do naruszających go jednostek lub 
grup, ale z pewnością nie wobec organów władzy. Sądy same nie mogą skutecznie 
doprowadzać do stosowania prawa. Jedyne, co mogą zrobić, to wydać orzeczenie lub 
odpowiedni nakaz64. Nie ma, zdaniem I. Jenningsa, żadnego sposobu, aby wymu-
sić na organach władzy stosowanie się do norm prawnych. Rząd może łamać prawo 
bezkarnie, ponieważ jedynym remedium na tego rodzaju postępowanie jest rewolu-
cja, ale w drodze rewolucji można zmusić „każdego do przestrzegania czegokolwiek”, 
nie może to być więc odpowiednia sankcja poszanowania prawa. Argumentacja taka 
doprowadziła I. Jenningsa do konkluzji, że „w gruncie rzeczy, członkowie rządu nie 
muszą wiedzieć lub zastanawiać się, czy [konkretna] norma należy do dziedziny pra-
wa czy konwenansów”65.

Z punktu widzenia I. Jenningsa drugorzędne znaczenie miały formalne różnice, 
jakie można wskazać między prawem a konwenansami, to znaczy inne źródła i niefor-
malny (niepisany) charakter konwenansów. Nie one były decydujące, lecz istota, treść 
oraz sankcja norm prawnych i konwenansowych. Pod tym względem nie było zaś 
między nimi, jego zdaniem, zasadniczej różnicy. Legitymizacja obu rodzajów norm 

62 C. Munro, op.cit., s. 81.
63 Zob. A.V. Dicey, op.cit., ss. 23, 418, 435.
64 I. Jennings, op.cit., s. 131.
65 Ibidem, s. 132.
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konstytucyjnych jest taka sama, a polega ona na powszechnym przyzwoleniu i akcep-
tacji. To, że musi tak być odnośnie do konwenansów, jest oczywiste, ale, jak przeko-
nuje I. Jennings, podobnie jest w stosunku do norm prawa konstytucyjnego, ponieważ 
„formalna konstytucja nie jest prawem dlatego, że ktoś ją uchwalił, ale dlatego, że 
została zaakceptowana”66. Podobnie, ochrona przeciwko bezprawnym i niezgodnym 
z konstytucją – w sensie konwenansowym, to znaczy polegającym na łamaniu kon-
wenansów – działaniom władz jest taka sama, jest nią bowiem demokratyczny system 
rządów pozwalający wyborcom usunąć każdy rząd, którego nie darzą zaufaniem67.

I. Jennings dostrzegał jednak pewne różnice między prawem a konwenansami. Po 
pierwsze, w przypadku naruszenia norm prawnych, do sądu należy stwierdzenie, że 
do takiego naruszenia doszło. Po drugie, normy prawne są sformalizowane, podczas 
gdy w stosunku do konwenansów wyrastających ze zwyczaju nigdy nie można być 
całkowicie pewnym, kiedy praktyka nabiera normatywnego charakteru, a kiedy go 
traci. Trzecia różnica ma natomiast wymiar „czysto psychologiczny”. Otóż formalne 
wyrażenie normy prawnej nadaje jej większą „świętość”, co oznacza, że zarzut postę-
powania niezgodnego z prawem może mieć większy ciężar gatunkowy niż oskarżenie 
o zachowanie niezgodne z normą konwenansową68. Żadna z nich nie miała wszakże, 
jego zdaniem, zasadniczego znaczenia. Nie podważały one bowiem najważniejszej 
z jego punktu widzenia cechy wspólnej norm prawa i konwenansów jako norm kon-
stytucyjnych.

Poglądy I. Jenningsa można zatem podsumować w następujący sposób. Nie pod-
ważał on co do zasady pozaprawnego charakteru konwenansów, uznając, że możliwe 
jest wskazanie różnic między dwoma rodzajami norm konstytucyjnych. Nie uważał 
jednak, aby różnice te były na tyle zasadnicze, by nakazywały stanowcze rozróżnianie 
norm konwenansowych od norm prawnych, które w istocie były dla niego jakościowo 
tożsame. Jak można przypuszczać, podstawowe znaczenie miała bowiem dla I. Jen-
ningsa kwestia egzekucji norm konstytucyjnych, przy czym uważał on, że pod tym 
względem między konwenansami a normami prawa konstytucyjnego nie ma zasad-
niczych różnic. Tym samym zbliżał się do stanowiska doktryny kontynentalnej, która 
wskazuje, „że wiele norm prawa konstytucyjnego to leges imperfectae”69. To w tym kon-
tekście należy odczytywać jego uwagę, że dla adresatów norm konstytucyjnych nie ma 
znaczenia, czy chodzi o normy prawne czy o normy konwenansowe. 

W tym aspekcie stanowisko I. Jenningsa zostało poddane krytyce przez C. Mun-
ro. Według niej błąd przez niego popełniony, który w konsekwencji doprowadził go 
do nietrafnych konkluzji, polegał na tym, że pomylił on egzekucję norm rozumianą 

66 Ibidem, s. 117.
67 Ibidem, ss. 133, 134. Trudno jednak nie zauważyć, że w tym miejscu rozumowanie I. Jenningsa 

prowadzi do powstania błędnego koła. Przecież obowiązek dymisji rządu po przegranych wyborach jest 
uregulowany przez normę konwenansową. Jeśli więc uznać, że możliwość zmiany rządu stanowić ma 
sankcję przestrzegania konwenansów, musi to oznaczać, że jeden konwenans miałby gwarantować prze-
strzeganie innych konwenansów. Jaka jednak byłaby wobec tego sankcja konwenansu o dymisji rządu po 
porażce wyborczej? 

68 Ibidem, ss. 132–133.
69 K. Wojtyczek, Formy konstytucjonalizacji zasad konstytucyjnych [w:] P. Sarnecki (red.), Konstytucjo-

nalizacja zasad i i instytucji ustrojowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 34.
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jako wymuszanie przestrzegania (sankcjonowanie) prawa przez sądy (enforcement) 
od jego egzekucji w rozumieniu skutecznego doprowadzenia do zastosowania się 
adresata norm do wiążących go przepisów prawa (execution)70. Oczywiście sądy nie 
mogą wyegzekwować żadnej normy prawnej, w tym sensie, aby skutecznie wymusić 
zastosowanie się do niej, to bowiem jest sprawą aparatu państwa, do którego należy 
wykonywanie orzeczeń sądów. Nie oznacza to jednak, by stosunek sądów do norm 
prawa – w tym oczywiście prawa konstytucyjnego – był taki sam jak do konwenansów 
konstytucyjnych. 

Normy konwenansowe różnią się pod wieloma względami od norm prawnych 
i różnice te nie powinny być deprecjonowane. Dla I. Jenningsa ważniejsze było to, że 
oba rodzaje norm są normami konstytucyjnymi, co tak dalece upodabnia je do siebie, 
że wszystkie odmienności schodzić muszą na dalszy plan. Wydaje się jednak, że zde-
cydowane rozróżnienie, na które tak wielki nacisk kładł A.V. Dicey, warte jest pod-
trzymania, tym bardziej że zastosowane przez niego kryterium jest wciąż aktualne.

Odpowiedź na pytanie o różnicę między konwenansami a normami prawa wy-
maga poczynienia najpierw pewnych założeń. Po pierwsze, rozważania na temat  
dystynkcji między prawem a konwenansami muszą uwzględniać właściwe doktrynie 
anglosaskiej rozumienie prawa. Po drugie, o czym już wspomniano, rozróżnienie kon-
wenansów i norm prawnych rozważane jest w odniesieniu do posiadających pewną 
specyfi kę norm prawa konstytucyjnego.

Kryterium wskazujące na pozaprawny status konwenansów konstytucyjnych za-
proponowane przez A.V. Diceya opierało się na pojmowaniu prawa jako zespołu 
norm, które mogą być sankcjonowane przez sądy71. Uwagi A.V. Diceya dotyczące 
braku sądowej sankcji konwenansów należy, jak się zdaje, odczytywać w następujący 
sposób. Uważał on, że sądy sankcjonują normy prawne właśnie dlatego, że są one 
normami prawnymi. Nie sam fakt usankcjonowania jakiejś normy przez sąd czyni 
ją normą prawa. Zamiast tego sądy uznają (sankcjonują) tylko te normy, które są 
normami prawnymi. W ten sposób konwenanse mają pozaprawny status nie dlatego, 
że sądy nie uznają ich za normy prawne, ale dlatego, że nie mogą ich za takie uznać. 
Wbrew interpretacji proponowanej przez W. Maleya należy stwierdzić, że wskazu-
jąc na brak sądowej sankcji norm konwenansowych A.V. Dicey nie opisywał testu, 
który pozwalałby na odróżnianie konwenansów od norm prawa, ale przedstawiał ele-
ment defi niujący konwenansowe normy konstytucyjne72. Takie odczytanie stanowiska
A.V. Diceya wyklucza zatem możliwość (dopuszczalność) przeobrażenia normy kon-
wenansowej w normę prawną wskutek uznania jej za taką przez sąd. Oczywiście po-
zostaje jeszcze zasadnicza kwestia, jakie kryterium przesądza o uznaniu w ramach 
konkretnego systemu prawnego określonej normy za normę prawną. Pozostawiając to 
zagadnienie – należące wszak do rozległej dziedziny teorii prawa – nieco na uboczu, 
zauważmy jedynie, że konwenanse konstytucyjne, mimo wewnętrznego zróżnico-
wania odnośnie choćby do sposobu powstawania, tworzą odrębną klasę norm kon-

70 C. Munro, op.cit., s. 65.
71 A.V. Dicey, op.cit., s. 38.
72 Por. W. Maley, Laws and Conventions Revisited, „Modern Law Review” 1985, vol. 48, no. 2, s. 127.



Konwenanse konstytucyjne36

stytucyjnych – norm właściwych jedynie dla ustroju brytyjskiego i ustrojów państw 
wywodzących się i przyjmujących wzorce charakterystyczne dla brytyjskiej tradycji 
konstytucyjnej. 

Za nietrafne należy zatem uznać przekonanie W. Maleya, wedle którego niektóre 
konwenanse – te powstające wskutek długotrwałej praktyki, która uzyskała charak-
ter normatywny – mogą uzyskać status norm prawnych, jeśli pozwalają na to reguły 
uznania (rules of recognition) konkretnego systemu prawnego73. W. Maley, formułując 
tę tezę, wspierał się na głośnej koncepcji H.L.A Harta, który wprowadził do teorii 
prawa pojęcie reguł uznania, jako swoistych „metanorm” pozwalających tym, którzy 
mają moc orzekania, na identyfi kowanie określonych norm postępowania jako norm 
prawnych i przyznawanie im takiego statusu74. Błąd W. Maleya polega jednak na 
tym, że zasadnicze znaczenie ma dla niego sposób kreowania norm konwenanso-
wych oraz że nie dostrzega on specyfi ki konwenansów jako norm konstytucyjnych 
charakterystycznych dla konstytucjonalizmu państw brytyjskiej tradycji ustrojowej, 
odróżniającej je od zwyczajów konstytucyjnych w innych państwach. Nawet więc od-
wołanie się do koncepcji reguł uznania nie pozwala na utrzymanie tezy o możliwości 
przekształcenia w drodze orzecznictwa sądowego norm konwenansowych w normy 
prawa. W ustroju brytyjskim i pokrewnych mu ustrojach byłych kolonii reguły uzna-
nia po prostu na to nie pozwalają.

Różni autorzy wskazywali rozmaite właściwości norm prawnych i konwenan-
sów, według nich przesądzające o ich odmienności. Dla niektórych wystarczające dla 
uznania pozaprawnego statusu norm konwenansowych jest to, że nie są one uzna-
wane za normy prawne. Przyczyna, dla której odmawia się konwenansom takiego 
statusu, nie ma – zgodnie z takim stanowiskiem – znaczenia i „jest obojętna. Fakt, że 
nie są jako prawo uznawane odbiera im charakter prawny”75. Konstatacja taka, choć 
bez wątpienia słuszna, nie jest jednak całkowicie satysfakcjonująca. Nie uwzględnia 
ona bowiem istotnych przecież formalnych różnic między normami prawnymi a kon-
wenansami konstytucyjnymi, których wymienić można kilka. G. Marshall wskazywał 
w tym kontekście na inne źródła norm prawnych, które powstają w postępowaniu 
legislacyjnym lub procesie stosowania prawa, będąc rezultatem precedensowych orze-
czeń sądów76. Również inni badacze podkreślają, że normy prawne – w przeciwień-
stwie do konwenansów – mają z reguły jasno określone, dające się zidentyfi kować 
źródło, dodając ponadto, że ich treść jest najczęściej precyzyjnie określona77. Można 
uzupełnić to stwierdzenie o uwagę, iż w odniesieniu do norm konwenansowych nie 
istnieje też organ władny do dokonywania ich autorytatywnej wykładni czy orzekania 
o ich istnieniu, jak również uzgodniona procedura, w której takie ustalenia mogą być 
czynione78. Dla G. Marshalla ten właśnie tak charakterystyczny dla norm konwe-

73 Ibidem, s. 133.
74 Zob. szerzej G. Hughes, Professor Hart’s Concept of Law, „Modern Law Review”, 1962, vol. 25, 

no. 3, ss. 319–333.
75 W. Zakrzewski, op.cit., s. 24.
76 G. Marshall, Constitutional…, op.cit., s. 216.
77 H. Barnett, op.cit., s. 39.
78 Por. C. Munro, op.cit., s. 70.
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nansowych brak precyzji, często ustalonej jednoznacznie treści oraz będące tego kon-
sekwencją wewnętrzne zróżnicowanie norm konwenansowych, były wystarczającym 
argumentem przeciwko „podciąganiu prawa i konwenansów pod jeden strychulec”79.

Zdaniem C. Munro zasadnicza różnica między dwoma rodzajami norm konstytu-
cyjnych – normami prawa konstytucyjnego oraz konwenansami – polega również na 
tym, że o ile obowiązywanie normy prawnej nie może budzić wątpliwości, nawet jeśli 
dochodzi do jej naruszenia, o tyle dla obowiązywania konwenansu konieczna jest jego 
powszechna akceptacja80. Tego argumentu nie można jednak przyjąć bez zastrzeżeń. 
Jeśli chodzi o formalne obowiązywanie, należy zwrócić uwagę, iż nie zawsze jest tak, 
że dopóki norma prawna nie zostanie uchylona, obowiązuje i zawsze może zostać za-
stosowana. Reguła derogacyjna desuetudo, zgodnie z którą długotrwałe niestosowanie 
normy prawnej powoduje utratę przez nią mocy obowiązującej, znajduje zastosowa-
nie nie tylko wobec norm zwyczajowych, ale również norm prawa stanowionego81. 
Znaleźć można przecież przykłady norm prawnych, które choć formalnie obowiązują 
– ponieważ nie zostały uchylone – nie są przestrzegane, a ich naruszenie nie niesie ze 
sobą żadnych konsekwencji. Mimo iż reguła desuetudo nie odnosi się do norm prawa 
powszechnego, w zakresie obowiązywania, o którym pisze C. Munro, różnica między 
konwenansami a prawem mogłaby polegać jedynie na tym, że norma konwenansowa 
może zaniknąć po prostu dlatego, że przestanie być przestrzegana. Norma prawna 
pozostaje natomiast – przynajmniej formalnie – w obrębie systemu prawnego tak 
długo, dopóki nie zostanie uchylona lub zastąpiona przez inną. W szczególności od-
nosi się to chyba do norm prawa konstytucyjnego. Ponadto, norma konwenansowa 
może być naruszana podobnie jak norma prawna bez skutków dla jej obowiązywania. 
Gdyby istnienie konwenansu uzależnione było jedynie od tego, czy adresaci niefor-
malnej normy konstytucyjnej zawsze się do niej stosują, wówczas nigdy nie można by 
powiedzieć, że doszło do złamania konwenansu. Nawet jednorazowe odstąpienie od 
dotychczasowej praktyki postępowania musiałoby bowiem oznaczać, że w istocie nie 
miała ona normatywnego charakteru, nie była więc konwenansem. 

Jak wspomniano, zasadnicza różnica między normami prawa a normami konwe-
nansowymi polega na tym, że te drugie nie mogą stanowić podstawy orzecznictwa 
sądowego. Innymi słowy, sądy nie mogą stosować konwenansów konstytucyjnych, 
tak jak stosują normy prawne. Owszem, współcześnie sądy nie wahają się wypowia-
dać co do obowiązywania konwenansów (nie decydują się jednak na ich stosowanie) 
i chociaż rzeczywiście tego rodzaju „arbitraż sądowy” może komplikować odróżnianie 
konwenansów od norm prawnych na podstawie kryterium zaproponowanego przez 
A.V. Diceya, samego kryterium jednak nie podważa. Obserwacja poczyniona przez 
oksfordzkiego konstytucjonalistę nadal pozostaje zatem podstawą rozróżniania kon-
wenansów od norm prawa konstytucyjnego. Wypada podzielić przekonanie G. Mar-

79 G. Marshall, Constitutional Th eory, Clarendon Press, Oxford 1980, s. 10.
80 C. Munro, op.cit., s. 71.
81 S. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1979, s. 117.
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shalla, że dystynkcja poczyniona przez A.V. Diceya „jest wystarczająco przejrzysta 
i warta podtrzymania”82. 

Pozaprawny status konwenansów konstytucyjnych nie może zatem budzić żad-
nych wątpliwości, niezależnie od tego, jakie kryteria uznać za wystarczające dla od-
różnienia norm prawnych od konwenansowych. 

Jeśli jednak część norm konstytucyjnych nie jest równocześnie normami prawa 
konstytucyjnego, to wówczas nie każde postępowanie niezgodne z konstytucją będzie 
równocześnie niezgodne z prawem, a więc nielegalne83. W rezultacie inne też, co już 
sygnalizowano, będzie znaczenie pojęcia „niekonstytucyjny” (unconstitutional). W wa-
runkach konstytucji materialnej, której część stanowią konwenanse konstytucyjne, 
postępowaniem niezgodnym z konstytucją – a zatem niekonstytucyjnym – będzie 
także naruszenie normy konwenansowej84. W Wielkiej Brytanii, kiedy podnosi się, że 
jakieś zachowanie jest niekonstytucyjne, z reguły nie oznacza to, że jest ono sprzeczne 
z prawem, ale że polega na naruszeniu konwenansu85.

Zważywszy, że część konwenansów stoi w oczywistej sprzeczności z normami 
prawa konstytucyjnego, to znaczy powoduje ich trwałe niestosowanie86, okazuje się, 
że niekonstytucyjne może być nawet postępowanie polegające na realizacji przepi-
sów prawa. Gdyby królowa postanowiła za każdym razem samodzielnie decydować 
o udzieleniu sankcji królewskiej ustawom i odmawiać jej w zależności od własnego 
uznania, realizowałaby w ten sposób normę prawną, równocześnie jednak postępując 
niezgodnie z konstytucją. Jej zachowanie, niepolegające przecież na łamaniu prawa, 
nie mogłoby być uznane za nielegalne. Na to specyfi czne pojęcie niekonstytucyjności 
determinowane istnieniem nieformalnych norm konstytucyjnych zwrócił uwagę ka-
nadyjski Sąd Najwyższy, w przytaczanym już orzeczeniu wydanym w sprawie Patria-

tion reference, podkreślając, że „naruszenie konwenansu oznacza zrobienie czegoś, co 
jest niekonstytucyjne, choć nie pociąga za sobą żadnych bezpośrednich konsekwencji 
prawnych”87. Przyjęcie takiego stanowiska pozwalało sędziom mówić o niekonstytu-
cyjności „w sensie konwenansowym”. 

Niektórzy posuwają się nawet tak daleko, by uznawać, że także ustawy parlamentu 
mogą być uważane za niekonstytucyjne, jeśli są niezgodne z powszechnie akcepto-
wanymi zasadami ustroju. Zgodnie z tym stanowiskiem ustawa, której celem byłaby 
na przykład zmiana systemu wyborczego podważająca jego demokratyczność, mo-

82 G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 17. 
83 Por. F.W. Maitland, Th e Constitutional History of England, Cambridge University Press, London 

1919, s. 527.
84 Por. A. Bradley, K. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Longman, London 2007, 

ss. 26–27.
85 V. Bogdanor, S. Vogenauer, Enacting British Constitution: Some Problems, „Public Law” 2008,

Spring, s. 45.
86 Na przykład zgodnie z normą prawa powszechnego królowa może odmówić udzielenia sankcji 

ustawie parlamentu, jako że decyzja w tej sprawie należy do niej, lecz na mocy normy konwenansowej 
zobowiązana jest w normalnych okolicznościach zawsze udzielić sankcji.

87 Re: Resolution to amend the Constitution, [1981] 1 S.C.R. 753, s. 883.
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głaby być bez wątpienia uznana za niekonstytucyjną88. W tym kontekście używane 
jest pojęcie niekonstytucyjności w znaczeniu politycznym89. Pogląd taki nawiązuje do 
klasycznego stanowiska J. Austina, przekonującego, że ustawy parlamentu zmieniają-
ce radykalnie ustrój bądź nawet narzucające prawo wbrew lub w opozycji do odczuć 
„ogółu lub przeważającej części narodu” mogą być nazwane niekonstytucyjnymi90. 

Pojęcie konstytucyjności w sensie konwenansowym nastręcza dodatkowych trud-
ności – może wręcz prowadzić do niejakiej konfuzji – w warunkach obowiązywania 
konstytucji w znaczeniu formalnym, z czym mamy przecież do czynienia w Kanadzie 
i Australii. Jeśli gubernator generalny Australii, realizując przepis art. 5 ustawy zasad-
niczej, zadecydowałby o rozwiązaniu Izby Reprezentantów bez względu na zdanie 
premiera, to znaczy samodzielnie skorzystał ze swego konstytucyjnego uprawnienia 
– czy można by jego postępowanie nazwać niekonstytucyjnym? Ukształtowany w tra-
dycji kontynentalnej konstytucjonalista miałby opory przed określeniem postępowa-
nia polegającego na realizacji przepisu konstytucyjnego jako niezgodnego z konstytu-
cją. Pamiętając jednak o specyfi cznym rozumieniu pojęcia konstytucji, a w rezultacie 
i tego, co konstytucyjne w brytyjskiej tradycji ustrojowej – na której budowane były 
instytucje ustrojowe w Kanadzie i Australii – wątpliwości co do nazwania niekon-
stytucyjnym postępowania polegającego na realizacji przepisu ustawy zasadniczej 
ustępują. Stosowanie owych przepisów może być niekonstytucyjne, jeśli oznacza na-
ruszenie opartych na powszechnie uznawanych zasadach ustrojowych konwenansów. 

7. Postawa sądów wobec konwenansów91

Ze względu na pozaprawny status norm konwenansowych stosunek sądów do nich 
powinien być obojętny. W praktyce, o czym już wspomniano, sądy niejednokrotnie 
uznawały fakt obowiązywania konwenansów, a nawet dokonywały ich wykładni. 
Praktyka tego rodzaju niekoniecznie jednak musi prowadzić do odrzucenia stanowi-
ska A.V. Diceya, wedle którego sądy nie uznają ani nie narzucają przestrzegania norm 
konwenansowych. Przede wszystkim dlatego, że – o czym już wspomniano – dużo 
większe znaczenie miało dla niego drugie z zastrzeżeń, które podnosił znacznie częś-
ciej. Można ponadto uznać, że A.V. Diceyowi chodziło raczej o to, że sądy nie uznają 
konwenansów za normy prawa, a nie o to, że nie uznają ich w ogóle92.

88 Zob. E.C.S. Wade, G.G. Philips, Constitutional and Administrative Law, Longman, London 1977, 
s. 22.

89 M. Elliott, Parliamentary Sovereignty and the New Constitutional Order: Legislative Freedom, Politi-

cal Reality and Convention, „Legal Studies” 2002, vol. 22, no. 3, s. 359. 
90 J. Austin, Th e Province of Jurisprudence Determined, John Murray, Albemarle Street, London 1832, 

ss. 275–276. 
91 Ustalenia zawarte w tym fragmencie zostały wykorzystane w artykule opublikowanym w miesięcz-

niku. „Państwo i Prawo”. Zob. T. Wieciech, Konwenanse konstytucyjne w orzecznictwie obszaru common law, 
„Państwo i Prawo”, 2010, z. 9, ss. 83–92. 

92 C. Munro, op.cit., s. 69.
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Zarówno sądy brytyjskie93, jak i kanadyjskie oraz australijskie niejednokrotnie po-
woływały się w wydawanych orzeczeniach na konwenanse konstytucyjne, tym samym 
dokonując ich uznania. Niekiedy decydowały się nawet na próbę ustalania treści norm 
konwenansowych, a więc właściwie ich wykładnię. Tego rodzaju postępowanie są-
dów wobec nieformalnych norm konstytucji nie ma jednak długiej tradycji. W 1938 
roku, wypowiadając się na temat prawa wicegubernatorów prowincji do anulowania 
ustaw prowincjonalnych, sędziowie kanadyjskiego Sądu Najwyższego zdecydowanie 
odrzucili możliwość wzięcia pod uwagę konwenansów konstytucyjnych, stwierdzając 
jednoznacznie, że w rozstrzyganiu sprawy interesują ich wyłącznie prawne aspekty 
zagadnienia94. Podobną zasadą kierował się Komitet Sądowy Tajnej Rady, wydając 
orzeczenie w sprawie dotyczącej wykładni konstytucji Nigerii Zachodniej w 1962 
roku95. Oceniając postępowanie gubernatora regionu, który na podstawie art. 33 ust. 
10 konstytucji odwołał premiera, mimo iż ten formalnie nie utracił zaufania parla-
mentu, Komitet odmówił wzięcia pod uwagę brytyjskich konwenansów, które czy-
niłyby takie zachowanie niekonstytucyjnym, podkreślając równocześnie, że tym, co 
podlega interpretacji i co ostatecznie musi być stosowane, są „sformułowania samej 
konstytucji”. W opinii H.H. Marshalla sprawa ta stanowiła więc potwierdzenie, że 
„konwenanse nie mogą być postrzegane jako rodzaj prawa powszechnego”, które sądy 
mogłyby w razie potrzeby uznawać i traktować jako element konstytucji materialnej 
czy też podstawę wykładni konstytucji skodyfi kowanej96. Jeszcze w 1996 roku Sąd 
Najwyższy Nowej Południowej Walii, rozstrzygając sprawę wiążącą się z zakresem 
uprawnień parlamentu stanowego wobec egzekutywy, odmówił wzięcia pod uwagę 
konwenansowej zasady rządów odpowiedzialnych, stając na stanowisku, że ponieważ 
sprawa wniesiona została przed sąd, „musi [ona] zostać rozstrzygnięta wedle prawa”. 
Równocześnie jednak sędziowie nie uchylili się od rozważań odnośnie do relewan-
tnych w tym wypadku konwenansów, dokonując w ten sposób ich uznania97. 

Większą skłonność sądów co do uznawania w orzecznictwie konwenansów 
konstytucyjnych bez wątpienia wiązać należy ze zjawiskiem tak zwanego aktywi-
zmu sędziowskiego (judicial activism) obserwowanego przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych, ale dostrzeganego także w wielu innych państwach. Sprawą budzą-
cą zasadnicze zastrzeżenia pozostaje jednak, na ile stwierdzenie przez sąd istnienia 
normy konwenansowej, określenie jej treści lub powołanie się na nią w orzeczeniu jest 
wyłącznie uznaniem (recognition) konwenansu, a na ile zbliża się do jego usankcjo-
nowania i w rezultacie do jego egzekucji (enforcement), podobnie jak normy prawnej. 

93 Do kategorii sądów na użytek dalszych rozważań zaliczamy również Komitet Sądowy Tajnej Rady 
( Judicial Committee of the Privy Council), który formalnie nie jest sądem, ale jedynie organem dorad-
czym Korony. Wydaje się jednak, że zakwalifi kowanie go jako organu sądowniczego jest uzasadnione, 
ponieważ jego rozstrzygnięcia, choć formalnie nie wiążą monarchy, zawsze są wprowadzane w życie. 
Zresztą, w jednym z orzeczeń sami Lordowie uznali Komitet, w którym zasiadają, za sąd. Zob. British 

Coal Corporation v. Th e King, [1935] A.C. 500.
94 Reference re Disallowance and Reservation, [1938] S.C.R. 71.
95 Adegbenro v. Akintola, [1963] A.C. 614. 
96 H.H. Marshall, Interpretation of the Constitution of Western Nigeria: A Privy Council Decision, „Inter-

national and Comparative Law Quarterly” 1964, vol. 13, no. 1, s. 283. 
97 Egan v. Wills and Cahill, [1996] NSWSC 583.
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Chodzi więc o to, w jakim stopniu odwoływanie się przez sądy do konwenansów 
zaciera granicę między recognition a enforcement. 

Wątpliwości w tej kwestii budzi przede wszystkim głośne orzeczenie wydane przez 
brytyjski sąd w sprawie Attorney-General v. Jonathan Cape Ltd. z 1976 roku98. W tym 
wypadku konwenansowa zasada kolegialnej odpowiedzialności rządu stała się pod-
stawą wnioskowania sądu i jego argumentacji. Ostatecznie sąd uznał, że byłby władny 
wydać zakaz publikacji pamiętników byłego członka gabinetu, w których ujawniał 
on szczegóły jego prac, również opinie wygłaszane przez jego członków w trakcie 
prowadzonych podczas posiedzeń dyskusji, lecz mógłby to uczynić nie na podstawie 
normy konwenansowej, ale opierając się na wynikającej z wymogów zasady słuszności 
(equity) zasadzie poufności99. W ten sposób sąd nie nadał bezpośrednio mocy prawnej 
konwenansowi odpowiedzialnemu za regulację solidarnej odpowiedzialności rządu100. 
Podobne rozumowanie zastosowali sędziowie Sądu Najwyższego Nowej Południo-
wej Walii orzekający w sprawie Egan v. Chadwick & Ors w 1999 roku. Dokonawszy 
uznania zasady rządów odpowiedzialnych i wynikającej z niej solidarnej odpowie-
dzialności gabinetu przed parlamentem jako zasady ustroju tego stanu, równocześnie 
podkreślili, że przedmiotem postępowania przed sądem jest nie tyle kwestia egzekucji 
solidarnej odpowiedzialności gabinetu, ile o to: „czy, a jeśli tak to w jaki sposób, zasada 
ta powinna być uznana w stosowaniu konstytucyjnej normy prawa powszechnego, 
z którą koliduje”101. 

Odnosząc się do orzeczenia w sprawie Jonathan Cape, G. Marshall wyraził prze-
konanie, „że [w tej sprawie] sąd zastosował prawo, a nie konwenans, i że wzięcie pod 
uwagę konwenansów zaledwie pomogło rozjaśnić na różne sposoby, jakie były [odpo-
wiednie] normy prawne”102. I. Loveland twierdzi jednak, że w rzeczywistości sąd uznał 
moc obowiązującą konwenansu o kolegialnej odpowiedzialności rządu. Jego zdaniem 
w sensie „technicznym” omawiana sprawa nie jest przykładem zastosowania przez sąd 
normy konwenansowej, gdyż ten uznał jedynie, że konwenans jest wspierany przez 
normę prawa powszechnego i to na niej formalnie oparł orzeczenie. Równocześnie 
jednak, jak przekonuje, różnica ma charakter raczej semantyczny i można uznać, że fak-
tycznie „sąd usankcjonował konwenans, maskując go etykietą prawa powszechnego”103. 
W podobnym duchu wypowiedział się T.R.S. Allan, dla którego omawiana sprawa 
„dostarczyła praktycznego prawnego wsparcia” dla konwenansowej zasady kolegialnej 
odpowiedzialności rządu. Jego zdaniem jej skutkiem było „prawne uznanie istotności 
kolegialnej odpowiedzialności jako konwenansu konstytucyjnego i wskazanie prawne-
go remedium wobec postępowania, które zmierzało do jej podważenia”104.

98 Attorney-General v. Jonathan Cape Ltd, [1976] QB 752.
99 Zob. J. Marston, R. Ward, Cases and Commentary on Constitutional and Administrative Law, Pitman, 

London 1997, ss. 48 i n. 
100 Por. A. Carroll, Constitutional and Administrative Law, Longman, London 2007, s. 61.
101 Egan v. Chadwick & Ors, [1999] NSWCA 176, par. 47.
102 G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 15.
103 I. Loveland, Constitutional Law, Administrative Law and Human Rights. A Critical Introduction, 

LexisNexis, London 2003, ss. 270–271.
104 T.R.S. Allan, Law, Convention, Prerogative: Refl ections Prompted by the Canadian Constitutional 

Case, „Cambridge Law Journal” 1986, vol. 45, no. 2, s. 312. 
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Inne orzeczenia brytyjskich sądów w interesującym nas zakresie nie budzą już tak 
wielkich kontrowersji. Sędziowie uznawali w nich, że konwenans nie może ograniczać 
mającej podstawę prawną władzy parlamentu105 lub powoływali się na konwenansową 
zasadę indywidualnej odpowiedzialności ministrów w celu uniknięcia rozstrzygania 
zarzutów o nadużycie władzy kierowanych pod adresem członków rządu, uznając, 
jak się wydaje słusznie, że lepszym miejscem dla rozwiązywania takich kwestii niż 
sala sądowa jest parlament106. W 2003 roku zarówno sąd pierwszej instancji, jak i sąd 
apelacyjny odrzuciły wniosek o wydanie pozwolenia na wszczęcie procedury judicial 

review107, w którym wnioskodawca domagał się wydania przez sąd deklaracji potwier-
dzającej istnienie konwenansu konstytucyjnego wymagającego przeprowadzenia refe-
rendum w celu ratyfi kacji tak zwanej konstytucji europejskiej108.

Problem polegający na zacieraniu granicy między uznaniem konwenansu a na-
daniem mu – na skutek orzeczenia sądowego – mocy obowiązującej, dużo bardziej 
niż Wielkiej Brytanii zdaje się dotyczyć Kanady i Australii. W tych państwach wo-
bec obowiązywania formalnych aktów konstytucyjnych Sądy Najwyższe nie tylko są 
najwyższymi instancjami odwoławczymi, ale przede wszystkim pełnią funkcję sądów 
konstytucyjnych. Orzekają więc one w sposób ostateczny o zgodności prawa z kon-
stytucją i dysponują możliwością dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni 
przepisów ustawy zasadniczej. W Kanadzie Sąd Najwyższy ma nawet możliwość pro-
wadzenia kontroli konstytucyjności prawa w trybie prewencyjnym i dokonywania wy-
kładni konstytucji na wniosek gubernatora generalnego kierowany za radą gabinetu109. 

Kanadyjski Sąd Najwyższy, podobnie jak sądy brytyjskie, nie unikał powoływania 
się na konwenanse i dokonywania ich wykładni. Przyjmował nawet do rozpatrzenia 
kierowane doń w trybie kontroli prewencyjnej (reference) wnioski, których jedynym 
przedmiotem było dokonanie ustaleń dotyczących obowiązywania konwenansów 
konstytucyjnych. Równocześnie Sąd Najwyższy konsekwentnie uchylał się od nada-
wania konwenansom prawnej sankcji, podkreślając, że sądy nie mogą stosować norm 
konwenansowych, tak jak stosują normy prawa, chyba że staną się one częścią usta-
wodawstwa110. Jeśli jednak w rezultacie orzeczenia Sądu Najwyższego z 1981 roku, 
w którym potwierdził on obowiązywanie konwenansu nakazującego uzyskanie znacz-

105 Madzimbamuto v. Lardner Burke, [1969] 1 A.C. 645.
106 Zob. A. Carroll, op.cit., ss. 61–62.
107 W Wielkiej Brytanii procedura judicial review polega na możliwości zaskarżenia prawomocności 

decyzji organu władzy publicznej. Sąd bada decyzję jedynie pod względem formalnym. Przypomina to 
więc nieco skargi administracyjne.

108 R (Southall) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Aff airs, [2003] EWCA Civ 1002.
109 Na podstawie art. 53 ustawy o Sądzie Najwyższym (Supreme Court Act, 1985) pytania kierowane 

do sądu w trybie odwołania (reference) mogą dotyczyć: dokonania wykładni przepisów ustaw konstytu-
cyjnych z lat 1867 i 1982; dokonania wykładni oraz zbadania zgodności z konstytucją ustaw federalnych 
i prowincjonalnych; wypowiedzi sądu na temat zakresu uprawnień parlamentu oraz rządu federalnego, 
jak również parlamentów i rządów prowincji. Tryb odwołania może być stosowany jedynie w celu roz-
patrzenia istotnych kwestii dotyczących prawa lub stanu faktycznego (important questions of law or fact). 
W ramach tej procedury Sąd Najwyższy nie wydaje orzeczeń, ale opinie (advisory opinions), które nie są 
formalnie wiążące.

110 Osborne v. Canada (Treasury Board), [1991] 2 S.C.R 69.
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nego poparcia prowincji dla zmiany konstytucji, rząd zrezygnował z zamiaru wysto-
sowania takiego wniosku bez uprzedniego porozumienia z prowincjami, to w grun-
cie rzeczy orzeczenie to miało taki sam skutek, jak gdyby sąd orzekł, że ewentualne 
działanie rządu w kierunku zmiany konstytucji bez zgody prowincji jest niezgodne 
z prawem, a więc nielegalne111. Faktycznie nie sposób przecież dostrzec żadnej różni-
cy. W rezultacie orzeczenia Sądu Najwyższego norma konwenansowa, której istnienie 
podnosiły prowincje, została wyegzekwowana – to znaczy rząd, będący jej adresatem, 
zastosował się do niej, mimo iż uprzednio podważał fakt jej obowiązywania. Jeżeli 
Sąd Najwyższy zgadza się wypowiedzieć co do istnienia konwenansu, uzasadniając 
to potrzebą „rozwiania wszelkich wątpliwości”112 w sprawie natury konstytucyjnej, to 
w ten sposób sam poniekąd przyznaje, że jego zdanie w tej kwestii zostanie uznane za 
rozstrzygające i przez to obowiązujące. Kanadyjski Sąd Najwyższy – świadomie lub 
nie – zatarł linię między uznaniem normy konwenansowej a jej usankcjonowaniem 
i to mimo iż sędziowie wyraźnie podkreślili brak zdolności sądów do sankcjonowania 
norm konwenansowych113. Wydaje się zresztą, że jest to nieunikniona konsekwencja 
uznawania norm konwenansowych przez sądy konstytucyjne. Jak słusznie wskazuje 
T.R.S. Allan, uznanie przez sąd konwenansu pociąga za sobą „jego akceptację jako 
użytecznej normy, która warta jest wsparcia”. Kiedy sąd uznaje istnienie konwenansu 
w procesie dochodzenia do wydania orzeczenia, „uznanie pociąga za sobą akceptację 
konwenansu jako słusznej” normy. „W tym zakresie konwenans zostaje w sposób ko-
nieczny usankcjonowany”114. 

W Australii orzecznictwo Sądu Najwyższego w interesującym nas zakresie dotyczy-
ło uznania konwenansowej zasady rządów odpowiedzialnych (responsible government). 
W kilku orzeczeniach federalny Sąd Najwyższy stwierdził, że zasada ta, choć niewyra-
żona wprost w konstytucji, może być wywiedziona z jej przepisów. Zdaniem L. Zinesa, 
rozumowanie sędziów zaprezentowane w tak zwanych freedom of communication cases115, 
musi prowadzić do wniosku, że niektóre podstawowe z punktu widzenia zasady rzą-
dów odpowiedzialnych konwenanse, na przykład ten zobowiązujący gubernatora ge-
neralnego do działania jedynie za radą ministrów, powinny być traktowane jak normy 
prawne. W tych sprawach podstawą orzeczenia była zasada rządów przedstawicielskich 
i odpowiedzialnych, oparta głównie na normach konwenansowych. Według L. Zinesa 
świadczy to o tym, że australijski Sąd Najwyższy jest w stanie w drodze orzecznictwa 
przekształcać konwenanse konstytucyjne w normy prawne116.

111 Por. T.R.S. Allan, op.cit., ss. 313, 316.
112 Re: Objection by Quebec to a Resolution to Amend the Constitution, [1982] 2 S.C.R. 793, s. 806.
113 Ów brak zdolności do usankcjonowania normy konwenansowej wynikać ma, zdaniem Sądu Naj-

wyższego, z obowiązku stosowania przezeń norm prawnych, z którymi konwenanse bardzo często pozo-
stają w konfl ikcie. Zob. Re: Resolution to amend the Constitution, [1981] 1 S.C.R. 753, ss. 880–881.

114 T.R.S. Allan, op.cit., s. 316.
115 Tak określa się trzy sprawy rozstrzygane przez Sąd Najwyższy, w których uznał on, że ustawy 

ograniczające wolność wypowiedzi są niezgodne z zasadą rządów odpowiedzialnych, a ponieważ tę można 
wywieść z przepisów konstytucji, są tym samym sprzeczne z ustawą zasadniczą. Australia Capital Televi-

sion Pty Ltd v. Commonwealth, [1992] 104 ALR 389; Nationwide Pty Ltd v. Wills, [1992] 177 CLR 1; 
Lange v. Australian Broadcasting Corporation [1997] 189 CLR 520. 

116 Zob. L. Zines, Th e High Court and the Constitution, Federation Press, Sydney 2008, ss. 340–341.
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W żadnym z trzech omawianych państw sądy nie zdecydowały się na zastoso-
wanie konwenansu, uczynienie go podstawą orzeczenia i w ten sposób wyposażenie 
go w sankcję prawną117. Dystynkcja zaznaczona przez A.V. Diceya nie została więc 
wprost zanegowana. Zresztą nie może ona zostać podważona tak długo, jak sądy nie 
są w stanie przekształcać norm konwenansowych w normy prawne. Ponieważ, co 
oczywiste, są one zobowiązane do stosowania norm prawa a wiele konwenansów – 
o czym wspominano – pozostaje z nimi w jawnej sprzeczności, sądy nie mogą zasto-
sować konwenansu. Dopiero gdyby norma konwenansowa mogła zostać orzeczeniem 
sądu przekształcona w normę prawną – co jednak należy wykluczyć – podlegałaby 
ona takim samym regułom kolizyjnym jak inne normy prawne i mogłaby stać się 
podstawą sądowego orzeczenia. 

Nie sposób jednak nie zauważyć, że w niektórych wypadkach orzeczenia sądów 
miały dla stosowania konwenansów konstytucyjnych te same skutki, jak gdyby cho-
dziło o normy prawne. Zwłaszcza w odniesieniu do Sądów Najwyższych Kanady 
i Australii, ze względu na pełnioną przez nie funkcję sądów konstytucyjnych, stwier-
dzenie, że sądy nie mogą wymuszać przestrzegania konwenansów, nie oznacza dziś 
zupełnie tego samego, co miał na myśli A.V. Dicey. Ze względu na tę właśnie funkcję 
australijski i kanadyjski Sąd Najwyższy mogą czerpać pewną legitymację do orzekania 
o konwenansach. W każdym razie nie byłaby całkowicie bezpodstawną argumentacja, 
że skoro sprawują one pieczę nad przestrzeganiem formalnych norm konstytucyj-
nych, mają również prawo pełnić podobną funkcję w stosunku do norm konstytucyj-
nych o charakterze nieformalnym. 

8. Sankcja

Nie będąc normami prawnymi, konwenanse konstytucyjne nie są wyposażone w sank-
cję prawną. Stosowanie konwenansów nie może być wyegzekwowane w postępowa-
niu sądowym, co nie oznacza jednak, że postępowanie zgodnie z nimi jest jedynie 
kwestią dobrej woli tych, których zachowania normy te określają. Dlaczego więc kon-
wenanse są przestrzegane, mimo że ich naruszenie nie pociąga za sobą konsekwencji 
podobnych do tych, jakie towarzyszą naruszeniu normy prawa konstytucyjnego? Od-
powiedź na to pytanie ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla zrozumienia charakteru 

117 Trudno odgadnąć więc, na jakiej podstawie w odniesieniu do Kanady I. Wrońska pisze, że sąd 
może nakazać gubernatorowi generalnemu „dać sankcję królewską pod projektem ustawy” i że „gdyby 
tak się stało, konwenans przerodziłby się w regułę prawa zwyczajowego”. Żaden sąd nie może nakazać 
gubernatorowi udzielenia sankcji królewskiej ustawie, oznaczałoby to bowiem zastosowanie konwenansu 
i nadanie mu sankcji prawnej, czego sądy, nie tylko w Kanadzie, czynić nie mogą. Dodatkowo stanowiłoby 
jawne pogwałcenie art. 55 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku, który pozwala gubernatorowi generalne-
mu udzielić sankcji lub odmówić jej udzielenia, zgodnie ze swym uznaniem (according to his discretion). 
Sąd nie mógłby nakazać gubernatorowi złożenia w imieniu królowej podpisu pod ustawą, gdyż jego obo-
wiązkiem jest stosowanie norm prawnych, w tym wypadku przepisów art. 55 Ustawy Konstytucyjnej 
z 1867 roku, który pozwala na odmowę udzielenia sankcji ustawie parlamentu. Por. I. Wrońska, Źródła 

kanadyjskiego prawa konstytucyjnego, „Rocznik Politologiczny” 2006, nr 3, s. 332. 
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konwenansów konstytucyjnych, ale przede wszystkim dla uchwycenia specyfi ki po-
rządku ustrojowego współkształtowanego przez normy nieformalne.

Poszukiwania sankcji norm konwenansowych, a więc siły, która zmuszałaby do 
ich poszanowania, doprowadziły A.V. Diceya do wniosku, że ani strach przed po-
ciągnięciem do odpowiedzialności w procedurze impeachmentu, ani „siła opinii pub-
licznej” wystarczającej sankcji nie stanowią. Już w czasach A.V. Diceya zaprzestano 
stosowania impeachmentu i choć formalnie do dziś prawo wszczęcia postępowania 
w tym trybie pozostaje jednym z przywilejów parlamentu, od początku XIX wie-
ku procedura ta niemal całkowicie wyszła z użycia – po raz ostatni proces w trybie 
impeachmentu przeprowadzony został w 1806 roku118 – przez co obawa przed po-
niesieniem odpowiedzialności za złamanie konwenansu w takiej formie nie mogła 
skutecznie motywować do jego poszanowania.

Również „siła opinii publicznej” nie była w stanie gwarantować, zdaniem
A.V. Diceya, skutecznej sankcji, jako że nie wszystkie normy cieszące się powszech-
nym uznaniem są bezwarunkowo przestrzegane. Musi zatem istnieć „coś poza opinią 
publiczną lub w uzupełnieniu do niej”, co mogłoby zapewnić konwenansom kon-
stytucyjnym odpowiednie wsparcie. Tym czymś jest zaś „nic innego niż siła prawa 
(the force of the law)”119. A.V. Dicey przekonywał, iż ostateczna sankcja norm kon-
wenansowych polega na tym, że ich naruszenie prowadzić musi w rezultacie do zła-
mania prawa. Dla poparcia tak sformułowanej tezy podawał następujące przykłady. 
Obowiązek zwołania parlamentu nie rzadziej niż raz w roku wynika jedynie z normy 
konwenansowej. Jeśli jednak parlament nie zostałby zwołany, nie mógłby uchwalić 
ustaw upoważniających rząd do pobierania podatków i wydatkowania środków pub-
licznych. Brak prawnej podstawy powodowałby z kolei, że każda osoba zaangażowana 
w pobór podatków dopuszczałaby się złamania prawa, narażając się na oskarżenie 
i proces. Rząd musi zatem doprowadzić do zwołania parlamentu przynajmniej jeden 
raz w każdym roku, po to, by jego działalność nie stała się nielegalna. Podobnie jeśli 
premier mimo utraty zaufania Izby Gmin nie złożyłby dymisji lub nie doprowadziłby 
do wyborów, prędzej czy później napotkałby opór ze strony parlamentu, który mógłby 
odmówić uchwalenia ustaw zezwalających na pobór podatków. A.V. Dicey przekony-
wał więc, że „można uznać, iż siłą, która w ostatecznym rozrachunku przymusza do 
poszanowania konstytucyjnej moralności jest nic innego niż sama siła prawa. Kon-
wenansowe normy konstytucyjne nie są prawem, ale w zakresie w jakim rzeczywiście 
posiadają moc wiążącą, czerpią swą sankcję z faktu, że ktokolwiek je naruszy musi 
ostatecznie złamać prawo”120. W takim ujęciu konwenanse byłyby więc zaopatrzone 
w sankcję prawną, choć tylko pośrednio.

118 Nieudane próby wysunięcia oskarżenia miały miejsce w latach 1848 i 2004. Zwłaszcza ten ostat-
ni przypadek, kiedy próbowano pociągnąć do odpowiedzialności w tym trybie T. Blaira, potwierdza, że 
nie ma żadnych przeszkód dla zastosowania procedury impeachmentu także współcześnie, co jednak 
w żadnym razie nie podważa obserwacji poczynionej przez A.V. Diceya, że nie może on być uznany za 
skuteczną sankcję konwenansów konstytucyjnych.

119 A.V. Dicey, op.cit., s. 441.
120 Ibidem, s. 446.
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Teza A.V. Diceya jest w oczywisty sposób nie do utrzymania, jeśli chcieć ją odno-
sić do wszystkich konwenansów. Sam zresztą oksfordzki konstytucjonalista, wbrew 
twierdzeniom jego późniejszych krytyków z I. Jenningsem na czele121, zdawał sobie 
z tego doskonale sprawę, wskazując na istnienie takich konwenansów, których naru-
szenie nie niesie ze sobą innych skutków niż wystawienie dopuszczającej się takiego 
czynu osoby na krytykę122. Prawdopodobnie odnośnie do tych norm konwenanso-
wych nie uważał on jednak, aby posiadały one rzeczywiście moc wiążącą. Tylko takie 
wytłumaczenie uniemożliwia postawienie A.V. Diceyowi zarzutu o niekonsekwencję, 
a nawet o popadanie w sprzeczność.

W każdym razie konieczne jest znalezienie innej sankcji dla norm konwenanso-
wych niż – nawet tylko pośrednia – sankcja prawna. Poszukując owej sankcji konwe-
nansów – to znaczy czynnika zapewniającego ich przestrzeganie – większość autorów 
wskazuje na opinię publiczną. Jak pamiętamy, A.V. Dicey był nader sceptyczny co 
do tego, czy sama siła opinii publicznej, a więc oczekiwanie formułowane pod adre-
sem tych, których postępowanie konwenanse regulują, że będą się oni do nich stoso-
wać – może stanowić wystarczająca gwarancję nienaruszalności norm konwenanso-
wych. Jeśli przyjąć, że rzeczywiście konwenanse są sankcjonowane „przez wagę opinii 
publicznej, która oczekuje od polityków by zachowywali się zgodnie z prawdziwym 
duchem konstytucji”123, to odpowiedzi wymagają jednak dwa pytania. Po pierwsze, 
w jaki sposób opinia publiczna sankcjonuje konwenanse, to znaczy przy zastosowaniu 
jakich środków działania jest ona zdolna wyegzekwować ich stosowanie, podobnie jak 
sądy egzekwują stosowanie norm prawnych? Po drugie, czy opinia publiczna stanowi 
jedyną sankcję konwenansów?

Współcześnie stanowisko opinii publicznej manifestować może się na wiele spo-
sobów, ostatecznie nawet w tak bezpośredniej formie jak masowe protesty lub też 
uliczne manifestacje. Z łatwością można sobie wyobrazić, że gdyby premier trwał na 
stanowisku mimo utraty zaufania Izby Gmin, to presja opinii publicznej – niezależnie 
od tego, w jakiej formie manifestowana – mogłaby skutecznie zmusić go do posza-
nowania konwenansu nakazującego mu ustąpienie bądź zwrócenie się do królowej 
o rozwiązanie parlamentu. W takim kontekście zdaje się trzeba odczytywać pogląd 
I.  Jenningsa, przekonującego, że konwenanse są przestrzegane ze względu na poli-
tyczne trudności powodowane ich naruszaniem124. W podobnym tonie wypowiedział 
się B. Chand, wskazując, że jeśli nawyk przestrzegania uznawanych powszechnie re-
guł jest niewystarczający, „przymuszającą i powstrzymującą siłą” staje się perspektywa 
kłopotów, jakie pociąga za sobą brak poszanowania dla takich norm125. Strach przed 
reakcją opinii publicznej może być wystarczającym powodem dla stosowania się do 
norm konwenansowych.

121 Por. G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 245.
122 Zob. A.V. Dicey, op.cit., s. 26
123 J. Harvey, L. Bather, Th e British Constitution, Macmillan St Martin’s Press, Basingstoke–London 

1972, s. 521.
124 I. Jennings, op.cit., s. 134.
125 B. Chand, op.cit., s. 225.
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W odniesieniu do niektórych konwenansów opinia publiczna działać może za 
pośrednictwem swych politycznych reprezentantów. Bardzo często egzekucja konwe-
nansowej normy nakazującej ministrowi ustąpienie ze stanowiska zgodnie z zasadą 
indywidualnej odpowiedzialności politycznej, zależy w znacznej mierze od postawy 
opozycji. Opozycja, domagając się dymisji, żąda przestrzegania normy konwenanso-
wej, a jej zdecydowana postawa nieraz zmusza niechętnego wcześniej temu ministra 
do złożenia rezygnacji. Z kolei ostateczną sankcją konwenansów regulujących pozycję 
ustrojową głowy państwa jest z pewnością perspektywa zniesienia monarchii decy-
zją parlamentu. Jeśli królowa zechciałaby samodzielnie dobierać sobie doradców, nie 
oglądając się na układ sił w parlamencie, perspektywy przetrwania monarchii stałyby 
się marne. W tym wypadku partie polityczne, działając w imieniu opinii publicznej, 
mogłyby wymusić na królowej poszanowanie konwenansów groźbą obalenia monar-
chii lub przynajmniej nałożenia na nią prawnych ograniczeń126. 

Również możliwość kodyfi kacji konwenansów może być postrzegana jako jeden 
z czynników wpływających na ich poszanowanie, choć z pewnością nie w odniesie-
niu do wszystkich norm konwenansowych. Perspektywa kodyfi kacji jest o tyle spe-
cyfi czną sankcją konwenansów, że jej zastosowanie oznacza przekształcenie normy 
konwenansowej w normę prawną127. Może ona więc służyć nie tyle wyegzekwowaniu 
konwenansu, co zmianie statusu normy konstytucyjnej i w ten sposób – przez wypo-
sażenie jej w sankcję prawną – zapewnieniu jej stosowania. Warto pamiętać, że o ile 
w Wielkiej Brytanii sam parlament mógłby dokonać kodyfi kacji każdego konwenan-
su – choć budzi pewne kontrowersje, czy byłby również uprawniony do uchwalenia 
konstytucji – to w Kanadzie i Australii kodyfi kacja normy konwenansowej polegająca 
na przekształceniu jej w normę konstytucji formalnej wymaga – zgodnie z właściwą 
procedurą zmiany obowiązujących w tych państwach ustaw zasadniczych – współ-
działania parlamentu oraz odpowiednio legislatur prowincji – w zależności od materii 
wszystkich bądź przynajmniej siedmiu – oraz obywateli przynajmniej czterech sta-
nów. We wszystkich trzech omawianych państwach odnaleźć można właściwie tylko 
jeden przykład kodyfi kacji normy konwenansowej w odpowiedzi na jej naruszenie, 
chyba żeby traktować w taki sposób również uchwalenie w Wielkiej Brytanii w 1910 
roku Ustawy o parlamencie (Parliament Act, 1910), co jednak jest o tyle wątpliwe, że 
obowiązywanie uprzednio konwenansu nie pozwalającego na odrzucanie przez Izbę 
Lordów ustaw budżetowych podawane było w wątpliwość. W 1977 roku do konsty-
tucji Australii wprowadzona została poprawka zmieniająca art. 15 ustawy zasadni-
czej, zgodnie z którym do legislatur stanowych należy obsada mandatów senatorskich 
w parlamencie federalnym w razie wystąpienia wakatu. Artykuł 15 przyznawał legis-
laturom całkowitą swobodę w zakresie wyboru osoby na wakujące miejsce. Z czasem 
ukształtował się jednak konwenans konstytucyjny, zgodnie z którym parlamenty sta-
nowe, dokonując tego rodzaju wyboru zobowiązane były kierować się przynależnością 

126 W Australii i Kanadzie wyegzekwowanie od głowy państwa stosowania się do wiążących ją norm 
konwenansowych jest znacznie łatwiejsze. Złamanie konwenansu stanowiłoby z pewnością wystarczającą 
przesłankę dla przychylenia się przez królową do prośby premiera o odwołanie gubernatora.

127 Chyba że chodzi o deklaratywną kodyfi kację, która jedynie formalizuje normę konwenansową, nie 
zmieniając jej pozaprawnego charakteru (por. niżej). 
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partyjną senatora, którego mandat uległ opróżnieniu. Nieobsadzony mandat mógł 
być więc powierzony wyłącznie osobie reprezentującej tę samą partię co poprzednik. 
Konwenans ten został dwukrotnie złamany w 1975 roku, w rezultacie czego wymóg 
uzupełniania składu Senatu przedstawicielami tej samej partii, którą reprezentował 
senator zwalniający miejsce, został wpisany do ustawy zasadniczej128. 

Egzekucji konwenansów konstytucyjnych mogą też służyć, i to niezwykle skutecz-
nie, królewskie prerogatywy (royal prerogatives). Gdyby premier rządu, który utracił 
zaufanie Izby Gmin, nie złożył dymisji ani nie zwrócił się do królowej o rozwiąza-
nie parlamentu, wówczas mogłaby ona z całą pewnością skorzystać z tak zwanych 
uprawnień zastrzeżonych (reserve powers) i zdymisjonować szefa rządu w celu wy-
egzekwowania konwenansowej zasady odpowiedzialności gabinetu przed parlamen-
tem. Podobnie królowa mogłaby odmówić prośbie o rozwiązanie parlamentu skie-
rowanej przez premiera, który w wyniku wyborów utracił poparcie większości jego 
członków. W takiej sytuacji postępowanie królowej – a w Australii i Kanadzie guber-
natora generalnego – byłoby nie tylko całkowicie uzasadnione, ale i właściwe kon-
stytucyjnie. E. Forsey przekonywał nawet, że „tylko Korona” jest w stanie zapobiec 
przeobrażeniu parlamentu w „maszynkę do głosowania” działającą pod dyktando pre-
miera, „a wyborów w zwykły plebiscyt, którego wynik premier akceptuje tylko wtedy, 
jeśli jest po jego myśli”129. 

Wskazanie królewskiej prerogatywy jako skutecznego narzędzia egzekwowania 
norm konwenansowych może wydawać się paradoksalne, wszak konwenanse po-
wstały w celu ograniczenia możliwości dyskrecjonalnego korzystania przez monar-
chę z prerogatyw. Ewolucja ustrojowej roli monarchy pozwala jednak współcześnie 
spojrzeć na możliwości korzystania przezeń z uprawnień zastrzeżonych nieco inaczej, 
zwłaszcza w kontekście radykalnego umocnienia pozycji premiera, który w opinii 
wielu stał się niemal „obieralnym dyktatorem”. W kontekście sankcji konwenansów 
zwrócenie uwagi na możliwości, jakich dostarcza w tym zakresie prerogatywa królew-
ska, jest o tyle istotne, że skorzystanie z niej jest jedyną formalną procedurą, której 
uruchomienie pozwala na bezpośrednie wyegzekwowanie normy konwenansowej. 
Oczywiście możliwości jej stosowania w praktyce są niezwykle ograniczone. Preroga-
tywa królewska może być użyta w tym kontekście wyłącznie w zupełnie wyjątkowych 
– można nawet powiedzieć dramatycznych – okolicznościach i na pewno nie w celu 
egzekucji wszystkich norm konwenansowych, których zastosowanie można by w ten 
sposób wymusić. Z całą pewnością królowa nie mogłaby na przykład zdymisjonować 
ministra w związku z niedopełnieniem wymogów, jakie nakłada nań zasada indywi-
dualnej odpowiedzialności politycznej. 

Niewłaściwe byłoby jednak uznanie, że konwenanse przestrzegane są wyłącznie 
z obawy przed konsekwencjami, jakie niosłoby ze sobą ich naruszenie, lub też że 
decydujące znaczenie ma możliwość zastosowania formalnej sankcji, czy to w postaci 
kodyfi kacji czy użycia królewskiej prerogatywy. Adresaci norm konwenansowych sza-

128 Por. J. Uhr, Explicating the Australian Senate, „Journal of Legislative Studies” 2002, vol. 8, no. 3, 
s. 18.

129 E. Forsey, Th e Problem of „Minority” Government in Canada, „Canadian Journal of Economics and 
Political Science” 1964, vol. 30, no. 1, s. 8.
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nują wiążące ich nieformalne normy konstytucyjne nie ze względu na to, że obawiają 
się skutków, jakie niosłoby ze sobą ich ewentualne złamanie, ale przede wszystkim 
z tego powodu, iż uważają takie postępowanie za właściwe, uznają jego słuszność. 
Trafnie wskazuje się, że o przestrzeganiu konwenansów decydują, obok przesłanek 
negatywnych – to znaczy obawy przed konsekwencjami „niekonstytucyjnego” po-
stępowania – również przesłanki pozytywne polegające na szacunku dla panujących 
wartości konstytucyjnych130. Choć wprowadzanie kategorii moralności czy etyki 
w kontekście konwenansów konstytucyjnych jest rzeczywiście problematyczne (nie 
każde postępowanie zgodne z konwenansem musi być przecież moralnie właściwe131, 
chyba że będziemy mówić – jak chcieli A.V. Dicey i G. Marshall – o „moralności 
konstytucyjnej”), to trafi ać musi do przekonania sentencja głosząca, że o ile prze-
strzeganie prawa jest tylko obowiązkiem, posłuszeństwo konwenansom jest cnotą132. 
Nie należy tego rozumieć w ten sposób, że poszanowanie norm konwenansowych nie 
jest obowiązkiem, w przeciwieństwie do przestrzegania prawa. Chodzi raczej o to, że 
sankcja konwenansów jest odmienna od sankcji norm prawnych, nie tylko dlatego, że 
więcej zależy tu od postawy członków wspólnoty politycznej, ale również dlatego, że 
odnośnie do norm konwenansowych ma ona w pewnym sensie charakter wewnętrzny. 
O ile normy prawa konstytucyjnego sankcjonowane są przez podmiot zewnętrzny 
wobec adresatów tych norm, jakim jest organ władzy sądowniczej, o tyle w wypadku 
konwenansów konstytucyjnych takiego zewnętrznego podmiotu brak. W tym sensie 
sankcja norm konwenansowych płynie z wewnątrz, to znaczy ma źródło w systemie 
interakcji między adresatami norm konwenansowych, aktualnymi i potencjalnymi. 
Słusznie zatem wskazuje się, że skuteczność norm konwenansowych „w oczywisty 
sposób zależy od wysokiego stopnia porozumienia i zaufania w ramach wspólnoty 
politycznej”133. 

Internalizacja normy, jako warunek jej skutecznego stosowania, ma ogromne zna-
czenie również w wypadku norm prawnych, a szczególnie odnosi się to – ze względu 
na ich specyfi cznych adresatów – do norm prawa konstytucyjnego. Jeżeli skuteczna 
egzekucja normy prawnej uzależniona jest od wykorzystania aparatu państwowego, 
którego zaangażowanie jest konieczne dla wykonania sądowego orzeczenia, to wobec 
osób kontrolujących ten aparat skuteczność egzekucji zależy ostatecznie od ich skłon-
ności do zastosowania się do wyroku sądu, to znaczy akceptacji rozstrzygnięć wyda-
nych w uzgodnionej procedurze stosowania prawa. Innymi słowy, podobnie jak nie 
istnieje żaden sposób, aby zmusić premiera do zastosowania się do normy konwenan-
sowej, tak i nie będzie sposobu, aby skutecznie zmusić go do akceptacji i zastosowania 
się do wyroku sądu. Najtrafniej chyba ten problem wyrażają słowa przypisywane ame-
rykańskiemu prezydentowi A. Jacksonowi, który komentując jedno z orzeczeń Sądu 
Najwyższego miał powiedzieć, odnosząc się bezpośrednio do ówczesnego przewod-

130 A. Bradley, K. Ewing, op.cit., s. 25.
131 Por. J. Waldron, Th e Law, Routledge, London 1990, s. 63.
132 Zob. M. Szerer, Naród w parlamencie. Polityka i obyczaje polityczne w Anglji, M.J. Kolin Ltd., Lon-

don 1941, s. 27.
133 P.H. Russell, Constitutional Odyssey. Can Canadians Become a Sovereign People?, University of To-

ronto Press, Toronto–Buff alo–London 2004, s. 16.
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niczącego składu: „Pan Marshall wydał wyrok, niech teraz pan Marshall spróbuje go 
wykonać”. Ta nieco anegdotyczna fraza zdaje się jednak oddawać istotę omawianego 
zagadnienia.

Zasadnicza różnica między normami prawa konstytucyjnego a konwenansami 
polega jednak na tym, że w przypadku tych pierwszych zawsze istnieje określona pro-
cedura, w ramach której uprawniony organ może nakazać zastosowanie normy. To, 
czy w każdym wypadku doprowadzi to rzeczywiście do jej zastosowania, jest drugo-
rzędne. Zasadnicze znaczenie ma to, że odnośnie do konwenansów nie ma zarówno 
takiej procedury, jak i takiego organu. 

Już w latach pięćdziesiątych XX wieku J. Ostaszewski zwracał uwagę na rolę par-
lamentu w kontekście poszanowania norm konwenansowych, wskazując, że „najogól-
niejszą” ich podstawą „jest wewnętrzna tradycja, dyscyplina polityczna i solidarność, 
panująca w głównym ośrodku całego ustroju: w Parlamencie”134. Niejako w tym sa-
mym duchu wypowiada się J. Jaconelli, przekonując, że źródeł wiążącego charakteru 
konwenansów poszukiwać należy nie w ich treści, ale w sposobie ich kształtowania. 
System konwenansów konstytucyjnych składa się bowiem na swoistą konstytucyjną 
umowę (constitutional compact), której stronami są wszyscy potencjalni adresaci norm 
konwenansowych, aktualni i przyszli. Perspektywa alternacji władzy – to znaczy wy-
miany owych adresatów nieformalnych norm konstytucyjnych – skłania do ich po-
szanowania niejako we własnym interesie, ale też ze względu na szacunek dla owego 
paktu konstytucyjnego, którego są stronami. W tym sensie normy konwenansowe, 
jak każde normy zwyczajowe, mają sankcję przede wszystkim wewnętrzną (are self- 

-policing)135.
Można stwierdzić z całą pewnością, że stosowanie konwenansów konstytucyjnych 

może być wyegzekwowane w rozmaity sposób136. Niektóre – tak jak chciał A.V. Dicey 
– rzeczywiście chronione są perspektywą złamania prawa, stanowiącą nieuchronną 
konsekwencję ich naruszenia. Stosowanie pewnych norm konwenansowych może 
wymusić głowa państwa groźbą skorzystania z uprawnień zastrzeżonych, a więc uży-
cia prerogatywy bez lub wbrew radzie odpowiedzialnego ministra. Wobec niektórych 
przynajmniej konwenansów można zatem uznać, że mają one bezpośrednią sankcję, 
to znaczy istnieje procedura, która może zostać uruchomiona w celu wyegzekwowa-
nia normy konwenansowej, przy czym zapewniają ją inne instytucje ustrojowe niż 
sądy, do których należy stosowanie przepisów prawa konstytucyjnego. Inne konwe-
nanse mogą być sankcjonowane perspektywą kodyfi kacji – a więc pośrednio przez 
parlament, jeszcze inne wyłącznie presją opinii publicznej. W każdym razie postawa 
opinii publicznej, wskazywana współcześnie najczęściej jako sankcja konwenansów, 
nie jest z całą pewnością jedynym czynnikiem, który ostatecznie decyduje o obowią-
zywaniu nieformalnych norm konstytucyjnych. Nie może być więc ona uznana za 
jedyną sankcję konwenansów konstytucyjnych. Zresztą, jak powiedziano, nie sposób 
wskazać jednej, właściwej dla wszystkich konwenansów formuły ich egzekwowania.

134 J. Ostaszewski, Zarys konstytucji angielskiej, maszynopis na prawach rękopisu, Londyn 1952, s. 14.
135 J. Jaconelli, Do Constitutional Conventions Bind?, „Cambridge Law Journal” 2005, vol. 64, no. 1, 

ss. 169, 173, 176. 
136 Por. S. Brooks, Canadian Democracy. An Introduction, M & S, Toronto 1994, s. 106.
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Konwenanse, ogólnie rzecz biorąc, są przestrzegane, ponieważ takie postępowanie 
jest postrzegane jako właściwe i słuszne. Oznacza to, że tym, co ma być może naj-
istotniejsze znaczenie dla ich poszanowania, jest specyfi czna kultura polityczna, ro-
zumiana jako „sfera świadomości politycznej, ocen i wartości, praw i skłonności, któ-
re znajdują wyraz w działaniu politycznym, determinują zachowania polityczne”137. 
Chodzi o kulturę polityczną całego społeczeństwa, ale przede wszystkim aktorów 
systemu politycznego, to jest tych, których postępowanie konwenanse konstytucyj-
ne regulują. To właśnie ich świadomość polityczna, ich oceny, wartości i skłonności 
determinujące zachowania polityczne mają dla funkcjonowania konwenansów jako 
norm konstytucji materialnej zasadnicze znaczenie. Inne elementy mogą być jedynie 
uzupełnieniem, pełniąc tylko funkcję pomocniczą w zakresie egzekwowania niefor-
malnych norm konstytucji. 

Kiedy więc ta kultura polityczna przeżywa kryzys, kiedy istnieje obawa, że jedna 
ze stron owej konstytucyjnej umowy nie jest już skłonna dotrzymywać jej postano-
wień, pojawiają się głosy zaniepokojenia, jak ten konserwatysty N. Johnsona z końca 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, który z widocznym pesymizmem, a nawet 
przygnębieniem stwierdzał, że: „Kiedy zaczynamy zastanawiać się nad charakterem 
i rolą konwenansów w obecnym życiu politycznym możemy spostrzec, iż ta pewność 
[że konwenanse są osadzone na trwałych jak skała podstawach zwyczajów i wieko-
wych tradycji] była nieusprawiedliwiona i przesadnie optymistyczna. Nie ma już tego 
stopnia poświęcenia dla szczególnych procedur, tego szacunku dla tradycyjnych war-
tości i zwyczajów, ani tak szerokiego porozumienia co do tego, w jaki sposób i dla 
jakich celów władza ma być wykonywana, które by usprawiedliwiały wiarę, że same 
konwenanse są opoką, na której możemy polegać, jeśli chodzi o ochronę praw obywa-
telskich lub przetrwanie tej szczególnej formy rządów”138.

Niezależnie od tego, jaki czynnik można wskazać jako decydujący dla stosowania 
norm konwenansowych, należy zaznaczyć, że najogólniej rzecz biorąc sankcja kon-
wenansów konstytucyjnych ma charakter polityczny, a nie prawny, z wyjątkiem tych 
nielicznych spośród nich, które mogą być sankcjonowane prawnie, choć zawsze tylko 
pośrednio. Nawet wówczas, gdy wyegzekwowanie konwenansu następuje przez od-
wołanie się przez królową do uprawnień zastrzeżonych, decyzja o egzekucji normy 
konwenansowej ma charakter polityczny. Środek służący do osiągnięcia celu, jakim 
jest doprowadzenie do realizacji dyrektywy zawartej w normie, jest bez wątpienia 
natury prawnej, wszak królowa odwołuje się w tym wypadku do prerogatywy mającej 
podstawy w prawie powszechnym. Niemniej sama sankcja jest w istocie polityczna, 
skoro przed użyciem jednego z uprawnień zastrzeżonych królowa musi podjąć decy-
zję, czy sytuacja tego wymaga lub przynajmniej na to pozwala. Taka decyzja będzie 
decyzją par excellence polityczną.

137 M. Sobolewski, Czym jest kultura polityczna [w:] M. Sobolewski, Pisma nieznane i rozproszone (red. 
K. Chojnicka, M. Jaskólski), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 114.

138 N. Johnson, In Search of the Constitution, Pergamon Press, Oxford 1977, s. 33.
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9. Zmiana i przekształcenia

Formuła, w jakiej może nastąpić zmiana treści normy konwenansowej, przynajmniej 
częściowo uzależniona jest od sposobu, w jaki norma ta została ukształtowana. Je-
śli źródłem konwenansu było porozumienie, nie oznacza to jeszcze, że umawiające 
się strony mogą od niego odstąpić lub uzgodnić zmianę treści wiążącej ich umowy. 
Podobnie gdy źródłem konwenansu było jednostronne zobowiązanie. Podmiot zobo-
wiązujący się do określonego postępowania nie w każdym przypadku może zmody-
fi kować treść ciążącego na nim zobowiązania lub w ogóle z niego zrezygnować. Tak 
długo jak konwenans nie utraci powszechnego uznania, jest on obowiązującą normą, 
wiążącą dla jej adresata.

Porzucenie konwenansu może być uzasadnione zmianą okoliczności, które pier-
wotnie uzasadniały jego ukształtowanie i obowiązywanie. Kiedy w 1965 roku Rodezja 
bezprawnie ogłosiła niepodległość, parlament brytyjski podjął decyzję o przywróce-
niu pełni władzy legislacyjnej nad tym terytorium, choć od 1961 roku obowiązywał 
konwenans konstytucyjny, zgodnie z którym parlament mógł stanowić prawo dla Ro-
dezji wyłącznie na wniosek jej władz139.

Brak sformalizowania ułatwia rzecz jasna zmianę treści normy konwenansowej. 
Bardzo często sama treść normy konwenansowej podlega ewolucji. Najlepszym przy-
kładem są konwenanse odpowiedzialne za realizację zasady indywidualnej i solidarnej 
odpowiedzialności ministrów140. Także z tego względu kodyfi kacja konwenansów na-
wet bez zmiany ich pozaprawnego charakteru jest problematyczna. Precyzyjne okre-
ślenie treści normy konwenansowej powoduje, że dyrektywa postępowania wynikają-
ca z takiej normy nie może ulec zmianie w „niezauważalny” sposób. 

Zmiana konwenansu może również nastąpić na skutek reinterpretacji relewan-
tnych precedensów ustrojowych, pojawienia się nowych lub takiego przeobrażenia 
sytuacji ustrojowej, które zapewni uzasadnienie dla modyfi kacji konwenansu. Nie-
gdyś uznawano, że z zasady kolegialnej odpowiedzialności rządu wynika konieczność 
jego dymisji w rezultacie każdego przegranego głosowania w Izbie Gmin. Zarów-
no w Wielkiej Brytanii, jak i w Kanadzie konwenans ten uległ zmianie w związku 
z pojawieniem się rządów posiadających niewielką przewagę głosów w parlamencie 
oraz gabinetów mniejszościowych. Norma konwenansowa została dostosowana do 
nowych okoliczności, zmieniło się jej uzasadnienie (reason), za czym poszła zmiana 
treści. W tym wypadku owa zmiana oznaczała zresztą powrót do pierwotnej formuły 
konwenansu, ale oczywiście nie musi tak być w każdym przypadku.

Norma konwenansowa może stracić rację bytu ze względu na prawne uregulo-
wanie materii podlegającej uprzednio regulacji konwenansowej. Przed 1982 rokiem 
obowiązywał w Kanadzie – wspominany już w innym miejscu – konwenans wyma-
gający „znaczącego poparcia” prowincji dla skutecznej zmiany konstytucji. Ponieważ 
w Ustawie Konstytucyjnej z 1982 roku ustalona została procedura zmiany przepisów 

139 S. de Smith, R. Brazier, op.cit., s. 43.
140 Por. G. Richards, Mackintosh’s the Government and Politics of Britain, Unwin Hyman, London 1988, 

ss. 13–14.
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ustawy zasadniczej, stosowny konwenans przestał obowiązywać. Nie doszło do jego 
kodyfi kacji – był on zdecydowanie zbyt mało precyzyjnie określony, aby można było 
po prostu przekształcić go w normę prawną – ale wobec uregulowania tej materii 
przepisami konstytucji, dla nieformalnych norm konstytucyjnych w tym obszarze za-
brakło już miejsca. 

Najogólniej rzecz biorąc, konwenans przestaje obowiązywać, jeśli zabraknie dla 
niego uzasadnienia, jeśli utraci on powszechne uznanie i w związku z tym moc wią-
żącą. Niegdyś z wnioskiem o rozwiązanie Izby Gmin zwracał się do monarchy cały 
gabinet, obecnie prawo doradzania królowej w tej sprawie ma jednoosobowo premier. 
Praktyka taka została zaakceptowana w Wielkiej Brytanii już w 1918 roku. Zmia-
na konwenansu nastąpiła, ponieważ nowa norma została powszechnie uznana za 
obowiązującą. Gdyby takiego uznania zabrakło, postępowanie ówczesnego premiera
D. Lloyd George’a, który jako pierwszy sam zwrócił się do króla o rozwiązanie par-
lamentu, zostałoby uznane za niekonstytucyjne i nie byłoby naśladowane przez jego 
następców.

Ze względu na nieformalny charakter norm konwenansowych przekształcenie ich 
treści w celu dostosowania do zmienionych warunków, okoliczności lub wymagań 
ustrojowych jest łatwiejsze niż norm prawa konstytucyjnego. Jest to zresztą jedna 
z najczęściej podnoszonych zalet konwenansów konstytucyjnych. Nie oznacza to jed-
nak – wbrew pozorom – że normy konwenansowe są bardzo elastyczne, to znaczy, 
że często ulegają zmianom. Wprost przeciwnie, zasadnicze dla ustroju westminster-
skiego normy konwenansowe, powodujące neutralizację polityczną głowy państwa 
oraz poddające drugi składnik podzielonej egzekutywy odpowiedzialności politycznej 
przed parlamentem, pozostają w swym ogólnym charakterze właściwie niezmienne, 
choć ich treść podlega przekształceniu.

Konwenanse muszą być przestrzegane tak długo, jak długo posiadają moc obowią-
zującą. Nie mogą zostać zmienione na skutek jednostronnej decyzji adresata normy141. 
Nie jest on bowiem jej dysponentem i nie może zwolnić się z obowiązku stosowania 
się do niej.

10. Konwenanse a zwyczaje konstytucyjne

W porządku ustrojowym każdego państwa obok formalnych norm konstytucyjnych 
zawartych w ustawie zasadniczej kształtują się z czasem zwyczajowe reguły postę-
powania, niejako uzupełniające przepisy konstytucji, stanowiące swoisty dodatek do 
nich, pozwalający na sprawne funkcjonowanie ustawy zasadniczej. Owe reguły nazy-
wane są najczęściej zwyczajami konstytucyjnymi – w przeszłości zwano je również 
zwyczajami politycznymi – i, jak powiedziano, występują właściwie wszędzie tam, 
gdzie obowiązuje skodyfi kowana konstytucja. Zarówno liczba zwyczajów konstytu-
cyjnych, jak i ich znaczenie zależą od tego, na ile przepisy konstytucji w sposób wy-
czerpujący regulują zagadnienia dotyczące ustroju państwa i jak wiele czasu upłynęło 

141 Por. G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 217.
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od uchwalenia ustawy zasadniczej. Wokół konstytucji drobiazgowych, kazuistycz-
nych, ukształtuje się z pewnością mniej zwyczajów niż wokół konstytucji bardziej 
ogólnych. Więcej zwyczajów konstytucyjnych towarzyszyć będzie ustawom zasadni-
czym obowiązującym dłużej, a przy tym sztywnym, niepoddającym się łatwo formal-
nym zmianom142.

Większość badaczy nie dostrzega różnicy między zwyczajami konstytucyjnymi 
a konwenansami charakterystycznymi dla ustrojów państw wywodzących się z brytyj-
skiej tradycji konstytucyjnej. Dość powiedzieć, że różnicy takiej nie widział sam A.V. 
Dicey. Takie stanowisko jest także współcześnie w brytyjskiej literaturze przedmiotu 
niemal powszechne. Co prawda w doktrynie anglosaskiej wyraźnie odróżnia się kon-
wenans (convention) od zwyczaju (usage, custom), ale to pierwsze pojęcie zwykło się 
odnosić również do praktyk, określanych w polskiej literaturze jako zwyczaje kon-
stytucyjne143. Także rodzimi badacze bardzo często albo w ogóle nie czynią żadnej 
dystynkcji między konwenansami a zwyczajami, a oba pojęcia stosują zamiennie, albo 
też nie dostrzegając różnic zasadniczej natury między anglosaskimi konwenansami 
a zwyczajami konstytucyjnymi występującymi w innych państwach, co najwyżej wska-
zują, że w Wielkiej Brytanii rola ustrojowa konwenansów jest bardziej znacząca144.

Tę szczególną rolę konwenansów w ustroju brytyjskim akcentują przede wszyst-
kim badacze tego ustroju, podkreślając bardziej zdecydowanie różnicę między kon-
wenansami a zwyczajami konstytucyjnymi, polegającą najogólniej rzecz biorąc na 
tym, że konwenanse „w rozwoju historycznym wywarły tego rodzaju wpływ na ustrój 
Zjednoczonego Królestwa, że w ostatecznym rozrachunku tworzą one zasadniczy 
szkielet porządku konstytucyjnego”, którego jedynie uzupełnieniem są normy prawa 
konstytucyjnego145. Nawet dostrzegalny w ostatnich latach wzrost znaczenia prawa 
stanowionego w brytyjskich regulacjach ustrojowych nie zmienia trafności tej, wyra-
żonej już przed wieloma laty, opinii. 

Na zasadniczo odmienny charakter konwenansów i zwyczajów konstytucyjnych 
zwracali uwagę S. Rozmaryn i W. Zakrzewski. Pierwszy z nich, podsumowując roz-
ważania na temat zwyczajów konstytucyjnych, stwierdzał jednoznacznie, że „to pojęcie 
zwyczaju całkowicie różni się od pojęcia conventions of the constitution, którym operował 
Dicey w oparciu o swoją tezę, że prawem są tylko normy sankcjonowane przez sądy”146. 

142 Jak trafnie zauważył w tym kontekście M. Król, znaczenie reguł zwyczajowych „jest tem większe, 
czem bardziej szczupłe i niewyczerpujące są postanowienia konstytucji pisanej lub czem dłużej ta ostatnia 
istnieje, dzięki czemu jej postanowienia zdążyłyby w części rozminąć się z rzeczywistymi potrzebami 
państwa”; M. Król, Zmiany i przekształcenia zwyczajowe konstytucji, „Rocznik Prawniczy Wileński”, rok 
V, Wilno 1931, s. 72

143 Zob. np. K.C. Wheare, op.cit., ss. 121–136.
144 Por. A. Jamróz, Demokracja współczesna, Temida 2, Białystok 1993, ss. 122–123; M. Kruk, Rozwa-

żania o kształtowaniu się zwyczajów i obyczajów politycznych w praktyce konstytucyjnej, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis”, Prawo nr 247, Wrocław 1995, s. 40.

145 A. Zięba, Wielka Brytania [w:] A. Jamróz (red.), Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitali-

stycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 70. Podobnie A. Pułło, Współczesne 

ustroje państwowe. Wielka Brytania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1983, s. 29. 
146 S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-

szawa 1961, s. 128. 
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W. Zakrzewski zwracał z kolei uwagę, że „istnieją istotne różnice, dzielące konwenan-
se brytyjskie od zwyczajów konstytucyjnych innych państw”, przy czym za decydującą 
o ich odmiennej naturze uważał, zdaje się, specyfi kę ustroju brytyjskiego, powodującą, 
że o ile na przykład we Francji czy w Stanach Zjednoczonych zwyczaje jedynie uzupeł-
niają przepisy konstytucji, które nawet przy ich pominięciu „stanowią zwarty i logiczny 
system”, o tyle w Wielkiej Brytanii „normy prawa konstytucyjnego przy pominięciu 
konwenansów stają się niezrozumiałym chaosem niepowiązanych norm szczegółowych, 
alogicznych i częściowo niezrozumiałych”. Zasadnicza różnica polegać miała więc na 
determinowanym szczególnym rysem konstytucjonalizmu brytyjskiego – wyróżniają-
cego się brakiem skodyfi kowanej konstytucji – charakterze relacji zachodzących między 
normami prawa konstytucyjnego a zwyczajami i konwenansami. Te pierwsze uzupeł-
niają jedynie przepisy ustaw zasadniczych. W Wielkiej Brytanii zaś często to „normy 
stanowione opierają się na konwenansach, zakładają ich istnienie”147.

Kryterium użyte przez W. Zakrzewskiego można jednak zastosować jedynie wo-
bec konwenansów brytyjskich, ale już raczej nie w stosunku do pozaprawnych norm 
konstytucyjnych stanowiących jedno ze źródeł konstytucji materialnej Kanady i Au-
stralii. Pozbawienie mocy obowiązującej australijskich konwenansów konstytucyj-
nych z pewnością nie doprowadziłoby do paraliżu ustroju tego państwa. Mógłby on 
znakomicie funkcjonować, opierając się na przepisach ustawy zasadniczej. Rzecz jasna 
w ten sposób zatraciłby on swój dotychczasowy charakter, ale sama konstytucja mo-
głaby stanowić wystarczającą podstawę organizacji ustroju państwa. To samo można 
powiedzieć, choć być może w nieco mniejszym stopniu, również o Kanadzie. 

Kryterium pozwalającym odróżnić konwenanse od zwyczajów konstytucyjnych 
nie może być zatem charakter relacji zachodzących między nimi a przepisami pra-
wa konstytucyjnego. Zasadnicza różnica umożliwiająca uchwycenie odmienności 
konwenansów – nie tylko brytyjskich, ale również kanadyjskich i australijskich – od 
zwyczajów konstytucyjnych polega na tym, że konwenanse mają rangę norm konsty-
tucyjnych. Zwyczaje konstytucyjne takiego statusu nie posiadają.

Nie chodzi więc o znaczenie ustrojowe konwenansów, to bowiem w wypad-
ku zwyczajów konstytucyjnych może być równie wielkie. Praktykowany w Stanach 
Zjednoczonych zwyczaj polegający na tym, że elektorzy w wyborach prezydenckich 
dochowują złożonego wcześniej ślubowania (pledge), oddając głos na tę z osób ubie-
gających się o urząd, którą wskazali wyborcy, oddający głosy w ich stanie – mimo 
że konstytucja gwarantuje elektorom w tym zakresie całkowitą swobodę – ma dla 
ustroju amerykańskiego równie fundamentalne znaczenie, jak dla ustroju brytyjskie-
go konwenans nakazujący powoływanie na stanowisko premiera osoby dysponującej 
zaufaniem Izby Gmin. Podobnie jak nie ma procedury, która mogłaby zostać za-
stosowana w celu wymuszenia na królowej zastosowania się do wiążącej ją normy 
konwenansowej, tak i elektorów nie można w żaden sposób zmusić, by oddając głosy 
w kolegium elektorskim, stosowali się do wspomnianego zwyczaju. Zasadnicza róż-
nica polega jednak na tym, że odstąpienie przez elektorów od zwyczajowego sposobu 
postępowania w procesie wyboru prezydenta nie jest w żadnym razie postępowaniem 

147 W. Zakrzewski, op.cit., s. 19.
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niezgodnym z konstytucją i nie jest za takie uważane. Gdyby elektorzy głosowali 
inaczej, niż się tego od nich oczekuje (co zresztą zdarza się, choć niezwykle rzadko) 
można by im czynić zarzuty, że ich postępowanie jest niewłaściwe bądź niedemo-
kratyczne, ale nigdy że jest niekonstytucyjne. Jeśliby natomiast królowa zignorowała 
przy powoływaniu rządu wolę parlamentu, a w ten sposób pośrednio i wyborców, nie 
mogłoby być żadnych wątpliwości co do tego, że dopuściłaby się tym samym złamania 
konstytucji. Istota problemu sprowadza się więc do szczególnego w konstytucjona-
lizmie brytyjskim, a siłą rzeczy również w kanadyjskim i australijskim, pojmowania 
konstytucji i w związku z tym również tego, jakie postępowanie pozostaje w zgodzie 
z jej wymogami, a więc jest konstytucyjne. W ramach konstytucji Zjednoczonego 
Królestwa, a więc całokształtu norm odpowiedzialnych za regulację zagadnień ustroju 
państwa, mieszczą się również normy pozaprawne, na które nie ma miejsca nie tyl-
ko w konstytucjonalizmie kontynentalnym, ale nawet amerykańskim, mimo że ten 
zakorzeniony jest przecież – głębiej nawet niż można by przypuszczać – w tradycji 
brytyjskiej. Ewolucja ustroju amerykańskiego – a przede wszystkim uznanie właś-
ciwości sądów do badania zgodności prawa federalnego i stanowego z konstytucją 
– wykluczyła jednak ostatecznie możliwość, aby obok ustawy zasadniczej ukształ-
towały się normy konstytucyjne o charakterze pozaprawnym. Zastąpiły je bowiem 
orzeczenia Sądu Najwyższego, dzięki którym przepisy ustawy zasadniczej są dosto-
sowywane do zmieniającej się rzeczywistości i uwarunkowań. W Stanach Zjednoczo-
nych konstytucja jest pojęciem wyłącznie prawnym. Wszystkie normy ustrojowe są 
normami prawnymi, niezależnie od tego, czy ich źródłem są wprost przepisy konsty-
tucji czy też wydawane na ich podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego.

Większość konwenansów, w tym te regulujące wykonywanie funkcji przez mo-
narchę, nie ma bezpośredniej sankcji, w tym sensie, że nie istnieje procedura, w któ-
rej możliwe byłoby wyegzekwowanie normy konwenansowej. Nie jest ona konieczna 
przede wszystkim dlatego, że są one uważane za normy konstytucyjne, co wystarcza-
jąco zapewnia ich poszanowanie. 

Odwołując się w tym kontekście raz jeszcze do podnoszonego już przykładu za-
sadniczego dla funkcjonowania ustroju amerykańskiego zwyczaju konstytucyjnego, 
warto zauważyć, że w wielu stanach legislatury zezwoliły partiom na żądanie od kan-
dydatów na elektorów złożenia ślubowania lub nawet nałożyły na elektorów prawny 
obowiązek oddawania głosów zgodnie z wolą wyrażoną przez wyborców. Niektóre 
z nich uchwaliły przepisy pozwalające nałożyć na „wiarołomnych” elektorów grzyw-
nę za niewywiązanie się z obowiązku zadośćuczynienia woli wyborców wyrażonej 
w głosowaniu powszechnym. Jeden ze stanowych sądów najwyższych zasugerował 
nawet, że możliwe byłoby wydanie nakazu sądowego (mandamus) zobowiązującego 
elektora do oddania głosu, tak jak się tego od niego oczekuje, to znaczy zgodnie ze 
złożonym uprzednio ślubowaniem148. Fakt, iż Sąd Najwyższy – jak można sądzić na 
podstawie jego dotychczasowego orzecznictwa – uznałby zapewne wiązanie elekto-
rów w ten sposób za niezgodne z konstytucją, ma w tym wypadku drugorzędne zna-

148 Zob. J. Best, Th e Case Against Direct Election of the President. A Defense of the Electoral College, Cor-
nell University Press, Ithaca and London 1971, ss. 179–180.
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czenie. Istotne jest bowiem to, że oczekiwanie od elektorów określonego zachowania 
w wykonywaniu ich funkcji nie jest postrzegane jako wystarczająca gwarancja powin-
nego postępowania. Gdyby chodziło o konwenansową normę konstytucyjną, wów-
czas poszukiwanie dla niej sankcji prawnej, mającej zagwarantować jej każdorazowe 
stosowanie, nie byłoby konieczne. Sposób wykonywania przez elektorów ich kon-
stytucyjnej funkcji w procedurze wyboru prezydenta, polegającej na bezpośrednim 
oddawaniu głosów na jedną z osób ubiegających się o urząd, nie jest jednak regulowa-
ny pozaprawną normą konstytucyjną. Dla tego rodzaju norm w konstytucjonalizmie 
amerykańskim nie ma bowiem miejsca. Jeśli więc niektórzy amerykańscy konstytu-
cjonaliści przekonują, że nie może być mowy o swobodzie elektorów w zakresie od-
dawania przez nich głosów w wyborach prezydenckich, to ich argumentacja nie ma 
na celu wykazania, że obowiązują w tym zakresie normy konstytucyjne o charakterze 
pozaprawnym, lecz że dyskrecjonalność elektorów wyklucza odpowiednia wykładnia 
przepisów ustawy zasadniczej149. 

Próby nadania sankcji prawnej praktyce oddawania głosów w kolegium elektor-
skim świadczą nawet o tym, że nie jest ona postrzegana jako zwyczaj konstytucyjny, 
który oczywiście bezpośredniej sankcji prawnej posiadać nie może. Sąd Najwyższy 
Nowego Jorku, który zasugerował, że mógłby nakazać elektorowi oddanie głosu 
w odpowiedni sposób, wskazał tym samym, że uważa ów obowiązek za wynikają-
cy z przepisów konstytucji. Tylko w takim wypadku byłby on bowiem uprawniony 
do podjęcia stosownej interwencji. Jeśli legislatury stanowe nakładają na elektorów 
prawny obowiązek głosowania w określony sposób, dokonują tym samym przekształ-
cenia zwyczaju konstytucyjnego w normę prawną. Jak wspomniano, można przypusz-
czać, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznałby tego rodzaju ograniczenia za 
naruszenie ustawy zasadniczej, ale równie dobrze mógłby ze stosownych przepisów 
konstytucji wywnioskować, iż legislatury mogą wiązać elektorów w zakresie oddawa-
nia głosów w kolegium elektorskim przepisami prawa. Orzecznictwo amerykańskie-
go Sądu Najwyższego niejednokrotnie zaskakiwało. Notowano też wiele przypadków 
zmiany obowiązującej nawet przez wiele lat wykładni przepisów konstytucji. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby i w tym zakresie uległa ona zmianie. 

W każdym razie, niezależnie, jak istotny dla ustroju amerykańskiego jest – wciąż 
jeszcze traktowany jako zwyczaj konstytucyjny – obowiązek oddawania głosów przez 
prezydenckich elektorów zgodnie z wolą stanowych wyborców, nie ma on rangi nor-
my konstytucyjnej, co nie pozwala uznać go za konwenans konstytucyjny.

149 Por. R.W. Bennett, Taming the Electoral College, Stanford University Press, Stanford 2006, 
ss. 104–110.





Rozdział II

Konwenansowa regulacja ustroju 

Jako wspólną cechę konwenansów konstytucyjnych wskazywał A.V. Dicey, że wszyst-
kie one – a przynajmniej większość z nich – określają „sposób, w jaki dyskrecjonalne 
uprawnienia Korony (lub ministrów jako sług Korony) powinny być wykonywane”1. 
Współcześnie materia podlegająca regulacji konwenansowej jest znacznie bardziej 
rozległa. Nie jest już ona ograniczona jedynie do relacji w ramach podzielonej egze-
kutywy, to jest między głową państwa a gabinetem i premierem, lecz obejmuje także 
stosunki pomiędzy rządem a parlamentem oraz izbami parlamentu. Instytucja ga-
binetu oraz stanowisko premiera do dziś wspierają się niemal w całości na normach 
konwenansowych. Konwenanse odpowiadają za regulację niektórych zagadnień zwią-
zanych z wewnętrzną organizacją parlamentu, obowiązuje też w innych obszarach 
wiążących się z funkcjonowaniem ustroju państwa, na przykład jego terytorialną or-
ganizacją. 

Ponieważ konwenanse są normami konstytucyjnymi, mogą one regulować tylko 
te materie, które zakwalifi kować można jako materie konstytucyjne. Jak już wspo-
mniano, te nie poddają się jednak – zwłaszcza w ustroju brytyjskim – precyzyjnemu 
określeniu. 

Zakresu obowiązywania konwenansów konstytucyjnych, a więc materii podda-
nych konwenansowej regulacji, nie da się precyzyjnie wyznaczyć. Bez wątpienia naj-
istotniejsze są te spośród konwenansów, które najściślej wiążą się z ustrojem państwa, 
określając stosunki między składnikami podzielonej egzekutywy oraz między rządem 
a parlamentem; te związane z funkcjonowaniem parlamentu, a także z terytorialną 
organizacją ustroju. Na nich więc skupiona zostanie uwaga w dalszych rozważaniach. 
Normy konwenansowe odnoszące się do sądownictwa – na przykład zobowiązujące 
sędziów do zachowania apolityczności – jako niezwiązane bezpośrednio z systemem 
rządów, a z tego punktu widzenia mniej znaczące w analizie ustrojowej, zostaną po-
minięte. 

1 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, MacMillan and Co., London 
1915, s. 418.
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1. Pozycja ustrojowa głowy państwa

W odróżnieniu od Zjednoczonego Królestwa, gdzie funkcję głowy państwa pełni 
osobiście dziedziczny monarcha, w Kanadzie i Australii konwenanse konstytucyjne 
regulują pozycję ustrojową gubernatora generalnego również w zakresie obsady sta-
nowiska. Formalnie głową państwa jest w Kanadzie królowa Kanady, a w Australii 
królowa Australii, która jednocześnie jest monarchą brytyjskim. Będąc reprezentan-
tami głowy państwa, gubernatorzy generalni pełnią w zastępstwie królowej funkcje, 
które monarchini wykonuje osobiście w Zjednoczonym Królestwie. Gubernatorów 
powołuje królowa. Należna jej w tym zakresie swoboda została jednak z czasem sku-
tecznie ograniczona licznymi konwenansami konstytucyjnymi.

Począwszy od 1930 roku, gubernatorzy generalni powoływani są przez monarchę 
brytyjskiego za radą odpowiedniego szefa rządu2. Australia była pierwszym państwem, 
w którym gubernator generalny został powołany na wniosek (za radą) miejscowego 
rządu, co dało początek obecnej procedurze3. Konwenans, który ostatecznie uregulo-
wał tę kwestię, ustalony podczas Konferencji Imperialnej w tym właśnie roku4, ma być 
może największe znaczenie dla określenia pozycji ustrojowej głowy państwa w byłych 
dominiach. Przesądza on bowiem o tym, że faktycznie o obsadzie tego stanowiska 
decydują premierzy federalni, a więc drugi składnik podzielonej egzekutywy5. 

Zarówno w Kanadzie, jak i w Australii konwenanse regulują także długość kaden-
cji gubernatorów generalnych. Formalnie osoba powołana na stanowisko gubernatora 
pełni tę funkcję tak długo, jak królowa uzna to za stosowne (during Queen’s pleasure). 
Utrwalona norma konwenansowa określa jednak długość kadencji na pięć lat, przy 
czym w obu państwach dopuszczalne jest jej wydłużenie. W Kanadzie konwenans 

2 Zdaniem S. Bożyka w rezultacie kryzysu konstytucyjnego z 1975 roku zaszła istotna zmiana w za-
kresie procedury powoływania gubernatora generalnego. Według niego, odtąd gubernator wyznaczany 
jest przez rząd federalny, a królowa jedynie akceptuje przedstawionego jej kandydata. Wydaje się jednak, 
że żadna zmiana, gdy chodzi o obsadę stanowiska gubernatora generalnego, nie nastąpiła. Rozróżnienie, 
jakie czyni S. Bożyk między mianowaniem przez królową gubernatora na wniosek premiera a akceptacją 
kandydata przedstawionego jej przez rząd, nie znajduje podstaw. W procedurze mianowania gubernatora 
generalnego Australii nic od 1930 roku nie uległo zmianie. Powołuje go królowa za radą, to jest na wnio-
sek, premiera Australii. Por. S. Bożyk, System konstytucyjny Australii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2001, ss. 55–56.

3 Zob. Z. Cowen, Understanding the Offi  ce of the Governor-General of Australia, „Australian Defence 
Force Journal” 2001, no. 148, ss. 23–24.

4 Zgodnie z deklaracją ogłoszoną podczas Konferencji Imperialnej, począwszy od 1926 roku, guber-
natorzy generalni w dominiach brytyjskich przestali być reprezentantami brytyjskiego rządu. W związku 
z tym ministrowie rządu Zjednoczonego Królestwa utracili prawo doradzania królowi w zakresie ich 
powoływania. Do czasu Konferencji Imperialnej z 1930 roku, podczas której ustalony został stosowny 
konwenans, król – wobec braku osób uprawnionych do doradzania mu w tej kwestii - decyzje o obsadzie 
stanowisk gubernatorów generalnych podejmować mógł samodzielnie. Zob. J.R. Mallory, Th e Appoint-

ment of the Governor General: Responsible Government, Autonomy, and the Royal Prerogative, „Canadian 
Journal of Economics and Political Science” 1960, vol. 26, no. 1, ss. 96–98. 

5 Co ciekawe, gubernatorzy stanowi w Australii powoływani są przez królową za radą stanowych 
premierów dopiero od 1986 roku, przy czym reguluje tę kwestię nie konwenans konstytucyjny, ale przepis 
Ustawy o Australii (Australia Act, 1986).
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jest w tej mierze bardziej precyzyjny, przewiduje bowiem, że przedłużenie kadencji 
gubernatora generalnego jest dopuszczalne najwyżej dwukrotnie, każdorazowo nie 
dłużej niż o 12 miesięcy6. Konwenans określający długość kadencji wiąże premierów, 
którzy decydują o nominacji. Oznacza on więc, że są oni zobowiązani zwrócić się do 
królowej nie później niż pięć lat po powołaniu gubernatora generalnego, chyba że 
zdecydują o przedłużeniu jego kadencji. Zgodnie z konwenansem niedopuszczalne 
jest powołanie tej samej osoby na stanowisko gubernatora generalnego więcej niż 
jeden raz.

W zgodzie z normą konwenansową, której początek dało powołanie na stano-
wisko gubernatora generalnego V. Masseya w 1952 roku, osoba pełniąca tę funkcję 
w Kanadzie musi być obywatelem tego państwa. W Australii podobna norma torowa-
ła sobie drogę przez wiele lat z niemałymi trudnościami. Co prawda już w 1931 roku 
pierwszy Australijczyk objął funkcję gubernatora generalnego, ale wówczas nie doszło 
do ukształtowania odpowiedniego konwenansu. Jeszcze w 1947 roku, kiedy to po raz 
drugi obywatel Australii został gubernatorem generalnym, konwenans nie obowiązy-
wał, o czym świadczą okoliczności towarzyszące nominacji7. Dopiero od roku 1965 na 
stanowisko gubernatora powoływani są wyłącznie Australijczycy. Obecnie co do ist-
nienia odpowiedniej normy konwenansowej nie może już być żadnych wątpliwości8.

W Kanadzie ukształtowała się również norma konwenansowa, nakazująca powie-
rzanie funkcji gubernatora generalnego naprzemiennie reprezentantom społeczności 
angielsko- i francuskojęzycznej, przy czym za przedstawicieli tej pierwszej współcześ-
nie uznaje się również osoby innego niż anglosaskie pochodzenia, jeśli ich pierwszym 
językiem jest język angielski9. Odpowiednim precedensem ustrojowym była nomi-
nacja frankofona G. Vaniera w 1959 roku, w miejsce anglojęzycznego V. Masseya. 
Z kolei specyfi czny dla Australii konwenans, dość świeżej daty, bo obowiązujący za-
ledwie od 1989 roku, polega na tym, że osoby powołane na stanowisko gubernatora 
nie przyjmują w związku z nominacją brytyjskich tytułów szlacheckich, co wcześniej 
było powszechną praktyką. Mogą jednak zachować tytuły, którymi zostali obdarowa-
ni przed uzyskaniem nominacji.

Pozycja ustrojowa brytyjskiego monarchy nie jest całkowicie tożsama z pozycją 
gubernatorów generalnych w Kanadzie i Australii. Najważniejsza różnica polega na 
tym, że źródłem władzy królewskiej w Wielkiej Brytanii są w głównej mierze prero-

6 W Australii na 24 osoby pełniące funkcję gubernatora generalnego między rokiem 1901 a rokiem 
2008 kadencję przedłużono siedmiu z nich, przy czym najdłużej jedna osoba pozostawała na tym stano-
wisku przez dziewięć lat. W Kanadzie zanotowano 10 przypadków przedłużenia kadencji, na 28 osób 
powołanych na stanowisko gubernatora generalnego w latach 1867–2010. Okres pełnienia funkcji przez 
jedną osobę nigdy nie był dłuższy niż osiem lat.

7 Zob. J. Waugh, Appointing the Governor-General: Th e Case of William McKell, „Public Law Review” 
2006, vol. 17, ss. 49–59.

8 Nominacja dokonana w 1965 roku również nie dała jeszcze początku konwenansowi, o czym 
świadczy fakt, że pod koniec kadencji mianowanego wówczas gubernatora generalnego rozważano jesz-
cze, czy jego następcą powinien być również Australijczyk czy też obywatel Zjednoczonego Królestwa. 

9 Obowiązywanie omawianego konwenansu potwierdzają: powołanie w 1974 roku na stanowisko 
gubernatora generalnego E. Schreyera, Kanadyjczyka niemieckiego pochodzenia w miejsce frankofona
J. Légera, a następnie w roku 1990 mającego korzenie ukraińskie R. Hnatyshyna w miejsce J. Sauvè. 
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gatywy królewskie (royal prerogatives) wywodzące się z common law. Również usta-
wy mogą przyznawać królowej uprawnienia. Zgodnie z zasadą, że prawo stanowione 
znosi normy common law, możliwe jest też ustawowe uregulowanie materii należących 
obecnie do sfery monarszych prerogatyw lub poddanie ich wykonywania parlamen-
tarnej kontroli. Istotną zmianą w tym zakresie w ostatnich latach jest wprowadzenie 
w uchwalonej w 2010 roku Ustawie o reformie konstytucyjnej i rządzeniu (Constitu-

tional Reform and Governance Act, 2010) obowiązku uprzedniego przedkładania par-
lamentowi umów międzynarodowych jako warunku ich ratyfi kacji. 

Gubernatorzy generalni Kanady i Australii, reprezentując monarchę w jego domi-
niach, uzyskali prawo korzystania w tych państwach z wszystkich prerogatyw przy-
sługujących królowej w stosunku do Zjednoczonego Królestwa. Wiele uprawnień 
mających status prerogatyw królewskich, a więc znajdujących podstawę w normach 
prawa powszechnego, zostało wpisanych do ustaw zasadniczych obu państw, przez 
co głównym źródłem władzy gubernatorów, zwłaszcza w Australii, są właśnie prze-
pisy konstytucji. W przypadku Kanady istotne znaczenie ma również patent królew-
ski (letters patent) z 1947 roku. Także zwykłe ustawy mogą wyposażać gubernatorów 
w dodatkowe uprawnienia10, podobnie jak ustawy brytyjskiego parlamentu mogą 
to czynić w stosunku do królowej. Należy jednak podkreślić, że o ile prerogatywa 
królewska może zostać odebrana monarsze przez ustawę parlamentu – która może 
przenieść wynikające z niej uprawnienia na inny podmiot bądź też określić sposób 
wykonywania prerogatywy, na przykład poddając ją parlamentarnej kontroli – o tyle 
modyfi kacja wielu uprawnień gubernatora generalnego Kanady i zdecydowanej więk-
szości gubernatora generalnego Australii wymaga zmiany konstytucji. W ten sposób 
są one, przynajmniej formalnie, dużo lepiej zabezpieczone niż oparte na prerogaty-
wach władztwo królowej.

Zasadnicza różnica w zakresie pozycji ustrojowej królowej brytyjskiej i guberna-
torów generalnych Kanady i Australii polega również na tym, że brytyjski szef rządu 
nie ma rzecz jasna żadnego wpływu na obsadę tronu, podczas gdy jego kanadyjski 
i australijski odpowiednik samodzielnie decydują o obsadzie stanowiska gubernato-
ra generalnego. Okoliczność ta może mieć istotne znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi 
o skłonność – a w jakimś sensie i zdolność – do korzystania przez głowę państwa z tak 
zwanych uprawnień zastrzeżonych (reserve powers). Oczywiście już powołany guber-
nator może uzyskać autonomiczną wobec premiera pozycję, nawet tego, na wniosek 
którego został powołany. Australijski premier G. Whitlam został zdymisjonowany 
w 1975 roku przez gubernatora generalnego J. Kerra, którego sam zaproponował kró-
lowej jako kandydata na to stanowisko rok wcześniej11. Decydująca w kontekście nie-
zależności głowy państwa od szefa rządu wydaje się ewentualna możliwość odwołania 
gubernatora generalnego na wniosek premiera. 

Królowa ma prawo w każdym czasie położyć kres urzędowaniu swego reprezen-
tanta. Z całą pewnością nie może ona jednak tego uczynić – nie pozwala bowiem 

10 Na przykład kanadyjska Ustawa o Sądzie Najwyższym (Supreme Court Act, 1985) przewiduje, że 
sędziów mianuje gubernator generalny w radzie, to znaczy na wniosek gabinetu.

11 Kryzys konstytucyjny z 1975 roku jest szczegółowo omawiany w rozdziale III.
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na to konwenans konstytucyjny – bez uprzedniej rady udzielonej jej w tym zakresie 
przez premiera. Pozostaje natomiast kwestią dyskusyjną, czy jeśli tego rodzaju rada 
zostanie wystosowana, królowa zobowiązana jest do każdorazowego przychylenia się 
do niej. Gdyby uznać obowiązywanie takiego konwenansu, wówczas premier dyspo-
nowałby całkowitą swobodą w zakresie odwoływania gubernatora generalnego, co 
właściwie wykluczałoby możliwość korzystania przez tego ostatniego z uprawnień 
zastrzeżonych12, chyba że zdołałby on uprzedzić premiera, na przykład dymisjonując 
go, zanim ten zdążyłby zwrócić się do królowej o odwołanie gubernatora. Jesienią 
1975 roku J. Kerr ukrywał przed premierem G. Whitlamem zamiar jego odwołania, 
najwyraźniej obawiając się, że szef rządu może go ubiec. Przynajmniej dla ówczesne-
go gubernatora generalnego Australii było więc najwyraźniej oczywiste, iż obowiązu-
je konwenans nakazujący królowej przychylenie się do prośby premiera niezależnie 
od okoliczności. Obowiązywanie konwenansu nakazującego królowej każdorazowe 
przychylanie się do rady premiera dotyczącej odwołania gubernatora generalnego 
jest jednak kwestionowane. Wskazuje się, że królowa powinna mieć pewien zakres 
swobody w sferze odwoływania swego reprezentanta, co oznacza, że nie może jej 
wiązać żadna norma nakazująca stosowanie się do każdej rady odpowiedniego szefa 
rządu13. Mogłaby ona więc zignorować jego radę, gdyby chęć odwołania gubernato-
ra generalnego podyktowana była sprzeciwem tegoż wobec zamiarów podważenia 
przez premiera demokratycznego systemu rządów, którego ostatecznym strażnikiem 
– także dla państw członków Wspólnoty Narodów – pozostaje królowa14. W każdym 
razie, zarówno dla Australii, jak i Kanady brak odpowiednich precedensów ustrojo-
wych15. Obowiązywanie domniemanego konwenansu nigdy nie zostało więc w tych 
państwach zweryfi kowane16. 

Nie bez znaczenia dla pozycji ustrojowej gubernatora generalnego pozostaje rów-
nież kadencyjność urzędu. W jej rezultacie żaden gubernator generalny nie jest w sta-
nie nabrać odpowiedniego doświadczenia, które mogłoby wzmocnić jego pozycję wo-
bec szefa rządu. Inaczej jest oczywiście w przypadku monarchy, który z biegiem lat 
zyskuje przewagę pod tym względem nad każdym potencjalnym premierem. D. Ca-
meron powołany na to stanowisko przez Elżbietę II w 2010 roku urodził się 14 lat 
po jej wstąpieniu na tron. Gubernatorzy takiego atutu są pozbawieni, a zważywszy 
na zwykle długi okres sprawowania funkcji szefa rządu – zarówno w Kanadzie, jak 
i w Australii – sytuacja w tym zakresie jest raczej odwrotna, to znaczy premier z re-

12 Por. G. Winterton, Th e Evolving Role of the Governor-General, „Quadrant”, Mar 1, 2004, passim. 
13 Por. Z. Cowen, Th e Offi  ce of Governor-General, „Daedalus” 1985, vol. 114, no. 1, s. 140. 
14 Zob. V. Bogdanor, G. Marshall, Dismissing Governor-Generals, „Public Law” 1996, Summer, 

ss. 208, 213
15 Stosowany precedens zanotowano jednak w Irlandii w 1932 roku, kiedy to król odwołał ówczes-

nego gubernatora generalnego J. McNeilla na wniosek premiera E. de Valery. 
16 W 1935 roku, wobec kontrowersji towarzyszących początkowo powołaniu nowego gubernatora 

generalnego Kanady w trakcie roku wyborczego na wniosek premiera, według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa skazanego na porażkę w nadchodzących wyborach, podnoszono, iż gdyby nowy szef rządu 
zwrócił się do króla o odwołanie gubernatora, król mógłby takiej prośbie odmówić. Zob. J.R. Mallory, 
op.cit., s. 104. 
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guły ma znaczną przewagę pod względem politycznego doświadczenia nad każdym 
gubernatorem generalnym.

A. Działanie za radą ministrów

Geneza konwenansów konstytucyjnych związana jest z ograniczeniem możliwości 
samodzielnego korzystania przez monarchę z królewskich prerogatyw, znajdujących 
podstawę w common law. Samo pojęcie prerogatywy oznaczało historycznie te przy-
wileje i prawa monarchy, które przysługiwały mu jako władcy, a więc były niedostępne 
dla nikogo innego. Współcześnie odnosi się ono do tych uprawnień monarchy, z któ-
rych może on korzystać bez zgody parlamentu17.

Prerogatywy królewskie obejmują liczne uprawnienia, z których najważniejsze są 
następujące18: zwoływanie, odraczanie i zamykanie sesji parlamentu oraz rozwiązywa-
nie Izby Gmin; udzielanie sankcji królewskiej ustawom; stanowienie prawa w drodze 
rozporządzeń królewskich (Orders in Council) oraz królewskich patentów; nadawanie 
parostwa dożywotniego i dziedzicznego oraz innych tytułów i honorów; prawo łaski 
oraz skracania wyroków; zgoda na kierowanie apelacji do Komitetu Sądowego Tajnej 
Rady (Judicial Committee of the Privy Council); zawieranie umów międzynarodowych 
i ich wypowiadanie; nawiązywanie i zrywanie stosunków dyplomatycznych; wypo-
wiadanie wojny i zawieranie pokoju; wydawanie zakazów wjazdu obcokrajowców na 
terytorium Zjednoczonego Królestwa; wydawanie paszportów obywatelom króle-
stwa; mianowanie ministrów, sędziów oraz obsadzanie wielu innych stanowisk pań-
stwowych; dymisjonowanie członków rządu (formalnie wchodzących w skład Tajnej 
Rady); kontrola, organizacja i dysponowanie siłami zbrojnymi; prawo rekwizycji mie-
nia prywatnego za odszkodowaniem w stanie wyższej konieczności. Prerogatywa kró-
lewska czyni też monarchę naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Precyzyjne określenie 
jej zasięgu nie jest możliwe, wszak poruszamy się tu w obszarze prawa powszechnego. 
Niemniej, jak widać nawet z tego skróconego przeglądu, legalna – to znaczy mająca 
podstawę prawną – władza królewska jest ogromna.

Uprawnienia królowej mogą wynikać również z aktów prawa stanowionego. Rzecz 
jasna i w tym przypadku ma ona obowiązek korzystać z nich zgodnie z radą odpowie-
dzialnych ministrów. Jeśli więc na przykład Ustawa o reformie konstytucyjnej z 2005 
roku (Constitutional Reform Act, 2005) przewiduje, że sędziowie Sądu Najwyższego 
powoływani będą przez królową w drodze patentu królewskiego (art. 23), oznacza to, 
iż monarcha będzie realizować decyzję premiera, działając za jego radą, którego usta-
wa wskazuje jako jedyną osobę uprawnioną do przedkładania królowej rekomendacji 
co do kandydatur na stanowiska sędziów. 

Wynikający z przepisów prawa zakres władzy kanadyjskiego gubernatora general-
nego jest równie rozległy jak monarchy w Zjednoczonym Królestwie. Patent królewski 

17 A. Zięba, Wielka Brytania [w:] A. Jamróz (red.), Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitali-

stycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 74. 
18 Zob. A. Bradley, K. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Longman, London 2007, 

ss. 258–263.
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z 1947 roku, który zastąpił poprzedni z roku 1931, przekazał gubernatorowi wszyst-
kie uprawnienia brytyjskiego władcy w stosunku do Kanady19, w ten sposób uzupeł-
niając i potwierdzając przepisy Ustawy o Brytyjskiej Ameryce Północnej z 1867 roku 
przez przeniesienie na gubernatora uprawnień monarchy wynikających z prerogatyw, 
a omówionych powyżej. Wśród najważniejszych funkcji gubernatora wskazać więc 
należy: mianowanie członków rządu, formalnie powoływanych w skład Królewskiej 
Tajnej Rady dla Kanady – Queen’s Privy Council for Canada i ich odwoływanie; zwo-
ływanie i zamykanie sesji parlamentu, odraczanie jego obrad oraz rozwiązywanie Izby 
Gmin; powoływanie senatorów i Spikera Senatu, sędziów sądów prowincjonalnych 
i Sądu Najwyższego; udzielanie sankcji królewskiej ustawom, odmawianie jej udzie-
lenia oraz prawo przesłania ustawy do osobistego rozpatrzenia przez królową; przed-
stawianie Izbie Gmin wniosków o uchwalenie ustaw fi nansowych. W grę wchodzą 
ponadto inne uprawnienia mające źródło w prerogatywie, a zatem również: dowodze-
nie siłami zbrojnymi; uprawnienia nominacyjne obejmujące miedzy innymi sędziów, 
urzędników i ambasadorów; wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju; zawieranie 
umów międzynarodowych; przyjmowanie listów uwierzytelniających; nadawanie od-
znaczeń i tytułów królewskich etc. Kompetencje gubernatora generalnego realizowa-
ne są na drodze wydawania rozporządzeń królewskich oraz patentów i proklamacji 
opatrzonych Wielką Pieczęcią Kanady (Great Seal of Canada).

Uprawnienia gubernatora generalnego Australii w większym stopniu niż jego 
kanadyjskiego odpowiednika uregulowane są w przepisach konstytucji. Najogólniej 
rzecz biorąc, są one podobne do tych, jakimi dysponuje gubernator kanadyjski, wszak 
i w Australii gubernator generalny jest reprezentantem królowej. Warto jednak za-
znaczyć, że gubernator generalny Australii ma prawo nie tylko do rozwiązania Izby 
Reprezentantów, lecz również równoczesnego rozwiązania obu izb parlamentu oraz 
zwołania ich wspólnego posiedzenia, choć może to uczynić jedynie w sytuacji ściśle 
określonej w konstytucji. Ponadto może on odesłać ustawę do parlamentu w celu 
wprowadzenia do niej poprawek. Zgodnie z art. 128 ustawy zasadniczej do niego na-
leży też decyzja o poddaniu pod referendum propozycji zmiany konstytucji, jeśli nie 
ma co do niej zgody obu izb federalnej legislatury.

Obowiązująca we wszystkich omawianych państwach zasada ogólna wymaga od 
głowy państwa – zgodnie z odpowiednim konwenansem konstytucyjnym – korzysta-
nia z przynależnych jej uprawnień wyłącznie za radą członków gabinetu, formalnie 
należących do grona jej doradców zasiadających w Zjednoczonym Królestwie w Taj-
nej Radzie, w Kanadzie w Królewskiej Tajnej Radzie dla Kanady, a w Australii w Fe-
deralnej Radzie Wykonawczej (Federal Executive Council).

W Wielkiej Brytanii samo korzystanie przez monarchę z należących doń upraw-
nień za radą zasiadających w Privy Council doradców wynika z normy konwenanso-
wej, przy czym konwenans ogranicza dodatkowo krąg osób mogących udzielać rady 
wyłącznie do członków gabinetu. W Kanadzie i Australii Rady są organami konstytu-

19 Zob. Letters Patent Constituting the Offi  ce of Governor General of Canada [w:] Th e Offi  ce of Governor 

General in Canada, „University of Toronto Law Journal” 1948, vol. 7, no. 2, ss. 475–478. Jedynym upraw-
nieniem, które przysługuje wyłącznie królowej i nie może być wykonywane przez gubernatora generalne-
go, jest powiększenie składu Senatu na podstawie art. 26 Ustawy o Brytyjskiej Ameryce Północnej.
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cyjnymi, a same ustawy zasadnicze wyraźnie wskazują, z jakich uprawnień gubernator 
generalny może korzystać wyłącznie za radą, posługując się w tym celu formułą: gu-
bernator w radzie (Governor in Council). W obu tych państwach konwenans nakazuje 
korzystanie z rady nie tylko odnośnie do tych uprawnień, w stosunku do których 
wymaga tego explicite ustawa zasadnicza, ale również do tych, które zgodnie z literą 
konstytucji gubernator mógłby wykonywać samodzielnie, ograniczając ponadto – na 
wzór brytyjski – grono osób władnych udzielać rady wyłącznie do członków gabinetu. 
W praktyce o tym, który z członków gabinetu wystosowuje radę pod adresem głowy 
państwa, decyduje materia przedmiotowej sprawy. Rady mogą więc udzielać pojedyn-
czy ministrowie, sam premier lub cały gabinet. Udzielając jej, członkowie gabinetu 
przejmują odpowiedzialność za wykonywanie uprawnień głowy państwa, tym samym 
zwalniając ją samą z ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

Regułę zobowiązującą monarchę do działania za radą ministrów w najbardziej 
wyrazisty sposób sformułował brytyjski premier H. Asquith w skierowanej w 1910 
roku do króla Jerzego V notatce. Wskazywał w niej, że w normalnych okolicznościach 
obowiązkiem monarchy jest „działać na podstawie rady ministrów, którzy aktualnie 
posiadają zaufanie Izby Gmin, niezależnie od tego, czy rada ta odpowiada osobistym 
poglądom lub osądom Suwerena”. Zapewniając króla, że „ministrowie zawsze wyra-
żać będą najwyższe poważanie i jak najdokładniej rozważać będą jakąkolwiek krytykę 
lub wątpliwości, jakie monarcha może okazywać odnośnie do ich polityki”, równo-
cześnie nie pozostawił żadnych wątpliwości co do tego, że „ostateczna decyzja nale-
ży do nich [ministrów]; ponieważ to oni, a nie Korona, ponoszą odpowiedzialność 
przed parlamentem”20. Ta zasada, zobowiązująca głowę państwa (w równym stopniu 
monarchę, jak i reprezentujących go gubernatorów generalnych) do akceptacji rady 
służących im ministrów, gwarantuje, że nie będzie ona prowadzić własnej polityki, 
niezależnej od tej realizowanej przez rząd. Konwenans ten słusznie uznawany jest za 
podstawę monarchii konstytucyjnej21.

W stosunku do ogromnej większości przysługujących im uprawnień, królowa 
i jej reprezentanci w byłych koloniach są bezwzględnie zobowiązani wykonywać je 
wyłącznie za pośrednictwem swych ministrów, za ich radą (on advice). Odmowa za-
stosowania się do rady oznaczałaby dymisję rządu i wzięcie przez głowę państwa 
bezpośredniej odpowiedzialności za prowadzoną politykę. Kolejny rząd byłby powo-
łany na odpowiedzialność królowej. Byłoby to jednak złamanie kardynalnej normy 
konwenansowej, równoznaczne z ustrojową rewolucją.

Są jednak bardzo nieliczne okoliczności, zwalniające monarchę bądź gubernatora 
z zakazu podejmowania działań bez uprzedniej rady odpowiedzialnych przed parla-
mentem ministrów. Jest tak wówczas, gdy nie ma nikogo uprawnionego do udzielenia 
wiążącej rady. Chodzi przede wszystkim o powołanie premiera po wyborach, które 
przyniosły zwycięstwo dotychczasowej Opozycji. W takiej sytuacji, o czym już była 
mowa, pokonany premier niezwłocznie składa rezygnację, co oznacza, że nie ma od-

20 Mr. Asquith’s Minute to King George V, December 1910 [w:] C. Turpin, A. Tomkins, British Govern-

ment and the Constitution. Text and Materials, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 162.
21 Zob. V. Bogdanor, Th e Monarchy and the Constitution, Clarendon Press, Oxford 1995, s. 68.
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powiedniej osoby, która mogłaby służyć głowie państwa radą odnośnie do powołania 
nowego szefa rządu. Podobna sytuacja powstaje wówczas, gdy dotychczasowy pre-
mier składa rezygnację22 lub kiedy dojdzie do opróżnienia tego stanowiska. Wówczas 
monarcha nie ma innej możliwości, jak tylko działać samodzielnie. Jest to wyjątek 
od normy konwenansowej nakazującej mu korzystanie z rady, ale od konwenansów 
konstytucyjnych – tak jak od każdych innych norm – mogą istnieć wyjątki, które nie 
podważają jednak ich normatywnego charakteru23.

Szczególną kategorią uprawnień głowy państwa w ustroju westminsterskim są tak 
zwane uprawnienia zastrzeżone (reserve powers). I. Jennings nazywał je osobistymi 
prerogatywami (personal prerogatives)24, ale nie jest to chyba najszczęśliwsze określe-
nie, może ono bowiem sugerować pełną dowolność w zakresie korzystania z nich. 
Tymczasem monarcha bądź jego reprezentant w osobie gubernatora generalnego 
związani są normami konwenansowymi, które określają warunki dopuszczalności 
skorzystania z owych uprawnień. Nie można więc, jak chcą niektórzy25, twierdzić, 
że podejmowane przez monarchę decyzje zależą w tym wypadku od jego osobistego 
uznania. Nazywanie tej grupy uprawnień zastrzeżonymi jest o tyle lepsze, że pod-
kreśla ich specyfi kę polegającą na tym, iż w normalnych okolicznościach pozostają 
one niejako w rezerwie. Odwołanie się do nich dopuszczalne jest jedynie wówczas, 
gdy wszystkie inne środki dostępne głowie państwa zostaną wyczerpane26. Z reguły 
uprawnienia nazywane zastrzeżonymi wykonywane są – podobnie jak wszystkie inne 
– wyłącznie za radą ministrów, tyle tylko, że odnośnie do nich „możliwe są okolicz-
ności, w których prośba lub rada ministrów mogą zostać słusznie odrzucone”27 lub 
takie, w których głowa państwa może skorzystać ze swych uprawnień samodzielnie, 
to znaczy nie tyle wbrew, co bez rady swych ministrów. Zgodnie z fundamentalnym 
konwenansem konstytucyjnym korzystanie z wszystkich innych uprawnień monar-
chy i reprezentujących go gubernatorów dopuszczalne jest jedynie za radą, a więc 
przez ministrów. Odnośnie do uprawnień innych niż zastrzeżone wykonywanie ich 
z pominięciem ministrów lub odrzucenie ich rady oznaczałoby jaskrawe naruszenie 
konwenansowej normy konstytucji. 

Wyróżnienie kategorii uprawnień zastrzeżonych oparte jest na konwenansie kon-
stytucyjnym. Jest tak również w Kanadzie i Australii, mimo iż konstytucje obu państw 
czynią precyzyjne rozróżnienie między uprawnieniami gubernatorów, z których mogą 

22 Oczywiście jest możliwe, zarówno gdy premier składa rezygnację po przegranych wyborach lub 
z jakiegokolwiek innego powodu, że podczas audiencji u królowej lub wizyty u gubernatora generalnego, 
zanim złoży on rezygnację, udzieli jeszcze rady w kwestii swojego następcy. Taka jest zresztą właśnie po-
wszechna praktyka w Australii, ale już nie w Wielkiej Brytanii. Wydaje się jednak, że nie jest to absolutnie 
konieczne, tym bardziej że głowa państwa nie może być zmuszona do zastosowania się do takiej rady. 
Musiałaby bowiem się jej sprzeciwić, gdyby odchodzący premier doradził powołanie na stanowisko szefa 
rządu kogoś innego niż lider zwycięskiej Opozycji. Por. R. Brazier, Government Formation from a Hung 

Parliament, „Public Law” 1986, Autumn, s. 397.
23 J. Jaconelli, Do Constitutional Conventions Bind?, „Cambridge Law Journal” 2005, vol. 64, no. 1, s. 166.
24 Zob. I. Jennings, Cabinet Government, Cambridge University Press, Cambridge 1969, ss. 394 i n.
25 J.A. Th omson, Reserve Powers of the Crown, „UNSW Law Journal” 1990, vol. 13, no. 2, s. 423.
26 V. Bogdanor, op.cit., s. 70.
27 V. Bogdanor, G. Marshall, op.cit., s. 205.
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oni korzystać jedynie „w Radzie” (in Council), a więc za radą doradców zasiadających 
w Królewskiej Tajnej Radzie dla Kanady lub Federalnej Radzie Wykonawczej, oraz 
tymi, w odniesieniu do których takiego obowiązku nie ma. Mogłoby to sugerować, że 
z tych drugich gubernatorzy mogą korzystać samodzielnie, zgodnie z zasadą wykład-
ni expressio unius est exclusio alterius. Wykładnia ta nie znajduje jednak w tym wypadku 
zastosowania, jako że konwenans konstytucyjny wymaga, aby także te uprawnienia, 
co do których konstytucja nie nakazuje wykonywania ich za radą, nie były wykony-
wane przez gubernatora w inny sposób. Jeszcze przed wejściem w życie australijskiej 
konstytucji nie było wątpliwości co do tego, że wszystkie uprawnienia gubernatora 
generalnego będą przez niego wykonywane za radą odpowiedzialnych ministrów bez 
względu na konstytucyjną dystynkcję między tymi, które może on wykonywać „w Ra-
dzie”, a wszystkimi pozostałymi28. Już pierwsi komentatorzy australijskiej ustawy za-
sadniczej nie uważali konstytucyjnego podziału kompetencji gubernatora za istotny, 
podkreślając, że wszystkie one muszą być wykonywane „zgodnie z wolą ludu”29, czyli 
za pośrednictwem jego reprezentantów i poprzez ich decyzje. W każdym razie reserve 

powers nie zostały precyzyjnie określone ani w kanadyjskiej, ani w australijskiej kon-
stytucji. Jak pisze S. Ratnapala, twórcy tej drugiej „mieli okazję zdefi niować zakres 
uprawnień zastrzeżonych oraz określić kryteria korzystania z nich, lecz w swej mą-
drości nie zdecydowali się tego uczynić”30.

Kryterium identyfi kacji uprawnień zastrzeżonych nie jest całkowicie precyzyjne, 
mamy wszak do czynienia z konwenansami, stąd i katalog owych uprawnień nie jest 
ściśle określony. Prowadzi to do wyróżniania reserve powers powszechnie uznawa-
nych oraz tych „wątpliwych”31. Wydaje się jednak, że najbardziej ogólnym kryterium 
pozwalającym zidentyfi kować uprawnienia zastrzeżone mogłaby być pełniona przez 
głowę państwa funkcja arbitra i strażnika konstytucji. Innymi słowy, wszystkie upraw-
nienia mogące służyć arbitrażowi głowy państwa lub ochronie konstytucji – rozumia-
nej jako całość regulacji ustrojowych – należałoby zaliczyć do kategorii uprawnień 
zastrzeżonych.

W odniesieniu do wszystkich trzech interesujących nas państw do reserve powers 
należą bez wątpienia: prawo powołania premiera; prawo rozwiązania parlamentu 
(w przypadku Australii również równoczesnego rozwiązania obu izb na podstawie art. 
57 konstytucji); prawo dymisjonowania premiera oraz prawo zwoływania i zamyka-
nia sesji parlamentu. W Wielkiej Brytanii zaliczyć do nich należy również udzielanie 
sankcji królewskiej ustawom, a zdaniem niektórych także mianowanie parów dzie-
dzicznych i dożywotnich. Jako uprawnienie zastrzeżone kanadyjskiego gubernatora 
wskazuje się z kolei dokonywanie nominacji, w tym sędziowskich oraz senatorskich32. 

28 Z. Cowen, Th e Offi  ce…, op.cit., s. 132.
29 J. Quick, R.R. Garran, Th e Annotated Constitution of the Australian Commonwealth, Angus & Ro-

bertson, Sydney 1901, s. 406.
30 S. Ratnapala, Australian Constitutional Law. Foundations and Th eory, Oxford University Press, Mel-

bourne 2007, s. 41.
31 Zob. S. Downing, Th e Reserve Powers of the Governor-General, Research Note 25, 1997–1998, tekst 

opublikowany: http://www.aph.gov.au.
32 Zob. G. Marshall, Constitutional Conventions. Th e Rules and Forms of Political Accountability, Claren-

don Press, Oxford 2001, ss. 23–25; P. Malcolmson, R. Myers, Th e Canadian Regime. An Introduction to Par-
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Co do praktycznego znaczenia uprawnień zastrzeżonych można oczywiście 
zgłaszać wątpliwości. Przypadki korzystania z nich rzeczywiście należą – zwłaszcza 
współcześnie – do niezwykłej rzadkości. Nie oznacza to jednak, by można je było, tak 
jak to czynią niektórzy, całkowicie postponować33. 

B. Powoływanie premiera

Konieczność powołania szefa rządu może pojawić się w trzech różnych okolicznoś-
ciach: po wyborach parlamentarnych, które przyniosły zwycięstwo Opozycji34; w razie 
opróżnienia stanowiska w wyniku rezygnacji bądź śmierci dotychczasowego premie-
ra; wobec utraty przez rząd zaufania Izby Gmin, a w Australii Izby Reprezentantów.

Zgodnie z konwenansem konstytucyjnym premierem powinna być osoba posia-
dająca zaufanie parlamentu. W sytuacji, w której jedna z partii uzyska bezwzględną 
większość mandatów w jego niższej izbie, jej lider zostaje premierem. Jeśli wybory 
wygrywa partia rządząca, zdobywając równocześnie bezwzględną większość w Izbie 
Gmin (Izbie Reprezentantów), wówczas procedura powoływania premiera nie jest 
w ogóle uruchamiana. Nie ma takiej potrzeby, wszak w tej sytuacji stanowisko to 
zajmuje – czyniąc w ten sposób zadość normie konwenansowej – osoba dysponująca 
zaufaniem parlamentu. W ustroju westminsterskim nie obowiązuje zasada podawania 
się do dymisji premiera na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego parlamentu. Jeśli 
partia rządząca przegrywa wybory, premier niezwłocznie składa rezygnację jeszcze 
przed zwołaniem parlamentu, chyba że wybory nie przyniosą jednoznacznego roz-
strzygnięcia, a szefem rządu zostaje lider zwycięskiej Opozycji. Jeśli partia rządząca 
wygrywa, wówczas nie dochodzi do zmiany na stanowisku premiera, a sama procedu-
ra jego powoływania nie jest w ogóle uruchamiana35. 

W warunkach systemu dwupartyjnego z reguły jedna z partii jest w stanie uzyskać 
absolutną większość miejsc w parlamencie, wobec czego decyzja monarchy odnoś-
nie do obsady stanowiska premiera jest oczywista. We wszystkich trzech omawia-
nych państwach niejednokrotnie wybory nie przynosiły jednak tak jednoznacznych 
rozstrzygnięć. Struktura poparcia dla uczestniczących w rywalizacji wyborczej partii 
prowadziła do tego, że zwycięstwo w wyborach nie przekładało się równocześnie na 
bezwzględną większość mandatów w parlamencie. 

liamentary Government in Canada, broadview press, Peterborough 2005, s. 108; S. Ratnapala, op.cit., s. 46. 
33 B.S. Markesinis, choć nie zaprzecza, że mogą zaistnieć sytuacje, w których królowa będzie upraw-

niona do skorzystania z prerogatywy rozwiązania parlamentu lub powołania premiera samodzielnie, prze-
konuje, że w praktyce ma to tak nikłe znaczenie, iż faktycznie prerogatywy te należą już nie tyle do królo-
wej, co do szefa rządu. Zob. B.S. Markesinis, Th e Royal Prerogative Re-Visited, „Cambridge Law Journal” 
1973, vol. 32, no. 2, ss. 289–292.

34 W Australii, w której również Senat wybierany jest w wyborach powszechnych powołanie premie-
ra następuje wyłącznie po wyborach do Izby Reprezentantów, która jest tą z izb parlamentu, przed którą 
rząd ponosi odpowiedzialność polityczną.

35 Por. K. Urbaniak, Formowanie rządu w Wielkiej Brytanii: wybrane problemy teorii i praktyki [w:] 
T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wy-

branych państw, Elipsa, Warszawa 2008, ss. 177–178.
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Tego rodzaju wyniki elekcji stosunkowo często odnotowywano w Kanadzie. Spo-
śród 18 wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w tym kraju w latach 1957–
–2008 w połowie z nich żadna partia nie zdobyła bezwzględnej większości mandatów 
w Izbie Gmin, przy czym aż trzy ostatnie elekcje przeprowadzone w tym okresie 
w latach: 2004, 2006 i 2008 zakończyły się właśnie takim rezultatem36. W Wielkiej 
Brytanii od 1918 roku takich nierozstrzygniętych wyborów były cztery, przy czym 
tylko dwa po 1929 roku (w lutym 1974 roku oraz w roku 2010). Po 1946 roku, kiedy 
to nastąpiło ustabilizowanie systemu dwupartyjnego tworzonego przez Australijską 
Partię Pracy (Australian Labor Party – ALP) oraz tak zwaną Koalicję (Coalition), czyli 
pozostające w trwałym sojuszu Liberalną Partię Australii (Liberal Party of Australia-

LPA) i Narodowców (Th e Nationals) oraz od 2008 roku Liberalno-Narodową Partię 
Queensland (Liberal National Party of Queensland – LNPQ), powstałą przez połącze-
nie stanowych organizacji dwu wspomnianych partii, każde wybory do australijskiej 
Izby Reprezentantów aż do 2010 roku przynosiły bezwzględną większość mandatów 
bądź laborzystom, bądź Koalicji. W rezultacie tego powołanie rządu nie stanowiło 
żadnych trudności, a premierem zostawał lider ALP bądź liberałów, jako większego 
partnera w Koalicji. Wcześniej zjawisko tak zwanego zawieszonego parlamentu (hung 

parliament), to znaczy takiego, w którym po wyborach żadna z partii nie dysponuje 
bezwzględną większością mandatów, było w Australii codziennością. Do 1946 roku 
aż dziesięciokrotnie wybory parlamentarne prowadziły do powstawania gabinetów 
mniejszościowych. W sierpniu 2010 roku po raz pierwszy od blisko 70 lat wybory 
parlamentarne w Australii nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia.

W warunkach tak zwanego zawieszonego parlamentu premier nie jest zobowiąza-
ny do bezzwłocznego ustąpienia. Właściwie ma on do wyboru trzy sposoby postępo-
wania: a) może ustąpić natychmiast; b) próbować szukać poparcia mniejszych partii 
i złożyć rezygnację dopiero w razie niepowodzenia takich zabiegów; c) zdecydować się 
na pozostanie na stanowisku i kierowanie rządem mniejszościowym37. Powszechnie 
uznaje się prawo premiera i pozostałych ministrów do pozostania na stanowiskach, 
jeśli w wyniku wyborów żadne ugrupowanie nie uzyska bezwzględnej większości 
mandatów, nawet wówczas, gdy dwie lub więcej partii opozycyjnych zawarło porozu-
mienie w sprawie powołania rządu, który będzie dysponował poparciem większości 
parlamentarnej38. Prawo takie istnieje, ponieważ w demokracji parlamentarnej skład 
rządu ustalany jest nie przez wyborców, ale przez parlament39. Z tego samego powodu 
premierem zostaje lider tej partii, która uzyskała więcej mandatów, nawet jeśli na inną 
partię oddana została większa liczba głosów. W ten sposób w 1951 roku premierem 
został W. Churchill, mimo iż na Partię Konserwatywną zagłosowało wówczas prze-
szło 200 tysięcy osób mniej niż na Partię Pracy (48,0% wobec 49,6%). Podobne przy-

36 Przed 1957 rokiem nierozstrzygnięte wybory zanotowano tylko dwukrotnie: w latach 1921 oraz 
1926. 

37 Por. S. Kalitowski, Hung-up over Nothing? Th e Impact of a Hung Parliament on British Politics, „Par-
liamentary Aff airs” 2008, vol. 62, no. 2, s. 399.

38 Zob. G. Winterton, Tasmania’s Hung Parliament, „Public Law” 1992, Autumn, s. 434. 
39 A. Heard, Canadian Constitutional Conventions. Th e Marriage of Law and Politics, Oxford Univers-

ity Press, Toronto 1991, s. 23. 
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padki notowano również w Kanadzie i Australii, w tym pierwszym państwie w latach: 
1957, 1962 i 1979, a w Australii na przykład w roku 1998. W 1979 roku na Liberalną 
Partię Kanady (Liberal Party of Canada – LPA) padło ponad 480 tysięcy głosów wię-
cej niż na Partię Postępowo-Konserwatywną (Progressive-Conservative Party – PCP; 
40,1% wobec 35,9%), która jednak uzyskała 136 mandatów w Izbie Gmin wobec 114 
zdobytych przez liberałów. Premierem został więc lider Partii Postępowo-Konserwa-
tywnej, J. Clark. W wyborach do australijskiej Izby Reprezentantów w 1998 roku na 
Koalicję oddano 4,88 mln głosów, o ponad 60 tysięcy mniej niż na Australijską Partię 
Pracy (39,5% wobec 40,1%), co jednak dało jej 80 mandatów wobec 67 ALP.

 Ponieważ rząd czerpie legitymację do rządzenia z woli parlamentu, to lider więk-
szości parlamentarnej powinien stać na jego czele. Niezależnie od skali społecznego 
poparcia wyrażonego liczbą oddanych na jego partię głosów, to on właśnie jest osobą, 
która dysponuje zaufaniem parlamentu.

Jeśli wybory nie przyniosły rozstrzygnięcia – w tym sensie, że żadna z partii nie 
zdobyła większości mandatów – premier nie musi rezygnować. W praktyce na na-
tychmiastowe ustąpienie decydują się ci szefowie rządów, których partie przegrały 
wybory, to znaczy uzyskały mniej mandatów niż największa partia opozycji, nawet 
jeśli ta również nie zdobyła większości bezwzględnej40. Natomiast jeśli partia premie-
ra wygra wybory, to nawet w sytuacji braku większości parlamentarnej decydują się 
oni z reguły na pozostanie na stanowisku i skonfrontowanie parlamentu41. Premier 
Australii J. Gillard pozostała na stanowisku po wyborach w 2010 roku – i ostatecz-
nie dzięki poparciu czterech deputowanych spoza dwu głównych ugrupowań zdołała 
utworzyć rząd – mimo iż jej Australijska Partia Pracy zdobyła w Izbie Reprezentan-
tów o jeden mandat mniej niż opozycyjna Koalicja. 

Praktyka postępowania szefów rządów nie przesądza jednak o istnieniu kon-
wenansu konstytucyjnego zobowiązującego premiera, którego partia nie uzyskała 
największej liczby mandatów do złożenia rezygnacji. Brak jej bowiem stosownego 
uzasadnienia. Słusznie podkreśla się, że w warunkach zawieszonego parlamentu do-
tychczasowy premier ma prawo utworzyć rząd i „sprawdzić jego siłę w nowo wybranej 
Izbie Gmin. Urzędujący premier ma taką szansę, nawet jeśli jego lub jej partia nie 
zdobyła największej liczby miejsc w izbie”42. Norma konwenansowa o zasadniczym 
znaczeniu dla ustroju westminsterskiego wymaga, aby na czele rządu stała osoba dys-
ponująca zaufaniem parlamentu. Jeśli taką osobą mógłby być dotychczasowy premier, 

40 W takich okolicznościach bezzwłoczną rezygnację złożyli S. Baldwin w 1929 roku i G. Brown 
w roku 2010 – choć ten drugi ustąpił ze stanowiska dopiero pięć dni po wyborach, wstrzymując się ze 
złożeniem dymisji aż do pomyślnego zakończenia rozmów koalicyjnych prowadzonych między Partią 
Konserwatywną a Liberalnymi Demokratami – oraz kanadyjscy premierzy: A. Meighen w 1921 roku; 
L.S. St.-Laurent w 1957 roku; J. Diefenbaker w 1963 roku; P.E. Trudeau w 1979 roku oraz P. Martin 
w 2006 roku. Wyjątkiem była postawa W. Lyon Mackenzie Kinga, który po porażce wyborczej w 1925 
roku pozostał na stanowisku. 

41 Tak postąpił S. Baldwin w 1923 roku w Wielkiej Brytanii oraz wszyscy kanadyjscy premierzy, 
którzy znaleźli się w podobnej sytuacji: J. Diefenbaker w 1962 roku; L. Pearson w 1965 roku; P.E. Trudeau 
w 1972 roku oraz S. Harper w 2008 roku.

42 P.H. Russell, Learning to Live with Minority Parliaments [w:] P. H. Russell, L. Sossin (eds.), Parlia-

mentary Democracy in Crisis, University of Toronto Press, Toronto–Buff alo–London 2009, s. 137.
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nawet jeśli jego partia nie dysponowałaby w Izbie Gmin (Izbie Reprezentantów) naj-
większą liczbą mandatów, wówczas nie tylko może, ale wręcz powinien on pozostać 
na stanowisku. 

Jeśli premier złoży jednak rezygnację, wówczas przed głową państwa staje zadanie 
powołania nowego szefa rządu. Dotychczasowa praktyka – zarówno brytyjska, jak 
i kanadyjska – wskazuje jednoznacznie, że w takiej sytuacji premierem zostaje lider 
Opozycji, stojący równocześnie na czele największej partii w Izbie Gmin. 

Trudno jednak orzec z całkowitą pewnością, czy istnieje konwenans konstytucyjny 
wskazujący, że to właśnie dotychczasowy lider Opozycji i równocześnie partii dys-
ponującej największą liczbą mandatów w parlamencie powinien zostać premierem, 
jeśli po nierozstrzygniętych wyborach dotychczasowy szef rządu ustąpi ze stanowiska. 
Zważywszy na konstytucyjną rolę ofi cjalnej Opozycji, która w pewnym uproszczeniu 
stanowi zawsze potencjalny rząd Jej Królewskiej Mości, należałoby uznać za konsty-
tucyjnie zasadne zaproponowanie utworzenia rządu jej liderowi, jeśli dotychczasowy 
premier zdecydował się złożyć dymisję. Dość duża liczba relewantnych precedensów 
ustrojowych w Kanadzie przemawiałaby za takim stwierdzeniem. Pamiętać jednak 
należy, że nawet liczne precedensy nie dają początku normie konwenansowej, jeśli 
nie ma dla niej odpowiedniego uzasadnienia. Pozostaje otwarte pytanie, czy takim 
uzasadnieniem mogłaby być zasada rządów jednopartyjnych, jako bardziej stabilnych 
i właściwych z punktu widzenia odpowiedzialności przed wyborcami.

Wśród przedstawicieli doktryny zdaje się dominować pogląd, wskazujący na obo-
wiązywanie wspomnianego konwenansu konstytucyjnego, zgodnie z którym w oma-
wianych okolicznościach premierem powinien zostać lider Opozycji, przewodzący 
partii dysponującej w parlamencie największą liczbą mandatów43. Argumenty prze-
mawiające na rzecz takiego konwenansu są, jak już wspomniano, z pewnością mocne. 
Nawet wziąwszy pod uwagę, że zgodnie z konwenansem konstytucyjnym premie-
rem może być jedynie osoba zdolna do uzyskania zaufania parlamentu – a układ sił 
w parlamencie może powodować, że lider Opozycji nie będzie taką osobą – a celem 
głowy państwa musi być zawsze dążenie do jak najszybszego powołania rządu (wszak 
Korona nie może wykonywać swych funkcji bez odpowiedzialnych przed parlamen-
tem ministrów), to i tak możliwa byłaby obrona tezy o obowiązywaniu konwenansu 
zobowiązującego królową do zaproponowania stanowiska premiera liderowi Opozy-
cji. Równocześnie jednak wydaje się, że, jeśli uzasadniać to będą okoliczności, przed 
zwróceniem się do lidera Opozycji o utworzenie rządu, królowa byłaby uprawniona 
do przeanalizowania sytuacji, jeśli nie do przeprowadzenia formalnych konsultacji, tak 
aby upewnić się, czy powołanie gabinetu cieszącego się zaufaniem bezwzględnej więk-
szości parlamentu jest możliwe44. Oczywiście mogłoby to stwarzać niebezpieczeństwo 
politycznego uwikłania głowy państwa, lecz na ile byłoby ono rzeczywiste w mniej-
szym chyba stopniu zależałoby od postawy samej królowej bądź gubernatora general-
nego, a większym od zachowania zainteresowanych polityków. Ich wstrzemięźliwość 

43 R. Blackburn, Monarchy and the Personal Prerogative, „Public Law” 2004, Autumn, s. 552; J. Ra-
smussen, Constitutional Aspects of Government Formation in a Hung Parliament, „Parliamentary Aff airs” 
1987, vol. 40, no. 2, s. 144.

44 Zob. R. Brazier, op.cit., s. 399.
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byłaby najlepszym gwarantem uchronienia głowy państwa przed zarzutami politycznej 
aktywności. W każdym razie konstytucyjnym uzasadnieniem ewentualnego zaangażo-
wania Korony zamiast automatycznego powierzenia misji utworzenia rządu liderowi 
Opozycji niedysponującemu poparciem większości parlamentarnej byłaby zasada rzą-
dów odpowiedzialnych. Prawo członków gabinetu do doradzania królowej – w kon-
stytucyjnym znaczeniu tej formuły – wynika przecież z faktu posiadania przez nich za-
ufania parlamentu, nie zaś wsparcia największej tylko liczby jego członków w sytuacji, 
w której ich większość mogłaby pokładać ufność w kimś innym. Dlatego właśnie jeśli 
istniałaby możliwość utworzenia rządu większościowego, królowa byłaby uprawniona 
do wstrzymania się z powołaniem na stanowisko premiera lidera Opozycji niezdolne-
go do pozyskania zaufania większości parlamentarnej.

Jak dotąd ani w Kanadzie, ani w Wielkiej Brytanii głowa państwa nie znalazła się 
w sytuacji, która zmusiłaby ją do dokonania takiego wyboru. Mimo to spekulowano, 
że w takich okolicznościach decyzja królowej mogłaby zostać podjęta na przykład 
na podstawie tajnego głosowania w Izbie Gmin, przeprowadzonego pod patronatem 
Spikera45.

W całkowicie innej sytuacji znajduje się głowa państwa, jeśli premier nie rezygnu-
je bezpośrednio po przegranych, ale nierozstrzygniętych wyborach, lecz rząd ponosi 
porażkę w głosowaniu nad adresem w odpowiedzi na mowę tronową. Wówczas w grę 
wchodzi przede wszystkim prawo głowy państwa do odmowy kierowanej doń proś-
bie o rozwiązanie parlamentu i dlatego zagadnienie to zostanie omówione w innym 
miejscu.

Królowa bądź gubernator generalny powołują premiera również wówczas, gdy sta-
nowisko to ulegnie opróżnieniu z powodu rezygnacji lub śmierci jego dotychczaso-
wego piastuna. Rezygnacja może być niewymuszona, a wynikać jedynie z podeszłego 
wieku lub złego stanu zdrowia. Przykładami tego rodzaju ustąpienia ze stanowiska 
szefa rządu na gruncie brytyjskim w ostatnich dziesięcioleciach są odejścia: W. Chur-
chilla w 1955 roku, A. Edena w 1957 roku, H. MacMillana w 1963 roku i H. Wilsona 
w 1976 roku, a przed II wojną światową także H. Campbell-Bannermana w 1908 
roku oraz A. Bonar Law w 1923 roku. W Australii tytułem przykładu można wskazać 
ustąpienie ze stanowiska R. Menziesa w 1966 roku. 

Rezygnacja premiera może mieć też podłoże polityczne, będąc rezultatem utraty 
zaufania partii lub nawet – choć znacznie rzadziej – formalnego pozbawienia jej przy-
wództwa. Jako przykłady odejścia ze stanowiska premiera z takich przyczyn przywołać 
można dymisje: M. Th atcher w 1990 roku i T. Blaira w 2007 roku w Wielkiej Brytanii; 
P.E. Trudeau w 1984 roku, B.M. Mulroneya w 1993 roku i J. Chrétiena w 2003 roku 
w Kanadzie; J. Gortona w 1971 roku i R. Hawke’a w 1991 roku w Australii. Ten ostat-
ni, jako jedyny ze wszystkich wskazanych, został formalnie pozbawiony przywódz-
twa w partii, co stało się bezpośrednią przyczyną rezygnacji46. W Australii dodatkową 
okolicznością natury politycznej mogącą skłonić premiera do ustąpienia jest wzgląd 

45 Zob. G. Marshall, op.cit., s. 33.
46 J. Gorton otrzymał w głosowaniu nad wyborem lidera dokładnie połowę głosów. Identyczna liczba 

padła przeciwko niemu. Uznając, że jako lider musi dysponować poparciem większości parlamentarzy-
stów własnej partii, oddał rozstrzygający głos przeciwko sobie i ustąpił ze stanowiska.
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na zastrzeżenia wysuwane przez partnera koalicyjnego. Z tego powodu do złożenia 
dymisji zostali zmuszeni: W. Hughes w 1923 roku oraz R. Menzies w 1941 roku. 

Gdy stanowisko szefa rządu ulega zwolnieniu w takich okolicznościach, procedura 
postępowania wygląda w ten sposób, że premier formalnie składa rezygnację na ręce 
głowy państwa dopiero wówczas, gdy dokonany został wybór jego następcy na stano-
wisku lidera partii. W takiej sytuacji ostatnią czynnością odchodzącego szefa rządu 
jest udzielenie królowej bądź gubernatorowi generalnemu formalnej rady odnośnie do 
obsady stanowiska jego następcy47. Aktywny udział królowej jest więc nie tyle nawet 
niekonieczny, co wręcz – zgodnie z ukształtowanym już chyba konwenansem konsty-
tucyjnym – niedopuszczalny. Jej rola powinna być w takiej sytuacji czysto formalna48. 
Obecnie wszystkie partie zdolne do utworzenia rządu, takie, których lider może sta-
nąć na jego czele, w każdym z zajmujących nas państw, mają opracowane procedury 
wyboru liderów. Przed 1965 rokiem brytyjska Partia Konserwatywna procedur takich 
nie posiadała. Z tego właśnie powodu dwukrotnie: w latach 1957 oraz 1963, królo-
wa odegrała istotną rolę w procesie wyboru następców ustępujących szefów rządów. 
Zwłaszcza jej udział w powołaniu Lorda Home’a na stanowisko premiera w 1963 
roku wzbudził liczne kontrowersje, skłaniając liderów Partii Konserwatywnej do 
opracowania procedury wyboru lidera przez reprezentację parlamentarną partii49.

Wszystkie największe partie mają współcześnie uregulowane procedury wyboru 
lidera. W obu największych brytyjskich partiach oraz Konserwatywnej Partii Kanady 
(Conservative Party of Canada – CPC) wybierany jest on w głosowaniu powszech-
nym przez wszystkich członków, w Liberalnej Partii Kanady (Liberal Party of Canada 
– LPC) przez ogólnokrajową konwencję (National Leadership Convention), a w par-
tiach australijskich przez ich reprezentację parlamentarną, zarówno członków Izby 
Reprezentantów, jak i senatorów. Niektóre partie posiadają też procedury powoływa-
nia tymczasowych liderów na wypadek śmierci, rezygnacji lub niezdolności lidera do 
kierowania partią. Procedury takie zawierają statuty brytyjskiej Partii Pracy oraz obu 
dużych partii kanadyjskich50. Wydaje się więc, że jeśli stanowisko premiera zajmuje li-
der partii, w której istnieje możliwość powołania tymczasowego lidera, to kiedy uleg-
nie ono nagłemu opróżnieniu – na przykład na skutek śmierci – głowa państwa nie 
będzie zmuszona podjąć samodzielnej decyzji co do jego obsady. Powinien zostać na 
nie bowiem powołany tymczasowy lider, a następnie nowy lider – jeżeli zostanie nim 
wybrany ktoś inny – zgodnie z konwenansem nakazującym obsadzenie stanowiska 

47 Por. V. Bogdanor, op.cit., s. 85.
48 R. Brazier, Monarchy and the Personal Prerogatives: A Personal Response to Professor Blackburn, „Pub-

lic Law” 2005, Spring, s. 46.
49 Na temat udziału królowej w powołaniu premiera w latach 1957 oraz 1963 zob. G. Marshall, 

op.cit., ss. 29–32. 
50 W Partii Pracy, kiedy partia ta tworzy rząd, tymczasowego lidera wskazuje gabinet po konsultacji 

z Krajową Radą Wykonawczą (National Executive Council), przy czym nie musi nim zostać zastępca li-
dera. W Konserwatywnej Partii Kanady tymczasowego lidera wybiera frakcja parlamentarna. Natomiast 
w Liberalnej Partii Kanady wyznacza go Krajowa Egzekutywa (National Executive) po konsultacji z frak-
cją parlamentarną, przy czym powołanie tymczasowego lidera jest możliwe jedynie na wniosek ustępu-
jącego szefa partii, co oznacza oczywiście, że procedura ta nie może zostać zastosowana w razie nagłego 
opróżnienia tego stanowiska.
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premiera przez osobę cieszącą się zaufaniem Izby Gmin, a taką osobą będzie prze-
cież tymczasowy lider partii wybrany zgodnie z wewnątrzpartyjnymi procedurami. 
Jeden precedens wystarczyłby zapewne do ustanowienia odpowiedniego konwenansu. 
Jeżeli procedurę wyboru lidera można uruchomić wystarczająco szybko, powołanie 
tymczasowego premiera może w ogóle nie okazać się konieczne. Zważywszy jednak 
na formułę, w jakiej dokonuje się wybór lidera we wszystkich największych partiach 
z wyjątkiem australijskich, prawdopodobnie tymczasowy premier musiałby jednak 
zostać powołany.

W Wielkiej Brytanii nie zanotowano przypadku śmierci urzędującego premiera 
od 1865 roku. Wówczas jednak kiedy Lord Palmerston umierał, stojąc na czele rządu, 
partie polityczne funkcjonowały zupełnie inaczej niż obecnie, co zapewniało królowej 
znacznie większe możliwości podjęcia samodzielnej decyzji dotyczącej osoby jego na-
stępcy. W takich warunkach to właściwie monarcha, powołując premiera, wskazywał 
równocześnie nowego lidera partii, choć oczywiście podejmując tę decyzję, musiał 
mieć na względzie, czy osoba ta będzie w stanie dysponować zaufaniem Izby Gmin. 
W tym akurat przypadku rola królowej Wiktorii nie była znacząca, jako że wiadomo 
było, iż następcą Lorda Palmerstone’a będzie Lord Russell, który już wcześniej stał na 
czele gabinetu51. W każdym razie tak odległy w czasie przypadek tak czy inaczej nie 
mógłby obecnie stanowić wiążącego precedensu ustrojowego. W Kanadzie zanoto-
wano dwa podobne zdarzenia, ale również przed bardzo wieloma laty (w latach 1891 
i 1894) przez co i one nie mogą być uznane za precedensy, które mogłyby stanowić 
podstawę normy konwenansowej.

W Kanadzie począwszy od lutego 1990 roku w drodze rozporządzenia królew-
skiego (Order in Council) ustalana jest w sposób formalny kolejność, w jakiej członko-
wie gabinetu powinni przejmować obowiązki szefa rządu, jeśli ten nie będzie zdolny 
do ich wykonywania. W rozporządzeniach mowa jest jedynie o wykonywaniu obo-
wiązków premiera. Oznacza to, że w razie opróżnienia stanowiska, pierwszy na liście 
minister (lub kolejny, jeśli zajdzie taka konieczność) nie zostawałby premierem, ale 
jedynie przejmował obowiązki szefa rządu w jego zastępstwie. Tego rodzaju uregu-
lowanie kwestii sukcesji na stanowisku premiera zwalnia więc chyba gubernatora ge-
neralnego od konieczności powołania tymczasowego szefa rządu. Do czasu wyboru 
przez partię nowego lidera, stanowisko to powinno, jak się wydaje52, pozostać nieob-
sadzone, ale jego kompetencje wykonywane przez odpowiedniego członka gabinetu. 

Z wyjątkiem Kanady, gdzie, jak widać, kwestia ta znalazła przynajmniej częścio-
we uregulowanie, może być zatem jedynie przedmiotem spekulacji, jakie powinno 
być zachowanie królowej i gubernatora generalnego w razie nagłego opróżnienia sta-
nowiska premiera. Problem sprowadza się właściwie do rozstrzygnięcia kwestii, czy 
powinni oni powierzyć je tymczasowemu liderowi partii – jeśli taki został powołany – 
czy też jednemu z członków gabinetu, a jeśli tak, to któremu? Z całą pewnością nie ma 

51 I. Jennings, op.cit., s. 26.
52 Rozporządzenia, o których mowa, zdają się odnosić raczej do sytuacji czasowej niezdolności pre-

miera do wykonywania swych funkcji. Nie jest całkiem jasne, czy w razie opróżnienia stanowiska guberna-
tor generalny powinien powołać pierwszego na liście członka gabinetu jako tymczasowego premiera, czy 
też pozwolić, by stanowisko to pozostało nieobsadzone aż do czasu wyboru nowego lidera partii rządzącej.
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obowiązku uczynienia szefem rządu wicepremiera53. Stanowisko to ma bowiem cha-
rakter nieformalny i w Wielkiej Brytanii nigdy nie zostało uznane przez monarchę54. 
Obiekcje wyrażane zarówno przez Jerzego VI, jak i Elżbietę II wobec obdarzania 
jednego z ministrów tytułem wicepremiera (deputy prime minister) wynikały z prze-
świadczenia o niekonstytucyjności aktu powołania kogoś na stanowisko nieznane 
brytyjskim regulacjom ustrojowym. Ponadto uważano, że wyznaczenie zastępcy szefa 
rządu wskazuje jego potencjalnego następcę, w niedopuszczalny sposób ograniczając 
tym samym królewską prerogatywę powoływania „pierwszego ministra”55. 

Zdaniem V. Bogdanora wskazane byłoby ustanowienie konwenansu konstytucyj-
nego, zgodnie z którym, w razie zaistnienia takiej potrzeby, na czele tymczasowego 
rządu (caretaker government) stawałby jeden z członków gabinetu nieubiegający się 
o przywództwo w partii56.

Trzy przypadki śmierci urzędującego premiera zanotowano w Australii, przy czym 
najbardziej odległy w czasie wystąpił w 1939 roku. Są więc one znacznie bardziej war-
tościowe, jeśli chodzi o ewentualne wsparcie dla odpowiedniego konwenansu. W 1945 
roku na stanowisko premiera powołany został zastępca lidera rządzącej partii i rów-
nocześnie wicepremier, w 1939 roku lider współrządzącej partii, ale w tym wypadku 
stanowisko zastępcy lidera u dominującego partnera koalicyjnego pozostawało nieob-
sadzone. Najwięcej kontrowersji wzbudziła decyzja gubernatora generalnego w 1967 
roku, kiedy to po śmierci premiera H. Holta na stanowisko szefa rządu powołany zo-
stał wicepremier i lider koalicyjnej Country Party, J. McEwen, zamiast zastępcy lidera 
LPA, większej partii koalicyjnej. Była to samodzielna decyzja korzystającego z reserve 

powers gubernatora generalnego, podyktowana dążeniem do utrzymania koalicji wo-
bec zapowiedzi J. McEwena, iż jego partia nie będzie uczestniczyć w rządzie, na cze-
le którego stałby ówczesny zastępca lidera Liberalnej Partii Australii, W. McMahon. 
Kiedy liberałowie wybrali nowego lidera, J. McEwen ustąpił ze stanowiska. Postępo-
wanie gubernatora generalnego, wzbudziło jednak pewne kontrowersje.

W żadnym z trzech omawianych państw nie ma utrwalonego konwenansu kon-
stytucyjnego regulującego postępowanie głowy państwa w razie nagłego opróżnienia 
stanowiska premiera. Najbliżej tego jest z pewnością Australia, choć i tam ze względu 
na niejednoznaczne precedensy nie ma pewności co do tego, czy pierwszeństwo w ob-
jęciu funkcji ma w takiej sytuacji wicepremier czy też zastępca lidera partii, z której 
pochodził poprzedni szef rządu. Wydaje się jednak, że drugie rozwiązanie byłoby 
właściwsze57. Brak procedur wyboru tymczasowego lidera w australijskich partiach 

53 Por. A. Vennard, Prime Ministerial Succession, „Public Law” 2008, Summer, s. 302.
54 W Wielkiej Brytanii praktyka powoływania wicepremiera datuje się od czasów II wojny świa-

towej. W Kanadzie pierwszy wicepremier został powołany w 1977 roku, a w Australii w roku 1968. 
Tylko w tym ostatnim państwie wicepremierzy powoływani są od tego czasu nieprzerwanie w każdym 
gabinecie. W Wielkiej Brytanii z wieloletnią praktyką zerwał w 2007 roku G. Brown, powrócił jednak do 
niej D. Cameron w roku 2010. W Kanadzie stanowiska wicepremiera nie ma od 2006 roku. Wcześniej 
wicepremiera nie było także w gabinecie J. Clarka w latach 1979–1980.

55 Zob. R. Brazier, Deputy Prime Minister, „Public Law” 1988, Summer, ss. 176–177.
56 V. Bogdanor, op.cit., s. 89.
57 W rządach tworzonych przez Australijską Partię Pracy stanowisko wicepremiera można utożsa-

miać z funkcją zastępcy lidera partii, wobec czego gdyby wakat wystąpił w rządzie ALP, wówczas guber-
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powoduje jednak, że w takiej sytuacji, zwłaszcza jeśli stanowisko zastępcy lidera pozo-
staje nieobsadzone, gubernator generalny nie będzie dysponował precyzyjnym wzor-
cem postępowania. 

Można w każdym razie uznać, że w razie powstania wakatu na stanowisku pre-
miera, jeśli statut partii rządzącej nie przewiduje powołania tymczasowego lidera, 
który mógłby stanąć na czele przejściowego rządu, głowa państwa dysponować bę-
dzie przynajmniej pewną swobodą. Jej celem musi być jednak zawsze przywrócenie 
stabilnego funkcjonowania tej najważniejszej w ustroju westminsterskim instytucji, 
jaką jest gabinet. Oczywiście monarcha bądź gubernator generalny znalazłszy się 
w takiej sytuacji, podjąłby najpewniej stosowną decyzję po zasięgnięciu opinii u lide-
rów partii rządzącej i ewentualnie radząc się także innych osób, mogących wspomóc 
ich w jej podjęciu. Żadna tego rodzaju rada nie mogłaby jednak przesądzać o decyzji 
głowy państwa, a wobec braku wiążącego konwenansu musiałaby ona podjąć decyzję 
samodzielnie, biorąc za nią pełną odpowiedzialność. W praktyce, mając na uwadze 
konieczność jak najszybszego uruchomienia pracy gabinetu (pamiętać bowiem nale-
ży, że bez premiera gabinet nie może się zebrać, a właściwie nawet w ogóle przestaje 
istnieć), jeśli monarcha bądź gubernator generalny otrzymałby formalne zapewnie-
nie od frakcji parlamentarnej dysponującej większością w parlamencie o poparciu dla 
konkretnej osoby jako przyszłego premiera, zdolnego pozyskać zaufanie parlamentu, 
wówczas najpewniej zostałaby ona powołana na stanowisko szefa rządu. Do sytuacji 
takiej doszło dwukrotnie w Quebecu w latach 1959 i 1960. Niemniej, w razie poja-
wienia się trudności w wytypowaniu nowego lidera partii rządzącej bądź też przedłu-
żania się procesu wyboru rola głowy państwa nabiera znaczenia58. Pamiętać też trzeba, 
że jakakolwiek rada, jakiej mogliby zasięgnąć bądź otrzymać w takiej sytuacji królowa 
lub gubernator generalny, nie byłaby „radą” w konstytucyjnym znaczeniu, ponieważ 
osoba bądź osoby jej udzielające nie byłyby w stanie wziąć za nią politycznej odpowie-
dzialności, zwalniając tym samym z odpowiedzialności głowę państwa59.

Aktywną rolę głowa państwa może odegrać także w sytuacjach wyjątkowych, 
wymagających utworzenia koalicyjnego lub ponadpartyjnego („narodowego”) rządu. 
W Wielkiej Brytanii trzykrotnie doszło do utworzenia takich gabinetów: w czasie 
I oraz II wojny światowej – odpowiednio w latach 1916 i 1940 – oraz w okresie 
wielkiego kryzysu w roku 1931. We wszystkich trzech przypadkach król odegrał 
istotną rolę nie tylko w utworzeniu gabinetu, czego był prawdopodobnie głów-
nym animatorem w 1931 roku, ale także w wyborze premiera60. D. Lloyd George
i W. Churchill, którzy stawali na czele gabinetów wojennych, nie byli liderami swych 
partii, natomiast R. MacDonald (premier rządu narodowego okresu wielkiego kry-

nator generalny nie miałby trudności w obsadzie zwolnionego stanowisko szefa rządu i powinien powołać 
na nie wicepremiera, będącego równocześnie zastępcą lidera partii. Inaczej jest, gdy do opróżnienia stano-
wiska premiera dojdzie w okresie rządów Koalicji, w koalicyjnych gabinetach wicepremierem jest bowiem 
zawsze lider Narodowców, mniejszej partii koalicyjnej.

58 Por. J.R. Mallory, Th e Royal Prerogative in Canada: Th e Selection of Successors to Mr. Duplessis and Mr. 

Sauvé, „Canadian Journal of Economics and Political Science” 1960, vol. 26, no. 2, s. 315.
59 Ibidem, s. 317.
60 Zob. szerzej V. Bogdanor, op.cit., ss. 99–112.
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zysu) obejmując stanowisko, stał na czele partii mającej trzynastą pod względem 
wielkości reprezentację parlamentarną. Widać więc wyraźnie, że w sytuacjach wy-
jątkowych monarcha, korzystając z uprawnień zastrzeżonych, może odegrać zna-
czącą rolę w zakresie obsady stanowiska premiera. W Kanadzie jedyny w historii 
rząd, który można nazwać narodowym, powstał w grudniu 1917 roku, ale nie przez 
zawiązanie koalicji między wszystkimi lub przynajmniej dwiema największymi 
partiami, lecz w drodze rekrutacji części polityków opozycyjnej wówczas Liberal-
nej Partii Kanady do rządu tworzonego przez konserwatystów. W każdym razie nie 
zaistniała wówczas potrzeba zaangażowania głowy państwa w tworzenie rządu, po-
nieważ oczywistym i jedynym kandydatem na stanowisko premiera był ówczesny 
lider konserwatystów, R. Borden. W Australii nigdy nie doszło do powołania na 
wzór brytyjski koalicyjnego rządu ponadpartyjnego. Zgłaszane w okresie II wojny 
światowej przez ówczesnego premiera R. Menziesa pod adresem Australijskiej Partii 
Pracy propozycje utworzenia takiego rządu były przez opozycyjnych laborzystów 
konsekwentnie i stanowczo odrzucane.

Do powołania premiera może dojść również po tym, jak rząd utraci zaufanie Izby 
Gmin. W takiej sytuacji najczęściej jednak szef rządu zwraca się do królowej bądź 
gubernatora generalnego o rozwiązanie parlamentu. Z reguły nie pojawia się wów-
czas problem wyznaczenia nowego premiera, ponieważ wotum nieufności prowadzi 
do wcześniejszych wyborów. Rozwiązanie parlamentu najczęściej nie budzi żadnych 
kontrowersji, tym bardziej że zazwyczaj Opozycja również jest zainteresowana wy-
borami, gdyż sama nie dysponuje większością. W takich warunkach objęcie funkcji 
premiera przez jej lidera nie leży w jej interesie, nie jest ona bowiem w stanie utworzyć 
stabilnego rządu większościowego. Wybory są więc również dla ofi cjalnej Opozycji 
szansą na uzyskanie większości w parlamencie. Współczesna praktyka w tym zakresie 
różni się jednak znacząco od tej, jaka obowiązywała w dziewiętnastowiecznej Wiel-
kiej Brytanii. Wówczas nie zawsze upadek rządu prowadził do rozwiązania parlamen-
tu i wyborów. Bardzo często ustępujący premierzy nie decydowali się na występowa-
nie do królowej o rozwiązanie parlamentu, zamiast tego pozwalając na utworzenie 
alternatywnego gabinetu. Było to możliwe przede wszystkim ze względu na zupełnie 
odmienne od obecnych formuły organizacji oraz reguły określające funkcjonowanie 
partii politycznych w parlamencie. 

Sytuacja może się jednak skomplikować, jeśli Opozycja zasygnalizuje głowie 
państwa, że jest gotowa przejąć władzę, wskazując równocześnie osobę zdolną do 
utrzymania zaufania parlamentarnej większości. W takich okolicznościach, które, jak 
się przekonamy, przynajmniej w Kanadzie nie są jedynie przedmiotem akademickich 
spekulacji, w grę wchodzi inne z zastrzeżonych uprawnień monarchy bądź guberna-
tora generalnego, mianowicie prawo do odmowy rozwiązania parlamentu. Chodzi 
o to, czy w takiej sytuacji królowa bądź gubernator byliby konstytucyjnie uprawnieni 
do odmówienia prośbie premiera i powołania na stanowisko szefa rządu lidera opo-
zycyjnej większości. Przed głową państwa stanąłby więc problem ewentualnego sko-
rzystania z reserve powers, chyba że ustępujący premier zamiast prosić o rozwiązanie 
parlamentu, doradziłby jej powołanie na zwolnione przez siebie stanowisko lidera 
Opozycji (tak jak to odbyło się w 1941 roku w Australii) lub nie zwrócił się o roz-
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wiązanie parlamentu, pozwalając w związku z tym królowej na powierzenie misji 
utworzenia gabinetu liderowi Opozycji, jak uczynił to brytyjski premier S. Baldwin 
w 1924 roku.

Wydaje się, że w sytuacji, gdy pokonany w parlamencie premier nie poprosi o jego 
rozwiązanie, konwenans konstytucyjny zobowiązuje głowę państwa do zwrócenia 
się do lidera Opozycji, która doprowadziła do obalenia rządu, o utworzenie gabine-
tu. Druga możliwość to powstanie koalicji dysponującej większością w parlamencie 
i przedstawienie przez nią innego kandydata. W takich okolicznościach królowa mo-
głaby przeprowadzić konsultacje i upewniwszy się, że jest wśród parlamentarzystów 
osoba zdolna uzyskać zaufanie większości w parlamencie, powołać ją na stanowisko 
szefa rządu. 

Jeśli jednak taka koalicja nie powstanie, a lider Opozycji nie wyrazi chęci ob-
jęcia stanowiska, wówczas możliwe jest rozwiązanie parlamentu z inicjatywy głowy 
państwa, to znaczy bez uprzedniej rady ze strony ustępującego premiera. Byłoby to 
konstytucyjnie usprawiedliwione, w sytuacji, w której utworzenie rządu okazałoby się 
niemożliwe.

Interesujący w tym kontekście jest ewentualny obowiązek przyjęcia stanowiska 
premiera leżący po stronie lidera Opozycji, która doprowadziła do upadku rządu. A.B. 
Keith przekonywał niegdyś, że jeżeli partia, która obaliła rząd, dysponuje niewielką 
nawet większością w parlamencie, jej obowiązkiem jest przejęcie władzy, uznając na-
wet, że Opozycja niezdolna do tego nie może nadmiernie „nękać” rządu. Nie musi 
ona oczywiście całkowicie porzucać krytycznej postawy wobec polityki gabinetu, lecz 
„w takiej sytuacji musi ona krytykować z rozwagą”61. Na istnienie tego rodzaju obo-
wiązku wskazywał również I. Jennings, który był jednak pod tym względem nieco 
bardziej umiarkowany. Uważał on, że jeśli Opozycja doprowadziła do upadku po-
przedniego rządu, musi stworzyć nowy lub też wskazać królowej alternatywę. Jak pi-
sał, zasada ta „oparta jest na założeniu, że partyjna polityka nie jest tylko grą”. Nie jest 
ona jedynie rywalizacją polityczną, ale współzawodnictwem dwóch lub więcej grup 
„o honor wprowadzania w życie” formułowanych przez nie postulatów politycznych. 
„Normalnie partia opozycyjna w Izbie Gmin nie oczekuje, że zdoła obalić rząd. Ma 
ona nadzieję, że jest zdolna przekonać wystarczająco wielu ludzi poza [parlamentem], 
aby dali jej większość w wyborach w nie nazbyt odległej przyszłości. Opozycyjność 
jest częścią jej strategii, ale musi ona wziąć odpowiedzialność za swą retorykę: musi 
być gotowa do akceptacji władzy, jeśli uda jej się pokonać rząd czy to w parlamencie, 
czy w wyborach. Oczywiście, nie może ona utworzyć rządu, jeśli nie ma odpowiednich 
perspektyw utrzymania wystarczającego poparcia. Jej liderzy muszą jednak w każdym 
razie uczestniczyć w poszukiwaniach rządu, który może [takie] poparcie utrzymać”62.

Już w 1873 roku B. Disraeli odmówił stanięcia na czele rządu po tym, jak jego 
partia doprowadziła do obalenia gabinetu W. Gladstone’a. Podobne przypadki noto-
wano też w późniejszych latach. Dlatego też trudno mówić o obowiązku utworzenia 

61 A. B. Keith, Th e British Cabinet System 1830–1938, Stevens and Sons Ltd., London 1939, ss. 47–48.
62 I. Jennings, op.cit., s. 52.
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gabinetu przez lidera Opozycji, która doprowadziła do upadku rządu, jako o konwe-
nansie konstytucyjnym. 

C. Prawo rozwiązywania parlamentu

W ustroju westminsterskim nie obowiązuje zasada kadencyjności parlamentu w ro-
zumieniu kontynentalnego prawa konstytucyjnego. Przepisy prawa wyznaczają jedy-
nie maksymalny okres pełnomocnictw legislatury, przy czym na mocy prerogatywy 
w Wielkiej Brytanii a przepisów ustaw zasadniczych w Kanadzie i Australii63 par-
lament może być rozwiązany przez głowę państwa w czasie trwania pełnomocnictw 
bez żadnych ograniczeń64. Oczywiście nie dotyczy to niepochodzących z wyborów 
powszechnych brytyjskiej Izby Lordów oraz kanadyjskiego Senatu. Niemożliwe jest 
również – z wyjątkiem szczególnych okoliczności przewidzianych w art. 57 konsty-
tucji – rozwiązanie przez gubernatora generalnego Senatu Australii. Maksymalny 
okres pełnomocnictw brytyjskiej Izby Gmin wyznacza obecnie Ustawa o parlamencie 
z 1911 roku (Parliament Act, 1911), określając go na pięć lat (art. 7). Również na pięć 
lat określa ów okres dla kanadyjskiej Izby Gmin Ustawa Konstytucyjna z 1982 roku 
(art. 4), na trzy lata zaś konstytucja federalna Australii dla tamtejszej Izby Reprezen-
tantów (art. 28)65.

Powszechnie akceptuje się współcześnie, że rozwiązanie parlamentu następuje 
za radą premiera66. Taka praktyka utrwaliła się w Wielkiej Brytanii po 1918 roku. 
Przeniesienie prawa doradzania królowej w sprawie rozwiązania parlamentu wiąże 
się ze wzrostem pozycji szefa rządu w czasie I wojny światowej67. Również w Ka-
nadzie i Australii to najważniejszy z doradców gubernatora generalnego udziela mu 
rady w odnośnej kwestii. Premier najczęściej nie podejmuje decyzji w tej sprawie jed-
noosobowo, ale konsultuje ją z członkami gabinetu. Niemniej to on doradza głowie 
państwa i bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za udzielenie rady68. Istnienie 
konwenansu konstytucyjnego, który miałby czynić szefa rządu jedynym podmiotem 
uprawnionym do doradzania głowie państwa w kwestii rozwiązania parlamentu, jest 

63 Odpowiednio art. 50 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku oraz art. 28 konstytucji Australii.
64 W 2007 roku do kanadyjskiej ustawy wyborczej (Canada Elections Act, 2000) wprowadzono zmia-

nę polegającą na wyznaczeniu stałego terminu wyborów do Izby Gmin, wyznaczonego na trzeci ponie-
działek października czwartego roku po ostatnich wyborach. W ten sposób miałaby zostać określona stała 
czteroletnia kadencja Izby. Niemniej art. 56 (1) znowelizowanej ustawy podkreśla prawo gubernatora 
generalnego do wcześniejszego rozwiązania Izby Gmin zgodnie z jego decyzją. Nie mogło być inaczej, 
skoro prawo to gwarantuje gubernatorowi konstytucja. 

65 Warto pamiętać, że do wydłużenia maksymalnego okresu pełnomocnictw brytyjskiej Izby Gmin 
wystarczy zmiana cytowanej ustawy. W przypadku Kanady i Australii konieczna byłaby zmiana konsty-
tucji zgodnie ze stosowną procedurą. 

66 Zob. D.J. Heasman, Th e Monarch, the Prime Minister and the Dissolution of Parliament, „Parliamen-
tary Aff airs” 1960, vol. 14, no. 1, ss. 100 i n.

67 E. Martínez Sampere, La disolución del parlamento en Gran Bretaña, „Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época)” 1998, Julio–Septiembre, s. 135.

68 Por. G.P. Th omas, Prime Minister and Cabinet Today, Manchester University Press, Manchester 
1998, s. 102.
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jednak niekiedy kwestionowane. Wskazuje się bowiem, iż brak dla takiej normy od-
powiedniego uzasadnienia. Data przeprowadzenia wyborów jest – zgodnie z taką ar-
gumentacją – sprawą polityki całego rządu, w związku z czym to cały gabinet powi-
nien udzielać rady w tym przedmiocie69.

Zgodnie z konwenansem konstytucyjnym monarcha bądź gubernator generalny 
musi przychylić się do prośby o rozwiązanie parlamentu, jeśli zwraca się z nią premier 
cieszący się zaufaniem Izby Gmin (Izby Reprezentantów). Ponieważ jest to upraw-
nienie zastrzeżone głowy państwa, mogą jednak wystąpić okoliczności upoważniające 
ją do odmowy prośbie o rozwiązanie parlamentu70. Problem polega na zidentyfi ko-
waniu warunków, w jakich odmowa byłaby konstytucyjnie uzasadniona, tym bardziej 
że brakuje w tym zakresie odpowiednich precedensów71. W Wielkiej Brytanii sytu-
acja taka nigdy nie miała miejsca, w Kanadzie zdarzyła się tylko raz (w roku 1926), 
a w Australii trzy razy w historii (w latach 1904, 1905 i 1909)72. 

Z całą pewnością królowa lub gubernator generalny mogą odmówić rozwiązania 
parlamentu, jeśli występuje o to premier pozbawiony poparcia gabinetu, taki, którego 
przywództwo w partii jest kwestionowane. Gdyby więc M. Th atcher w listopadzie 
1990 roku, kiedy pierwsze głosowanie parlamentarnej reprezentacji Partii Konser-
watywnej nie potwierdziło jej przywództwa, zamiast ustąpić ze stanowiska poprosiła 
królową o rozwiązanie Izby Gmin, ta mogłaby jej odmówić. Podobnie, odmowa by-
łaby całkowicie uzasadniona, jeśli premier zwróciłby się o rozwiązanie parlamentu po 
tym, jak złożony został formalny wniosek o wotum nieufności dla rządu. Rozwiązanie 
parlamentu nie może być bowiem sposobem na uniknięcie politycznej odpowiedzial-
ności przed legislaturą, stanowiącej wszak istotę zasady rządów odpowiedzialnych. 
Również prośba o rozwiązanie parlamentu skierowana przez premiera tymczasowego 
rządu mogłaby zostać z całą pewnością odrzucona.

Możliwość skorzystania z zastrzeżonego uprawnienia do odmowy rozwiązania 
parlamentu pojawia się przede wszystkim wówczas, jeśli wniosek pochodzi od szefa 
rządu mniejszościowego lub takiego, który utracił zaufanie Izby Gmin. Pokonany 
w parlamencie premier „ma prawo prosić o rozwiązanie [parlamentu], ale nie ma pra-
wa go żądać”73. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, prawo odmowy przy-
sługuje jednak głowie państwa nawet wówczas, gdy wnioskuje o to premier mający 
zaufanie parlamentu, jeśli od ostatnich wyborów nie upłynęło wystarczająco dużo 
czasu. Chodzi więc o tak zwane przedwczesne rozwiązanie (premature dissolution). 

69 G. Marshall, op.cit., ss. 45 i n.
70 Zwracał na to uwagę już W. Bagehot, wskazując na istnienie wątpliwości co do tego, czy królowa 

zawsze musi przychylić się do prośby o rozwiązanie parlamentu. Równocześnie jednak uznawał odstęp-
stwa od ogólnej zasady w tym zakresie za „wyjątkowe i wątpliwe”; W. Bagehot, Th e English Constitution, 
Oxford University Press, Oxford 2001 [1867], s. 14.

71  Zob. R. Brazier, Constitutional Practice. Th e Foundations of British Government, Oxford University 
Press, Oxford 1999, s. 46.

72 Więcej tego rodzaju przypadków, bo aż 16, zanotowano w australijskich stanach. Wiceguberna-
torzy kanadyjskich prowincji (lieutenant-governors) trzykrotnie odmawiali premierom rozwiązania parla-
mentu, po raz ostatni zdarzyło się to w 1903 roku.

73 D. Hamer, Can Responsible Government Survive in Australia?, Department of the Senate, Canberra 
2004, s. 158
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Zgodnie z tym poglądem, na przykład w trakcie pierwszego roku od wyborów, od-
mówienie rozwiązania parlamentu rządowi, który nie utracił jego zaufania, jest do-
puszczalne, chyba że: a) Opozycja wyrazi na to zgodę; b) już po wyborach pojawiła się 
istotna kwestia, wymagająca podjęcia decyzji politycznej (rozstrzygnięcia), odnośnie 
do której wyborcy powinni móc się wypowiedzieć; c) nastąpiło znaczące osłabienie 
rządowej większości w parlamencie; d) doszło do ustąpienia premiera (ewentualnie 
opróżnienia stanowiska), równocześnie nie ma możliwości stworzenia alternatywne-
go rządu, a nikt z partii dysponującej w parlamencie większością mandatów nie jest 
skłonny objąć tej funkcji74. Tego rodzaju zdania był gubernator generalny Australii 
J. Kerr, który w 1975 roku wyraził pogląd, iż jeśli z wnioskiem o rozwiązanie parla-
mentu zwraca się premier rządu dysponującego znaczącą większością w parlamencie 
(comfortable majority) – przy czym przesłanką wcześniejszych wyborów jest wyłącznie 
dążenie do zbudowania jeszcze znaczniejszej większości i tym samym jeszcze więk-
szego osłabienia opozycji – wówczas gubernator generalny powinien odmówić. Kiedy 
jednak sam J. Kerr znalazł się w tego rodzaju sytuacji dwa lata później, przychylił się  
do wniosku skierowanego przez najważniejszego spośród swoich doradców75. 

Przedstawione stanowisko jest jednak trudne do obrony, wszak odmowa rozwią-
zania parlamentu spowodowałaby najpewniej dymisję premiera i w rezultacie całego 
gabinetu. W sytuacji braku możliwości utworzenia alternatywnego rządu większoś-
ciowego, wybory i tak stałyby się nieuniknione, wobec czego zachowanie głowy pań-
stwa polegające na odmowie rozwiązania parlamentu za pierwszym razem byłoby 
całkowicie nieuzasadnione i tak czy inaczej bezskuteczne. Wydaje się więc, że jeśli 
wniosek o rozwiązanie parlamentu kieruje premier większościowego rządu dyspo-
nujący zaufaniem parlamentu, głowa państwa zawsze musi się do takiego wniosku 
przychylić. Pozostaje to w zgodzie z zasadniczym konwenansem konstytucyjnym, na-
kazującym głowie państwa wykonywać konstytucyjne funkcje za radą dysponujących 
zaufaniem parlamentu ministrów.

Podobnie, rozwiązanie parlamentu powinno nastąpić zawsze wówczas, jeśli wnio-
sek płynie od rządu mniejszościowego i nie ma możliwości powołania alternatyw-
nego, większościowego gabinetu76. Były gubernator generalny Kanady A. Clarkson 
w wydanych w 2006 roku wspomnieniach stwierdziła jednak, że odmówiłaby prośbie 
o rozwiązanie parlamentu skierowanej przez premiera rządu, który nie utracił for-
malnie zaufania Izby Gmin, jeśli zostałaby ona zgłoszona w okresie sześciu miesięcy 

74 Por. S. Ratnapala, op.cit., s. 45. W tym ostatnim przypadku rozwiązanie parlamentu musiałoby 
nastąpić na odpowiedzialność głowy państwa. W razie opróżnienia stanowiska premiera nie byłoby osoby 
mogącej udzielić stosownej rady i wziąć za nią odpowiedzialność.

75 Zob. C.J.G. Sampford, ‘Recognize and Declare’: An Australian Experiment in Codifying Constitu-

tional Conventions, „Oxford Journal of Legal Studies” 1987, vol. 7, no. 3, s. 396, przyp. 87.
76 Przed podjęciem decyzji w tego rodzaju okolicznościach królowa może jednak zbadać, czy utwo-

rzenie takiego gabinetu jest możliwe. Wskazuje się, że tak właśnie postąpił w 1924 roku król Jerzy V, który 
rozwiązał Izbę Gmin na wniosek premiera R. Macdonalda dopiero po tym, jak upewnił się, iż zarówno 
lider Partii Konserwatywnej S. Baldwin, jak i przywódca liberałów H. Asquith nie będą w stanie stworzyć 
alternatywnego gabinetu. 
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od poprzednich wyborów77. Co jednak, jeśli wobec takiej odmowy premier złożył-
by dymisję? Czy gubernator mogłaby powołać wówczas inny rząd mniejszościowy, 
tworzony na przykład przez największą partię opozycyjną? Co jeśli premier takiego 
rządu zwróciłby się z kolei o rozwiązanie parlamentu? Dlaczego wreszcie granicą 
dopuszczającą rozwiązanie parlamentu miałoby być sześć miesięcy, a nie na przy-
kład pięć lub siedem? Wyznaczając – arbitralnie przecież – granicę sześciu miesięcy, 
gubernator ryzykowałaby wmieszanie się w spory polityczne, czego zawsze powinna 
unikać. Dlatego dużo lepiej byłoby uznać, iż w tego rodzaju okolicznościach głowa 
państwa powinna przychylić się do prośby premiera, pozwalając tym samym odwo-
łać się do rozstrzygnięcia wyborców. Niebezpieczeństwo wielokrotnych, przeprowa-
dzanych w krótkich odstępach czasu wyborów – argument często podnoszony przez 
zwolenników większej swobody głowy państwa w zakresie przychylania się do prośby 
o rozwiązanie parlamentu – wydaje się wyolbrzymione78. Ostatecznie, każdy premier 
próbujący rządzić w taki sposób nie musiałby zbyt długo czekać na wymierzenie sro-
giej kary przez wyborców. Praktyka ustrojowa wszystkich trzech omawianych państw 
nie potwierdza tezy, że premierzy dysponujący większością skłonni są do przeprowa-
dzania wyborów w krótkich odstępach czasu w celu wzmocnienia tej większości lub 
osłabienia głównej partii opozycyjnej. Jeśli zaś chodzi o szefów gabinetów mniejszoś-
ciowych poszukujących parlamentarnej większości, to z reguły pierwsza próba prze-
prowadzenia kolejnych wyborów w tym celu – po upływie kilku miesięcy od poprzed-
nich – okazywała się udana. Można wyobrazić sobie podjęcie drugiej próby zdobycia 
większości w drodze wcześniejszych wyborów, jeśli pierwsza zakończyłaby się niepo-
wodzeniem, ale już chyba nie kolejnych. Szef rządu szukający większości w ten sposób 
łatwiej niż premierem większościowego gabinetu mógłby stać się liderem lub raczej 
tylko jednym z szeregowych deputowanych opozycji. Nawet E. Forsey, zdecydowanie 
oponując wobec prób przeprowadzania kolejnych wyborów jako sposobowi na zdo-
bycie przez rząd większości w parlamencie, przyznawał równocześnie, że odmowa 
przez gubernatora generalnego prośbie o rozwiązanie parlamentu, nawet jeśli prośba 
ta stanowiłaby „jawną obrazę konstytucji”, byłaby dopuszczalna jedynie wówczas, je-
śli gubernator generalny mógłby „znaleźć alternatywnego premiera, skłonnego wziąć 
odpowiedzialność za [tę] odmowę i zawiadującego większością w parlamencie”79. 

Sytuacja jest zasadniczo inna, jeśli prośbę o rozwiązanie parlamentu kieruje pre-
mier rządu, który utracił zaufanie Izby Gmin bądź Izby Reprezentantów. W Wielkiej 
Brytanii i Kanadzie nigdy nie zdarzyło się, aby w takiej sytuacji premier spotkał się 
z odmową ze strony monarchy bądź jego reprezentanta w osobie gubernatora gene-
ralnego. W Australii zanotowano trzy takie przypadki, zna je także praktyka ustrojo-
wa australijskich stanów.

Odmowa ze strony głowy państwa w takich okolicznościach mogłaby być współ-
cześnie uzasadniona jedynie możliwością utworzenia alternatywnego rządu, który 

77 Zob. E. McWhinney, Fixed Election Dates and the Governor General ’s Power to Grant Dissolution, 
„Canadian Parliamentary Review” 2008, vol. 31, no. 1, s. 16.

78 Por. J. Rasmussen, op.cit., ss. 146–147.
79 E. Forsey, Th e Problem of „Minority” Government in Canada, „Canadian Journal of Economics and 

Political Science” 1964, vol. 30, no. 1, s. 8.
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byłby w stanie uzyskać zaufanie większości parlamentu. Jeśli takiej możliwości nie 
ma, królowa bądź gubernator powinni rozwiązać parlament. Taką wykładnię odnoś-
nej normy konwenansowej zdaje się potwierdzać kazus kanadyjski z 1979 roku, kiedy 
to gubernator generalny co prawda zastanawiał się (jak donosiła prasa około 120 
minut), czy przychylić się do wniosku premiera mniejszościowego rządu, ale wobec 
braku możliwości utworzenia alternatywnego gabinetu, przystał na rozwiązanie Izby 
Gmin80.

W przeszłości król lub gubernator generalny byli uprawnieni do odmowy roz-
wiązania parlamentu, nawet wówczas gdy alternatywny rząd mógł być jedynie rzą-
dem mniejszościowym. Tak stało się za trzecim razem, w 1909 roku w Australii81. 
Również rząd powołany przez kanadyjskiego gubernatora Lorda Bynga w 1926 roku 
był rządem mniejszościowym82. Utracił on zaufanie Izby Gmin bardzo szybko – co 
zresztą postawiło gubernatora generalnego w trudnej sytuacji – ale głównie ze wzglę-
du na obowiązujące wówczas regulacje, wymagające od parlamentarzysty powołanego 
w skład rządu złożenia mandatu. W celu zachowania stanowiska w gabinecie musiał 
on następnie starać się skutecznie o reelekcję w wyborach uzupełniających. Z tego 
powodu premier A. Meighen, czasowo wykluczony ze składu Izby Gmin, bezradnie 
przyglądał się z wysokości parlamentarnej galerii uchwaleniu przez Izbę wotum nie-
ufności wobec swego rządu, co nastąpiło większością jednego głosu83.

Problem skorzystania z prawa do odmowy rozwiązania parlamentu może pojawić 
się również w warunkach tak zwanego zawieszonego parlamentu, w którym żadna 
partia nie zawiaduje bezwzględną większością mandatów. Wystąpić mogą wówczas 
dwojakiego rodzaju okoliczności. Po pierwsze, premier nie ustępuje natychmiast po 
tym, jak znane są wyniki wyborów, ponieważ jego partia zdobyła najwięcej manda-
tów, ale zostaje pokonany, jeśli nie od razu w głosowaniu nad adresem dziękczynnym 
w odpowiedzi na mowę tronową, to w każdym razie w pierwszych tygodniach lub 
kilku miesiącach po zwołaniu parlamentu. Po drugie, sytuacja jest identyczna, ale do-
tyczy lidera Opozycji, który został premierem po ustąpieniu poprzedniego, co z kolei 
nastąpiło w rezultacie wyborczej porażki. Rodzi się zatem pytanie, czy z punktu wi-
dzenia prawa do rozwiązania parlamentu między obiema hipotetycznymi sytuacjami 
występuje jakakolwiek różnica?

80 Zob. R.J. Jackson, D. Jackson, Politics in Canada. Culture, Institutions, Behaviour and Public Policy, 
Prentis-hall Canada inc., Scarborough 1990, s. 195.

81 Jeszcze w latach 1950 i 1952 gubernator australijskiego stanu Wiktoria dwukrotnie odmówił 
rozwiązania parlamentu, mimo iż możliwe było utworzenie jedynie rządów mniejszościowych. Trudno 
powiedzieć, czy obecnie konwenans konstytucyjny w tym stanie również na to pozwala. Można mieć co 
do tego wątpliwości.

82 W tym wypadku okoliczności były nieco inne niż w Australii. Prośba o rozwiązanie Izby Gmin 
została skierowana do gubernatora generalnego, zanim rząd W.L.M. Kinga utracił formalnie zaufanie 
parlamentu. Gabinet A. Meighena powołano po tym, jak wobec odmowy ze strony gubernatora gene-
ralnego premier W.L.M. King złożył rezygnację. Ta odmienność okoliczności nie ma jednak większego 
znaczenia dla oceny sytuacji, bowiem W.L.M. King zwrócił się o rozwiązanie Izby Gmin, kiedy wniosek 
o wotum nieufności był już zgłoszony i nie mogło być żadnych wątpliwości co do tego, że zyska poparcie 
większości deputowanych.

83 D. Hamer, op.cit., s. 159.
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Zdaniem R. Braziera różnica taka rzeczywiście istnieje. Jeśli po nierozstrzygnię-
tych wyborach premier pozostał na stanowisku i Izba Gmin odmówiła mu zaufa-
nia przy pierwszej okazji – to znaczy w głosowaniu nad adresem w odpowiedzi na 
mowę tronową – wówczas prośba o rozwiązanie parlamentu powinna być odrzucona. 
Koresponduje to z wcześniejszym o wiele lat poglądem I. Jenningsa, wedle którego 
w takiej sytuacji konwenans konstytucyjny zobowiązuje monarchę do powołania na 
stanowisko szefa rządu lidera Opozycji84. Jeśli natomiast, jak przekonuje R. Brazier, 
w warunkach zawieszonego parlamentu zostanie utworzony nowy rząd, wówczas 
– pierwszy w tej sytuacji – wniosek premiera o rozwiązanie parlamentu powinien 
zostać przyjęty85. Jeśli jednak istnieje możliwość utworzenia alternatywnego rządu 
większościowego, to premier wnioskujący o rozwiązanie parlamentu – nawet jeśli jest 
to jego pierwsza prośba – powinien spotkać się z odmową.

Warto jednak zaznaczyć, że w tego rodzaju sytuacji – to znaczy w warunkach 
zawieszonego parlamentu – ewentualny alternatywny rząd większościowy będzie 
najpewniej rządem koalicyjnym lub jednopartyjnym, ale uzależnionym od wsparcia 
innej bądź innych partii niż tylko tej tworzącej rząd. Dlatego słusznie wskazuje się, 
że jeśli królowa bądź gubernator generalny zdecydowaliby się na skorzystanie z pra-
wa do odmowy rozwiązania parlamentu wobec możliwości powołania alternatywne-
go gabinetu, powinni najpierw uzyskać pisemną gwarancję uczestników tworzącej 
się koalicji potwierdzającą ich gotowość do wspierania takiego rządu, określającą 
minimalny okres, w którym wsparcie to będzie aktualne (przy czym nie mógłby on 
być nazbyt krótki), oraz liczbę mandatów, jakimi rząd będzie dysponował w parla-
mencie86. Uzyskanie takich gwarancji stanowiłoby dla głowy państwa swoiste za-
bezpieczenie, skutecznie chroniące ją przed zarzutami o polityczne zaangażowanie 
i stronniczość. 

Powyższe rozważania pozostają w znacznej mierze spekulacjami, jako że do opi-
sanej sytuacji nigdy nie doszło w żadnym z trzech omawianych państw87. Wydarzenia 
w Kanadzie na przełomie 2008 i 2009 roku pokazują jednak, że nie są to wyłącz-
nie abstrakcyjne rozważania. Niewiele zabrakło wówczas, aby gubernator generalny 
Kanady stanęła przed koniecznością podjęcia decyzji co do zasadności skorzystania 
z zastrzeżonego uprawnienia do odmowy rozwiązania parlamentu. Gdyby w obliczu 
spodziewanej porażki w głosowaniu nad wnioskiem o wotum nieufności zgłoszo-
nym w Izbie Gmin premier S. Harper zwrócił się o rozwiązanie parlamentu zaledwie 
dwa miesiące po jego zwołaniu po wyborach – lub uczynił to już po utracie zaufania 
Izby Gmin – gubernator mogłaby z pewnością przynajmniej rozważyć odmowę takiej 

84 I. Jennings, op.cit., s. 32.
85 R. Brazier, Constitutional Reform, Clarendon Press, Oxford 1991, ss. 117–118.
86 E. McWhinney, op.cit., s. 16. Podobnie R. Brazier, Government…, op.cit., s. 405.
87 Najbliżej było do tego w Ontario w 1985 oraz w Tasmanii w 1989 roku. W obu przypadkach do-

tychczasowi premierzy, którzy wygrali wybory, nie uzyskując jednak bezwzględnej większości mandatów, 
ostatecznie ustąpili ze stanowiska, nie zwracając się o ponowne rozwiązanie parlamentu wobec zawarcia 
porozumienia przez dwie inne partie, pozwalającego na utworzenie rządów mniejszościowych mających 
jednak zapewnione poparcie większości parlamentarnej. Zarówno w Ontario, jak i w Tasmanii premier 
złożył dymisję dopiero po uchwaleniu wotum nieufności. Formalna interwencja gubernatora nie była 
w ostatecznym rozrachunku konieczna.
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prośbie, szczególnie wobec zawiązania większościowej koalicji przez pozostałe trzy 
partie reprezentowane w niższej izbie parlamentu. Byłby to pierwszy przypadek uży-
cia zastrzeżonych uprawnień gubernatora generalnego Kanady od 1926 roku. Wyda-
rzenia z przełomu 2008 i 2009 roku zostaną szczegółowo omówione w rozdziale III.

Do uprawnień zastrzeżonych australijskiego gubernatora generalnego należy za-
liczyć również prawo równoczesnego rozwiązania obu izb parlamentu na podstawie 
art. 57 konstytucji. Rzecz jasna także w tym zakresie gubernator działa za radą pre-
miera, w związku z czym to do szefa rządu należy – co do zasady – ocena czy prze-
słanki art. 57 zostały wypełnione i czy istnieją wobec tego konstytucyjne podstawy 
rozwiązania obu izb. Jeśli jednak byłoby zupełnie oczywiste, że warunki, od których 
uzależnione jest skorzystanie z art. 57 nie zostały spełnione, odmowa ze strony gu-
bernatora generalnego byłaby konstytucyjnie dopuszczalna88. Wskazuje się, iż jeśli 
gubernator dysponowałby ekspertyzą prawną potwierdzającą jego wątpliwości co do 
zaistnienia przesłanek umożliwiających skorzystanie z art. 57 konstytucji, mógłby od-
mówić prośbie o rozwiązanie obu izb parlamentu89. Wówczas bowiem obowiązkiem 
gubernatora byłaby obrona konstytucji przed próbą jej naruszenia90. Skorzystanie 
z reserve powers znajdowałoby tym większe uzasadnienie, że tylko gubernator mógłby 
w takich okolicznościach zapobiec oczywistej próbie złamania postanowień ustawy 
zasadniczej. Sąd Najwyższy nie byłby w stanie tego zrobić, jako że możliwość wypo-
wiedzi co do zgodności z konstytucją równoczesnego rozwiązania obu izb parlamentu 
miałby on dopiero po tym, jak zostałby już wybrany – w tej sytuacji z naruszeniem 
konstytucji – nowy parlament91.

A.V. Dicey dopuszczał możliwość rozwiązania przez królową Izby Gmin z włas-
nej inicjatywy, uznając, iż takie postępowanie byłoby konstytucyjne, to znaczy zgodne 
z normami konwenansowymi ograniczającymi dyskrecjonalne uprawnienia monar-
chy, zawsze wówczas, gdy parlament przestał reprezentować i odzwierciedlać poglądy 
„politycznego suwerena”, czyli ogółu wyborców92. Wyrażając tego rodzaju pogląd, oks-
fordzki konstytucjonalista opierał się na dwóch precedensach ustrojowych z lat 1784 
i 1834. Były to ostatnie przypadki rozwiązania Izby Gmin wbrew woli gabinetu93. 

88 Por. J.F. Northey, Th e Dissolutions of the Parliaments of Australia and New Zealand, „University of 
Toronto Law Journal” 1952, vol. 9, no. 2, ss. 296, 298, który jednak bardzo liberalnie odnosił się do tej 
kwestii, utrzymując, że gubernator generalny w każdym wypadku, gdy premier zwraca się do niego o rów-
noczesne rozwiązanie obu izb, musi być osobiście przekonany, że przesłanki art. 57 konstytucji zostały 
wypełnione. 

89 G. Winterton, Th e Evolving Role of the Australian Governor-General [w:] M. Groves (ed.), Law 

and Government in Australia. Essays in Honour of Enid Campbell, Federation Press, Sydney 2005, ss. 53–54.
90 Zob. T. Wieciech, Postępowanie rozjemcze jako etap procedury legislacyjnej w parlamencie federalnym 

Australii, „Przegląd Legislacyjny” 2009, nr 1/2, ss. 155–156.
91 Por. ibidem, s. 156, przyp. 45.
92 A.V. Dicey, op.cit., s. 432. 
93 Jeszcze przed 1784 rokiem kwestionowano jednak prawo króla do rozwiązania parlamentu wbrew 

woli jego ministrów, nawet jeśli z petycją w tej sprawie zwróciliby się do monarchy bezpośrednio poddani. 
T. Jeff erson przytaczał w opublikowanej w 1774 roku broszurze zatytułowanej A Summary View of the 

Rights of British America wygłaszane przez królewskich ministrów w parlamencie opinie, wedle których 
król takiego prawa na gruncie brytyjskiej konstytucji nie posiadał. Zob. T. Jeff erson, A Summary View of 



87Konwenansowa regulacja ustroju 

Uzasadnione są więc wątpliwości, czy tak zwane narzucone rozwiązanie parlamentu 
(forced dissolution) należy wciąż do uprawnień zastrzeżonych głowy państwa. Kwestię 
tę rozważano swego czasu w Kanadzie, po tym jak gubernator generalny E. Schreyer 
przyznał, że w okresie ostrego sporu konstytucyjnego na tle unarodowienia (patria-

tion) konstytucji rozważał możliwość rozwiązania parlamentu z własnej inicjatywy, 
tak aby ów spór mógł zostać rozstrzygnięty przez obywateli94. Doprowadzenie do wy-
borów byłoby z pewnością wielce kontrowersyjnym działaniem ze strony głowy pań-
stwa, zdaniem A. Hearda dopuszczalnym jedynie wówczas, gdyby chodziło o kwestię 
o zasadniczym znaczeniu dla państwa, w stosunku do której wyborcy nie mieli oka-
zji się wypowiedzieć. „W rzeczy samej, musiałoby tu chodzić o coś, co wzbudzałoby 
wściekłość większości opinii publicznej”95. Znacznie bardziej liberalne podejście do 
omawianego zagadnienia zaprezentował, omawiając je w kontekście kanadyjskiego 
ustroju, M. Grzybowski, skłonny uznać, iż w każdych warunkach rządu mniejszoś-
ciowego gubernator generalny „może pokusić się o aktywny i «podmiotowy» wkład 
w ukształtowanie relacji pomiędzy parlamentem (Izbą Gmin) a rządem i zakulisowe 
przyspieszenie wyborów parlamentarnych”96. Wydaje się jednak, że tak szerokie uj-
mowanie możliwości działania gubernatora generalnego nie spotyka się współcześnie 
z akceptacją większości doktryny, jak również – co być może z praktycznego punktu 
widzenia znacznie ważniejsze – kanadyjskich elit politycznych. 

W każdym razie brakuje w omawianym przedmiocie precedensów, poza dwoma 
brytyjskimi sprzed bardzo wielu lat. Prawo do rozwiązania parlamentu wbrew woli 
gabinetu pozostaje jednym z zastrzeżonych uprawnień głowy państwa, ale możli-
wości korzystania z niego wydają się ograniczone daleko bardziej niż z pozostałych. 
Ze względu na brak relewantnych precedensów, okoliczności, w których głowa pań-
stwa mogłaby w zgodzie z konstytucją rozwiązać parlament z własnej inicjatywy, są 
niezwykle trudne do ustalenia97. Znamienne jest, że w 1913 roku liderzy brytyjskiej 
opozycji przypominali królowi nie o prawie przeprowadzenia wyborów wbrew woli 
rządu, ale o prawie zdymisjonowania premiera, który sprzeciwiałby się rozwiązaniu 
parlamentu i powołaniu w jego miejsce takiego, który mógłby posłużyć królowi sto-
sowną radą.

Wydaje się, że w okolicznościach, które mogłyby uzasadniać skorzystanie z prawa 
do rozwiązania parlamentu wbrew premierowi i gabinetowi, lepszym rozwiązaniem 
byłoby użycie przez królową lub gubernatora – bądź przynajmniej zagrożenie uży-
ciem, co mogłoby skłonić premiera do wystosowania odpowiedniej rady – któregoś 

the Rights of British America [w:] T. Jeff erson. Writings (ed. M.D. Peterson), Library of America, New York 
1984, s. 117. 

94 Pojedyncze i raczej marginalne głosy wzywające królową do rozwiązania parlamentu, jeśli rząd nie 
zgodzi się na referendum w sprawie ratyfi kacji tak zwanej konstytucji europejskiej, można było usłyszeć 
nie tak dawno również w Wielkiej Brytanii. Zob. R. Blackburn, op.cit., s. 562. 

95 A. Heard, op.cit., s. 33.
96 M. Grzybowski, Szkice kanadyjskie (państwo – ustrój – obywatele), Wydawnictwo Andrzej Wiś-

niewski, Kielce–Kraków 2003, s. 122.
97 Por. J. McMillan, G. Evans, H. Storey, Australia’s Constitution. Time for Change?, George Allen 

& Unwin, Sydney 1986, ss. 201–202.
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z innych uprawnień zastrzeżonych, na przykład odmowy udzielenia sankcji królew-
skiej (w wypadku Wielkiej Brytanii) lub nawet zdymisjonowania premiera, tym bar-
dziej że i tak mogłoby to okazać się konieczne dla doprowadzenia do wyborów, skoro 
ich przeprowadzenie wymaga w Wielkiej Brytanii formalnego zaangażowania mini-
sterstwa sprawiedliwości, a w Kanadzie premiera, których udział jest konieczny w wy-
daniu rozporządzeń uruchamiających procedurę wyborczą (writs of election). Tylko 
w Australii gubernator generalny mógłby skutecznie doprowadzić do wcześniejszych 
wyborów Izby Reprezentantów, ponieważ do wydania odpowiednich rozporządzeń 
udział premiera lub innego członka rządu nie jest niezbędny. Oczywiście w normal-
nych okolicznościach gubernator wydaje rozporządzenia za radą premiera, niemniej 
pod względem prawnym rada taka nie jest konieczna, co oznacza, że formalnie moż-
liwe jest przeprowadzenie wyborów wbrew woli rządu.

Warto też pamiętać, że w razie rozwiązania parlamentu z inicjatywy głowy pań-
stwa, szef rządu, przeciwko któremu takie wybory byłyby faktycznie przeprowadzane, 
stawałby do nich z pozycji premiera. Byłaby to sytuacja dość kuriozalna, tym bardziej 
że przecież wymuszone rozwiązanie parlamentu musiałoby być uzasadnione niezwy-
kle poważnymi okolicznościami, wynikającymi z rażąco niewłaściwego postępowania 
gabinetu i najważniejszego z jego członków. 

Należy mieć na uwadze, że uprawnienia zastrzeżone są ostatecznym środkiem, po 
który głowa państwa może sięgnąć wyłącznie w razie poważnego kryzysu politycz-
nego, niedającego się rozładować w żaden inny sposób. Skorzystanie z nich służyć 
ma zakończeniu sytuacji kryzysowej, a nie jej pogłębianiu. Przeforsowanie wbrew 
rządowi rozwiązania parlamentu prowadziłoby natomiast raczej do podsycenia i in-
tensyfi kacji kryzysu, jeśli rząd próbowałby utrudnić ich przeprowadzenie lub nawet 
storpedować zamiar głowy państwa. W takiej sytuacji zdymisjonowanie rządu i tak 
mogłoby okazać się konieczne. 

Monarcha bądź gubernator generalny mogą w każdej sytuacji uczynić użytek 
z tradycyjnego prawa doradzania rządowi i nalegać na przeprowadzenie wyborów. 
W tym wypadku nie chodzi jednak o skorzystanie z zastrzeżonego uprawnienia do 
rozwiązania parlamentu, ale raczej o wywarcie presji na gabinet i premiera, tak aby 
ten zdecydował się na udzielenie odpowiedniej rady głowie państwa, która mogłaby 
w takiej sytuacji rozwiązać parlament bez uciekania się do uprawnień zastrzeżonych. 
Wskazuje się, że w XX wieku w Wielkiej Brytanii dwukrotnie monarcha zdołał do-
prowadzić do wyborów, wywierając tego rodzaju nacisk na szefa rządu. W obu przy-
padkach, odpowiednio Edward VII i Jerzy V, nalegali na przeprowadzenie wyborów 
w związku z planami rządu dotyczącymi masowego mianowania parów w celu prze-
łamania oporu Izby Lordów wobec rządowej legislacji, uzależniając dokonanie takich 
nominacji od swoistego przyzwolenia udzielonego bezpośrednio przez wyborców98. 

W jednym wypadku odmowa rozwiązania parlamentu jest nie tyle prawem gło-
wy państwa, co jej obowiązkiem. Jeśli premier po przegranych wyborach, w sytuacji, 
w której Opozycja zdobyła bezwzględną większość miejsc w parlamencie, zamiast 

98 Zob. R. Brazier (ed.), Constitutional Texts. Materials on Government and the Constitution, Claren-
don Press, Oxford 1990, ss. 438–440.
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złożyć rezygnację chce ponownego rozwiązania parlamentu, wówczas królowa lub 
gubernator generalny nie tylko mogą, ale muszą takiej nieuprawnionej prośbie od-
mówić99.

D. Udzielanie sankcji królewskiej

Sankcja królewska (royal assent) jest formalnym warunkiem wejścia w życie ustawy 
uchwalonej przez parlament. Tak jak w przypadku większości uprawnień królowej, 
prawo udzielania sankcji królewskiej wchodzi w zakres prerogatyw monarszych ma-
jących podstawę w common law. W Kanadzie i Australii udzielanie sankcji królewskiej 
ustawom parlamentu uregulowane jest przepisami konstytucji.

Na podstawie art. 55 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku gubernator general-
ny Kanady dysponuje swobodą – ograniczoną jednak przepisami samej ustawy oraz 
instrukcjami królowej – w zakresie udzielania sankcji królewskiej ustawom w imie-
niu monarchy. Może on więc udzielić sankcji, odmówić jej udzielenia bądź przesłać 
ustawę do osobistego rozpatrzenia przez królową, która w takiej sytuacji ma dwa lata 
na podjęcie decyzji w sprawie dalszego losu ustawy (art. 57). W ciągu dwóch lat od 
udzielenia sankcji przez gubernatora generalnego królowa może nadto podjąć decyzję 
o anulowaniu każdej ustawy uchwalonej przez parlament Kanady.

Artykuły 59 i 60 konstytucji australijskiej powtarzają postanowienia kanadyjskiej 
ustawy zasadniczej odnośnie do osobistego rozpatrywania ustaw przez królową i moż-
liwości jej anulowania już po udzieleniu przez gubernatora sankcji. Jedyna różnica 
polega na tym, że w Australii decyzja o anulowaniu ustawy, której udzielona została 
przez gubernatora generalnego sankcja w imieniu monarchy, może zostać podjęta nie 
w ciągu dwóch lat, lecz jednego roku od złożenia podpisu przez reprezentanta kró-
lowej. Zgodnie z art. 58 konstytucji australijski gubernator generalny ma identyczne 
jak jego kanadyjski odpowiednik uprawnienia w zakresie udzielania sankcji królew-
skiej. Dodatkowo, na podstawie tego samego artykułu konstytucji, może on zwrócić 
przedstawioną mu ustawę do tej izby parlamentu, w której zapoczątkowane zostało 
postępowanie ustawodawcze wraz z wnioskiem o wprowadzenie zaproponowanych 
przezeń poprawek.

Prerogatywa w Wielkiej Brytanii, a przepisy konstytucji w Kanadzie i Australii 
dają głowie państwa prawo weta absolutnego w stosunku do każdej ustawy parlamen-
tu. Konwenanse konstytucyjne skutecznie ograniczyły korzystanie z tej możliwości, 
w Wielkiej Brytanii nie doprowadziły jednak do całkowitej utraty przez monarchę 
tego uprawnienia. 

Jak wspomniano już w innym miejscu, ostatni przypadek odmowy udzielenia 
sankcji ustawie uchwalonej zgodnie przez obie izby parlamentu zanotowano w Zjed-
noczonym Królestwie w 1707 roku. Królowa Anna, która odmówiła wówczas usank-
cjonowania Ustawy o Milicji Szkockiej (Scottish Militia Bill), była ostatnim brytyjskim 
monarchą, który skorzystał z tej prerogatywy. Z całą pewnością prawo do odmowy 

99 V. Bogdanor, op.cit., s. 80; G.C. Moodie, Th e Crown and Parliament, „Parliamentary Aff airs” 1957, 
vol. 10, no. 3, s. 261.
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sankcji królewskiej nie wygasło. Nie jest to możliwe, ponieważ wobec norm prawa po-
wszechnego, na których oparte są prerogatywy, nie znajduje zastosowania reguła de-
rogacyjna desuetudo, wedle której trwałe niestosowanie normy prawnej skutkuje utratą 
przez nią mocy obowiązującej. Oznacza to, że monarcha dysponuje wciąż prawem do 
odmowy udzielenia sankcji ustawie, choć zgodnie z konwenansem konstytucyjnym 
nie powinien z tego prawa korzystać. Jak w wypadku każdego uprawnienia zastrzeżo-
nego, najważniejszym zagadnieniem pozostaje jednak to, jakie okoliczności mogłyby 
uzasadniać skorzystanie z prerogatywy. Nawet przeciwnicy jakiejkolwiek aktywnej 
roli monarchy w systemie politycznym przyznają, iż nie istnieje konwenans konsty-
tucyjny, zgodnie z którym królowa miałaby obowiązek zawsze i w każdych okolicz-
nościach akceptować wszystkie przedstawione jej ustawy100. Po raz ostatni możliwość 
nieudzielenia sankcji królewskiej była poważnie brana pod uwagę przez króla Jerzego 
V w 1914 roku, odnośnie do Ustawy o Samorządzie Irlandzkim (Irish Home Rule 

Bill). Ostatecznie ustawa uzyskała sankcję królewską.
Podczas konferencji imperialnej w 1887 roku uzgodniono sposób postępowania, 

który dał początek konwenansowi anulującemu wynikające z art. 57 Ustawy o Bry-
tyjskiej Ameryce Północnej prawo gubernatora generalnego Kanady do przesyłania 
ustaw do osobistego rozpatrzenia przez królową. Do tego czasu przesłane zostały 
królowej 22 ustawy, z czego siedem nie otrzymało ostatecznie sankcji101. Właściwie 
od początku istnienia dominium Kanady konwenans konstytucyjny nie pozwalał na 
anulowanie przez monarchę ustaw, którym gubernator generalny udzielił sankcji, 
choć pierwsi komentatorzy australijskiej konstytucji dopuszczali jeszcze taką możli-
wość, wyrażając jednak przekonanie, że prawo monarchy brytyjskiego do anulowania 
ustaw parlamentu federalnego będzie używane „roztropnie i wstrzemięźliwie”102. Ko-
mentarz ten świadczy w każdym razie o tym, iż nie uważano wówczas w Australii, 
aby obowiązywał konwenans konstytucyjny odbierający królowej możliwość takiego 
postępowania. Dopuszczalne było również w pierwszych latach istnienia państwa 
przesyłanie ustaw do osobistego rozpatrzenia przez królową, co też kilka razy rze-
czywiście nastąpiło. Do czasu przyjęcia przez Australię Statutu Westminsterskiego, 
do osobistego rozpatrzenia przez królową gubernatorzy generalni skierowali w sumie 
dziesięć ustaw, z których tylko jedna (w 1906 roku) nie otrzymała ostatecznie sank-
cji królewskiej103. Jakikolwiek osobisty udział królowej w procedurze ustawodawczej 
w Australii ostatecznie wykluczył – a w przypadku Kanady potwierdził – konwe-
nans konstytucyjny zawarty w Statucie Westminsterskim. Współcześnie nie może 
być już najmniejszych wątpliwości co do tego, że uprawnienia brytyjskiego wład-
cy odnośnie do udzielania sankcji królewskiej kanadyjskim i australijskim ustawom 
zostały na mocy konwenansu konstytucyjnego całkowicie anulowane. Dopuszczalne 
jest jedynie, całkowicie formalne, przesyłanie do osobistej akceptacji królowej ustaw, 

100 R. Blackburn, Th e Royal Assent to Legislation and the Monarch’s Fundamental Human Rights, „Public 
Law” 2003, Summer, s. 206.

101 A. Heard, op.cit., s. 36.
102 J. Quick, R. R. Garran, op.cit., s. 693.
103 House of Representatives Practice (I.C. Harris ed.), Department of the House of Representatives, 

Canberra 2005, s. 830.
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które bezpośrednio wiążą się z monarchią lub odnoszą się do symboli państwowych
(np. Ustawa o fl agach z 1953 roku – Flags Bill, 1953 czy Ustawa o tytułach królew-
skich z 1973 roku – Royal Style and Titles Bill, 1973). W każdym jednak wypadku, na 
mocy konwenansu, królowa jest zobowiązana udzielić sankcji ustawie, która została 
przesłana do jej osobistego rozpatrzenia. 

Już na początku XX wieku wskazywano, iż gubernator generalny Kanady utracił 
prawo do odmowy udzielenia sankcji z własnej inicjatywy104. Jeszcze w okresie kolo-
nialnym, w 1849 roku ówczesny gubernator Prowincji Kanady udzielił sankcji ustawie 
zgodnie z radą gabinetu, mimo iż był jej osobiście przeciwny105. 

Ogólnie rzecz biorąc, konwenanse konstytucyjne odebrały gubernatorowi general-
nemu zarówno w Kanadzie, jak i w Australii możliwość aktywnego udziału w ostat-
nim etapie procedury ustawodawczej. Zważywszy, że w czasie, kiedy gubernatorzy 
posiadali jeszcze taką możliwość, jeśli w ogóle odmawiali sankcji królewskiej, czynili 
to z reguły na polecenie brytyjskiego rządu, można uznać, że reprezentanci monar-
chy w dominiach nigdy nie korzystali całkowicie samodzielnie z prawa do odmowy 
udzielenia sankcji królewskiej. 

Gubernatorzy udzielają ustawom sankcji królewskiej za radą swych ministrów, od-
powiedzialnych przed parlamentem. Jedyna wątpliwość może więc dotyczyć tego, czy 
jeśli gabinet doradzi gubernatorowi by ten odmówił udzielenia sankcji, gubernator 
zawsze powinien do takiej rady się zastosować. W przypadku brytyjskiej królowej 
wciąż istnieje możliwość odmowy udzielenia sankcji z jej własnej inicjatywy, to zna-
czy wbrew radzie gabinetu. Uprzedzając nieco dalsze rozważania, można więc już 
w tym miejscu stwierdzić, że prawo udzielania sankcji królewskiej należy uznać za 
uprawnienie zastrzeżone jedynie w stosunku do brytyjskiej królowej, ale już nie do jej 
reprezentantów w byłych dominiach.

Prawa królowej do odmowy udzielenia sankcji ustawie nie należy w żadnym razie 
utożsamiać z tak zwanym wetem ustawodawczym, to znaczy możliwością odmowy 
podpisania ustawy i zwrócenia jej parlamentowi bądź jednej z jego izb do ponownego 
rozpatrzenia, którą z reguły dysponuje głowa państwa w parlamentarnym systemie 
rządów. Przesłanką odmowy udzielenia sankcji przez brytyjskiego monarchę nie mogą 
być bowiem w żadnym razie motywy polityczne, to znaczy inny pogląd głowy państwa 
na sposób uregulowania jakiejś materii, poddawanej prawnej regulacji. Nawet jeżeli 
królowa nie zgadza się z postanowieniami uchwalonej przez parlament ustawy, nie 
może wyłącznie na tej podstawie odmówić jej usankcjonowania. Prawo do odmowy 
udzielenia sankcji królewskiej, podobnie jak możliwości korzystania z innych reserve 

powers, jest, by tak rzec, reglamentowane, choć ustalenie, w jakich okoliczność skorzy-
stanie z niego byłoby konstytucyjnie uzasadnione, nastręcza licznych trudności i osta-
tecznie pozostaje w znacznej mierze przedmiotem spekulacji. Warto też przy tej okazji 
wspomnieć, że królowa Anna odmawiając – zresztą jedyny raz w okresie swego pano-
wania – udzielenia sankcji królewskiej przyjętej przez parlament ustawie, uczyniła to, 

104 A.B. Keith, Responsible Government in the Dominions, Clarendon Press, Oxford 1912, s. 1009.
105 R.J. Cheffi  ns, P. A. Johnson, Th e Revised Canadian Constitution. Politics as Law, McGill-Hill

Ryerson Ltd., Toronto 1986, s. 21.
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kierując się radą swych ministrów, choć wówczas jeszcze instytucja gabinetu nie była 
w pełni ukształtowana. W każdym razie, poszukując ostatniego przypadku odmowy 
udzielenia sankcji przez monarchę całkowicie z własnej inicjatywy i wbrew ewentu-
alnym radom, należałoby prawdopodobnie wskazać Wilhelma III, który w roku 1694 
uczynił tak wobec ustawy wprowadzającej ograniczenia w zakresie liczby członków 
Izby Gmin mogących równocześnie piastować urzędy z nadania Korony106.

Najczęściej wskazuje się, że podstawę dla konstytucyjnie uzasadnionej odmowy 
udzielenia sankcji królewskiej stanowić może sama materia ustawy. Zgodnie z takim 
stanowiskiem, królowa mogłaby odmówić sankcji ustawie mającej na celu „trwałe 
podważenie demokratycznych podstaw ustroju”107, przedłużającej bez wystarczającego 
uzasadnienia, lub zgody wszystkich partii, okres pełnomocnictw parlamentu108, a tak-
że pozbawiającej praw wyborczych znaczną część obywateli lub modyfi kującej system 
wyborczy, na przykład przez manipulację granicami okręgów wyborczych, na korzyść 
partii rządzącej109. Tego rodzaju przykładów legislacji, którą można byłoby uznać za 
podważającą „demokratyczne podstawy ustroju”, można oczywiście wskazać znacznie 
więcej. W takim ujęciu zadaniem królowej byłaby – najogólniej rzecz biorąc – obrona 
demokratycznego charakteru ustroju, w sytuacji, w której byłby on zagrożony. 

Problem, na który słusznie zwracają uwagę przeciwnicy szerokiego ujmowania 
zastrzeżonych uprawnień monarchy, polega na tym, że pojęcie „demokratycznych 
podstaw ustroju” jest bardzo nieprecyzyjne, w związku z czym pozwala na niezwykle 
obszerne – a co za tym idzie, mogące prowadzić do poważnych kontrowersji – korzy-
stanie z prawa do odmowy udzielenia sankcji przez monarchę. Wskazują oni również, 
że to raczej sąd konstytucyjny, a nie dziedziczny monarcha, powinien oceniać usta-
wodawstwo pod takim kątem110. Tyle tylko, że brytyjskie sądy nie mogą rzecz jasna 
oceniać ustawodawstwa w zakresie jego zgodności z konstytucją, wobec braku kon-
stytucji w formie ustawy zasadniczej. Poza tym nie całkiem bezpodstawne jest chyba 
pytanie, dlaczego to sędziowie sądu konstytucyjnego mieliby dysponować pod tym 
względem lepszą legitymacją niż głowa państwa, nawet niepochodząca z wyboru? 
Mandat sędziów nie jest przecież w żadnym stopniu bardziej demokratyczny. Pod-
noszony często w tym kontekście „argument kompetencyjny”, wskazujący na wiedzę 
sędziów jako przesłankę upoważniającą ich do wyrokowania w sprawach konstytucyj-
nych oraz decydującą o wyposażeniu ich w takie prawo, nie jest przekonujący z dwóch 
zasadniczych powodów. Po pierwsze, rozstrzygnięcia w sprawach konstytucyjnych 
bardzo często dotyczą w większym stopniu wartości niż prawa. Wymagają one przeto 
nie tyle posiadania wiedzy, co podejmowania decyzji opartych na przyjętych uprzed-
nio założeniach aksjologicznych. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z ochroną 
praw i wolności jednostki. Po drugie, nawet jeśliby uznać, że wiedza lub kompetencje 
są rzeczywiście tym, co upoważnia sędziów do wyrokowania w sprawach konstytu-
cyjnych, to żadna procedura selekcyjna nie gwarantuje przecież, że w składzie naj-

106 A. Tomkins, Our Republican Constitution, Hart Publishing, Oxford–Portland 2005, s. 108. 
107 R. Brazier, Constitutional Practice…, op.cit., s. 195.
108 Ibidem, ss. 194, 196.
109 Por. A. Twomey, Th e Refusal or Deferral of Royal Assent, „Public Law” 2006, Autumn, ss. 590–591.
110 R. Blackburn, Monarchy…, op.cit., s. 553. 
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wyższego organu sądowego – takiego, do którego należy podejmowanie ostatecznych 
decyzji – znajdą się osoby najbardziej kompetentne, posiadające największą wiedzę. 
Trudno też przypuszczać, aby przed podjęciem decyzji o tak zasadniczym znaczeniu, 
jaką byłaby odmowa udzielenia sankcji ustawie, królowa nie zasięgnęła opinii nie tyl-
ko konstytucjonalistów, ale być może i innych osób, których opinie mogłyby w takiej 
sprawie okazać się wartościowe i przydatne. 

Wydaje się zatem – mimo iż kryterium nie jest tu całkiem precyzyjne – że wo-
bec ustawodawstwa jawnie podważającego demokratyczny charakter ustroju, takiego, 
którego celem byłoby zaprowadzenie rządów arbitralnych, królowa mogłaby skorzy-
stać z prawa odmowy udzielenia sankcji, stając tym samym na straży konstytucyjnych 
podstaw ustroju. 

Pod tym względem sytuacja jest bardziej jednoznaczna w Kanadzie i Australii, 
gdzie istnieją procedury kontroli konstytucyjności prawa – to znaczy jego zgodności 
z ustawą zasadniczą. Z tego względu gubernatorzy generalni nie powinni odmawiać 
udzielenia sankcji królewskiej ustawie ze względu na jej treść, nawet jeśli uważaliby, 
że podważa ona demokratyczny porządek ustrojowy lub jest niezgodna z konstytu-
cją111. Dlatego też w tych państwach udzielanie sankcji królewskiej trudno uznać za 
uprawnienie zastrzeżone głowy państwa. Istnienie procedury kontroli konstytucyjno-
ści prawa wyklucza bowiem co do zasady możliwość zaistnienia okoliczności, które 
mogłyby dostarczyć uzasadnienia dla tego rodzaju decyzji gubernatora generalnego. 
W Kanadzie i Australii sprawy konstytucyjne rozpatrywane przez Sądy Najwyższe 
dotyczą w przeważającej mierze podziału władzy między federacją a prowincjami 
i stanami, a w Kanadzie, ze względu na konstytucyjną gwarancję praw i wolności, 
również zgodności ustawodawstwa z Kanadyjską Kartą Praw i Wolności (Canadian 

Charter of Rights and Freedoms) stanowiącą część Ustawy Konstytucyjnej z 1982 roku. 
Wobec braku tego rodzaju konstytucyjnej gwarancji praw i wolności w Australii112, 
wątpliwości odnośnie do możliwości odmowy udzielenia sankcji przez gubernatora 
generalnego mogłyby dotyczyć ustaw naruszających sferę praw i wolności jednost-
ki. Wobec podejmowanych przez australijski Sąd Najwyższy prób wyprowadzenia 
z ustawy zasadniczej gwarancji innych praw niż tych explicite przez nią chronionych, 
wydaje się jednak, że i w tym zakresie gubernator generalny nie byłby uprawniony do 
odmowy usankcjonowania ustawy. 

Uzasadnieniem dla odmowy udzielenia sankcji ustawie nie mogą być z całą pew-
nością względy moralne lub też przesłanki natury proceduralnej.

Ani królowa, ani gubernatorzy nie mogą odmówić udzielenia sankcji ustawie ze 
względu na moralny sprzeciw wobec zawartych w niej uregulowań. Gdyby wzglę-
dy sumienia nie pozwalały gubernatorowi złożyć podpisu pod ustawą na przykład 

111 Już w 1904 roku, kiedy gubernator generalny Australii zwrócił się do prokuratora generalnego 
o radę, czy powinien udzielić sankcji ustawie, w jego przekonaniu niezgodnej z konstytucją, otrzymał 
jednoznaczną odpowiedź, że odmowa udzielenia sankcji ze względu na domniemaną niekonstytucyjność 
ustawy byłaby „przywłaszczeniem funkcji Sądu Najwyższego”. A. Twomey, op.cit., s. 594.

112 Australijska ustawa zasadnicza gwarantuje bardzo nieliczne prawa. Należą do nich wolność wy-
znania i praktyk religijnych (art. 116) oraz gwarancja równego traktowania mieszkańców każdego stanu 
w innych stanach (art. 117).
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dopuszczającą aborcję bądź eutanazję – by posłużyć się najbardziej oczywistymi 
przykładami – najlepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja ze stanowiska. Pod tym 
względem królowa znajduje się w trudniejszej sytuacji, trudno bowiem sobie wyob-
razić, aby z takich względów mogło dojść do abdykacji. Dopuszczalne byłoby jednak 
mianowanie regenta, którego jedynym zadaniem byłoby udzielenie sankcji113, bądź 
– a byłoby to nawet chyba bardziej wskazane rozwiązanie – opuszczenie przez kró-
lową Zjednoczonego Królestwa, w takiej bowiem sytuacji sankcji mogliby udzielić 
Radcy Stanu (Counsellors of State)114, czyli członkowie rodziny królewskiej, których 
królowa wyznacza do wypełniania obowiązków monarchy w czasie jej nieobecności 
w kraju115. Byłoby to całkowicie dopuszczalne, skoro Ustawa o regencji (Regency Act, 

1937) pozwala królowej w drodze patentu królewskiego przekazać radcom wykony-
wanie jakichkolwiek „funkcji królewskich” (royal functions), które wspomniana ustawa 
defi niuje jako „wszelkie uprawnienia należące do Korony, niezależnie czy ustawowe, 
czy wynikające z prerogatywy”116. 

Z tych samych powodów, dla których zgodnie z konwenansem konstytucyjnym 
gubernator generalny nie może odmówić usankcjonowania ustawy, nawet jeśli uważa 
ją za sprzeczną z konstytucją, nie powinien on również odmawiać udzielenia sank-
cji w sytuacji, w której, jego zdaniem, uchwalona ona została z naruszeniem wymo-
gów procedury legislacyjnej. Badanie zgodności ustaw z konstytucją pod względem 
formalnym należy do zadań sądów w ramach procedury judicial review. Jeśli więc 
gabinet, przedstawiając gubernatorowi generalnemu ustawę, doradzi jej podpisanie, 
wówczas gubernator powinien tak zrobić, pozostawiając rozstrzygnięcie ewentual-
nych proceduralnych kontrowersji Sądowi Najwyższemu. 

W Wielkiej Brytanii procedura legislacyjna nie jest rzecz jasna uregulowana w do-
kumencie rangi konstytucyjnej. Jest wobec tego wewnętrzną sprawą parlamentu usta-
lenie toku postępowania prowadzącego do uchwalania ustaw. Żaden brytyjski sąd nie 
może unieważnić ustawy (odmówić jej zastosowania) w związku z niedochowaniem 
odpowiednich warunków przy jej uchwalaniu, jeśli dotyczy to wewnętrznych proce-
dur parlamentu. Tyle tylko, że niekiedy wymogi w zakresie postępowania ustawo-
dawczego określone są w samych ustawach. Tego rodzaju ograniczenia odnoszące się 
do możliwości uchwalania ustaw bez zgody Izby Lordów zawierają Ustawy o parla-
mencie z lat 1911 i 1949 (Parliament Act, 1911 oraz Parliament Act, 1949). W 2005 
roku Izba Lordów orzekająca w sprawie Jackson v. Attorney General uznała, że sądy 
mogą oceniać ważność ustaw uchwalonych z odwołaniem się do stosownych przepi-
sów Parliament Acts117. W świetle tego orzeczenia, gdyby Izba Gmin bez zgody Izby 
Lordów – a zatem z naruszeniem art. 2 ust. 1 Ustawy o parlamencie z 1911 roku 
– uchwaliła ustawę przedłużającą okres pełnomocnictw parlamentu powyżej pięciu 
lat, wówczas sąd mógłby orzec o nieważności takiej ustawy. Co więcej, każda ustawa 

113 R. Blackburn, Th e Royal Assent…, op.cit., s. 208.
114 A. Twomey, op.cit., s. 591.
115 Zob. R. Brazier, Royal Incapacity and Constitutional Continuity: Th e Regent and Counsellors of State, 

„Cambridge Law Journal” 2005, vol. 64, no. 2, ss. 375–385.
116 Por. ibidem, s. 383.
117 Jackson and others (Appellants) v. Her Majesty’s Attorney General (Respondent), [2005] UKHL 56.
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uchylająca cytowany przepis uchwalona bez zgody Izby Lordów również mogłaby 
zostać uznana za nieważną.

Niegdyś przyznawano królowej prawo do odmowy udzielenia sankcji królewskiej, 
gdyby przedstawioną jej ustawę uchwalono z naruszeniem formalnych wymogów. 
Wskazywano więc, że jeśli zgodnie z ustawą jej uchylenie mogłoby nastąpić wyłącznie 
kwalifi kowaną większością głosów, to w razie gdyby parlament rzeczywiście ją uchylił, 
ale bez dopełnienia tego wymogu, interwencja królowej przeciwko takiemu naduży-
ciu byłaby dopuszczalna. Pogląd taki wyrażał na przykład G. Marshall, który jednak 
podkreślał równocześnie, że najlepszym rozstrzygnięciem tego rodzaju kwestii byłaby 
jednak decyzja sądu118. Jeśli więc współcześnie brytyjskie sądy zdają się gotowe do 
orzekania w sprawie ustawowych wymogów regulujących procedurę legislacyjną, ar-
gumenty na rzecz przyznania głowie państwa prawa odmowy udzielenia sankcji na tej 
podstawie rzeczywiście stają się słabsze119. Niektórzy zresztą już wcześniej uznawali, 
że naruszenie procedury legislacyjnej nie może być wystarczającą podstawą takiej od-
mowy120. Jeśli jednak uznać, że sankcja królewska stanowi rzeczywiście potwierdzenie 
prawidłowości procedury ustawodawczej121, wówczas konieczną konsekwencją takie-
go stanowiska musiałoby być przyznanie królowej prawa odmowy wydania takiego 
potwierdzenia w razie oczywistego naruszenia procedury, polegającego na przykład 
na zignorowaniu przepisów wspominanych już ustaw o parlamencie.

Odrębnym zagadnieniem związanym z prawem udzielania sankcji królewskiej jest 
to, czy głowa państwa może odmówić udzielenia sankcji, jeśli taka będzie rada jej 
ministrów. Rząd może dążyć do zablokowania wejścia w życie ustawy z rozmaitych 
powodów, wśród których mogłyby znajdować się rzecz jasna także i te wskazane już 
wyżej, to jest domniemana niezgodność ustawy z konstytucją lub niedochowanie wy-
mogów procedury ustawodawczej.

Przesłanką skłaniającą gabinet do skierowania do głowy państwa rady odnośnie do 
odmowy usankcjonowania ustawy może być również wykrycie w jej tekście – już po za-
kończeniu postępowania legislacyjnego w parlamencie – sprzeczności, luk bądź innych 
usterek natury prawnej. Wydaje się, że w takiej sytuacji odmowa udzielenia sankcji, 
nawet zgodnie z radą rządu, nie byłaby jednak uzasadniona. Znacznie lepszym roz-
wiązaniem byłaby niezwłoczna nowelizacja ustawy przez parlament już po jej wejściu 
w życie, chyba że obowiązywanie przepisów takiej wadliwie skonstruowanej ustawy 
– nawet przez krótki okres, to znaczy zanim parlament zdołałby je poprawić – mogło-
by prowadzić do nieodwracalnych szkód. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby coś ta-
kiego mogło się rzeczywiście wydarzyć. W Australii sytuacja w tym zakresie jest o tyle 
lepsza, że (o czym już wspomniano) gubernator może, oczywiście działając wyłącznie 
za radą odpowiedzialnego ministra – w tym wypadku prokuratora generalnego – przed 
udzieleniem sankcji skierować ustawę do parlamentu wraz z propozycjami poprawek. 

118 G. Marshall, op.cit., ss. 22–23.
119 A. Twomey, op.cit., s. 588.
120 R. Brazier, Constitutional Practice…, op.cit., s. 194.
121 R. Blackburn, Monarchy…, op.cit., s. 554.
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W ten sposób zawsze możliwe jest skorygowanie błędów wykrytych już po zakończe-
niu parlamentarnych prac nad ustawą, a jeszcze przed jej wejściem w życie122.

Wśród innych możliwych powodów, dla których gabinet mógłby doradzać głowie 
państwa skorzystanie z prawa odmowy udzielenia sankcji, wskazuje się przyczyny 
natury politycznej. Chodzi więc o sytuację, w której rząd już po uchwaleniu ustawy 
przez parlament wycofał dla niej poparcie lub doszedł do przekonania, że jej wej-
ście w życie wymaga uprzedniego okresu dostosowawczego; kiedy w głosowaniu nad 
ustawą nie obowiązywała dyscyplina partyjna (tak zwane free vote) lub kiedy usta-
wa została uchwalona wbrew rządowi mniejszościowemu. Tego rodzaju sytuacje nie 
są wyłącznie hipotetyczne, przykładów dostarcza praktyka ustrojowa australijskich 
stanów123. Wydaje się, że w pierwszym przypadku zamiast odmowy sankcji lepszym 
rozwiązaniem byłoby jej wstrzymanie, tak aby umożliwić adresatom przepisów przy-
gotowanie się na wejście ustawy w życie124. Natomiast z całą pewnością żadne inne 
przesłanki natury politycznej nie stanowią uzasadnienia dla odmowy udzielenia sank-
cji na wniosek rządu. Jeśli rząd mniejszościowy uważa uchwaloną przez parlament 
wbrew jego woli ustawę za na tyle istotną, aby dążyć do zablokowania jej wejścia w ży-
cie, wówczas uchwalenie takiej ustawy uznać należy za wyrażenie przez parlament 
wotum nieufności wobec gabinetu, co powinno prowadzić do jego dymisji. Z kolei 
jeżeli rząd nie decyduje się na wprowadzenie dyscypliny partyjnej, musi być gotowy 
na akceptację różnych wyników głosowania125. Zdaniem A. Hearda w takich okolicz-
nościach gabinet nie powinien doradzać głowie państwa odmowy udzielenia sankcji. 
Jeśli jednak doszłoby do tego, wówczas gubernator generalny stanąłby przed – jego 
zdaniem niełatwym – wyborem między uszanowaniem konwenansu nakazującego 
mu postępowanie zgodnie z radą członków gabinetu a równie ważnym obowiązkiem 
poszanowania woli parlamentu. Według niego, w istocie chodziłoby o wybór między 
zasadą rządów gabinetowych a zasadą kontroli parlamentarnej nad egzekutywą126. 
Wydaje się jednak, że wybór byłby iluzoryczny, jako że gabinet nie miałby żadnych 
konstytucyjnych podstaw, by żądać od gubernatora, aby ten w istocie podważył zasadę 
rządów parlamentarnych. Postawieni w takiej sytuacji królowa czy też gubernator nie 
powinni w żadnym razie postąpić zgodnie z – nieuprawnioną w takich okolicznoś-
ciach – radą gabinetu i tym samym udzielić sankcji królewskiej ustawie. Natomiast 
wydaje się, że byliby oni zobowiązani zastosować się do rady wystosowanej przez 

122 Jak dotąd gubernator generalny – działając zawsze za radą prokuratora generalnego – czterna-
stokrotnie kierował wnioski o wprowadzenie do ustaw uchwalonych przez parlament poprawek, po raz 
ostatni w 1985 roku. House of Representatives…, op.cit., s. 830. Tylko jeden raz proponowane poprawki nie 
zostały przez parlament uwzględnione.

123 A. Twomey, op.cit., ss. 598–601.
124 Por. K. Murray, Royal Assent in Victoria, „Australasian Parliamentary Review” 2008, vol. 23, no. 2, 

s. 63. Warto zauważyć, że ani królowa, ani gubernatorzy nie są zobowiązani do udzielenia sankcji w odpo-
wiednim terminie lub nawet do podjęcia jakiejkolwiek decyzji odnośnie do jej udzielenia. Oznacza to, że 
mogą oni wstrzymywać udzielenie sankcji ustawie, w ten sposób blokując jej wejście w życie, bez podej-
mowania decyzji o odmowie. Takie postępowanie jest jednak, zgodnie z konwenansem konstytucyjnym, 
równie niedopuszczalne jak odmowa udzielenia sankcji. 

125 Por. A. Twomey, op.cit., s. 600,
126 A. Heard, op.cit., s. 37.
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ministrów, jeśli dotyczyłaby ona nie odmowy udzielenia sankcji, lecz jej opóźnienia, 
nawet jeśli przesłankami wystosowania tego rodzaju rady byłyby nie tyle względy 
natury prawnej (to znaczy umożliwienie adresatom przepisów dostosowanie się do 
nowej sytuacji prawnej), lecz wyłącznie politycznej. 

Problem rady gabinetu odnośnie do odmowy udzielenia sankcji może się pojawić 
także wówczas, jeśli po uchwaleniu ustawy dojdzie do zmiany rządu i objęcia wła-
dzy przez dotychczasową Opozycję. Wydaje się, że również w takich okolicznościach 
prośba – w tej sytuacji nowego już rządu – skierowana do gubernatora bądź królowej 
o nieudzielanie sankcji nie byłaby uprawniona. Słusznie wskazuje się, że jeśli nowy 
rząd sprzeciwiałby się ustawie, właściwym sposobem postępowania byłaby jej nowe-
lizacja lub uchylenie w normalnej procedurze ustawodawczej127. Gdyby gabinet mógł 
za pośrednictwem głowy państwa unieważniać decyzje parlamentu, wówczas ozna-
czałoby to zupełne podporządkowanie organu przedstawicielskiego rządowi, urasta-
jące wręcz do uzurpacji przez egzekutywę władzy ustawodawczej i prowadzące do 
podważenia fundamentalnych zasad systemu parlamentarnego. 

Tylko w Wielkiej Brytanii wobec braku konstytucji w formie ustawy zasadniczej 
– i w rezultacie sądowej procedury kontroli konstytucyjności prawa – odmowa udzie-
lenia sankcji królewskiej stanowi zastrzeżone uprawnienie monarchy, co oznacza, że 
mogą wystąpić okoliczności czyniące skorzystanie przez głowę państwa z tej preroga-
tywy konstytucyjnie uzasadnione. W Kanadzie i Australii gubernatorzy muszą zawsze 
udzielać sankcji królewskiej ustawom uchwalonym przez parlament. Jak już wspo-
mniano, w obu tych państwach konwenanse konstytucyjne doprowadziły do całkowi-
tego unicestwienia ich konstytucyjnych uprawnień w tym zakresie. O dyskrecjonalnym 
korzystaniu z tego prawa nie może więc być mowy. Co więcej, wydaje się także, że 
gubernatorzy nie mogą odmówić sankcji ustawie nawet wówczas, gdy wnioskuje o to 
gabinet. Taka prośba powinna być uznana za nieuprawnioną (niekonstytucyjną) w każ-
dych okolicznościach. Pamiętać należy, że obowiązek działania „za radą” odpowiedzial-
nych ministrów nie oznacza, że gubernatorzy w każdym przypadku muszą realizować 
ich życzenia. Mają oni obowiązek wykonywać swe uprawnienia jedynie „za radą”, która 
jest konstytucyjnie właściwa. Jeśli gubernator nie uwzględniłby rady gabinetu dotyczą-
cej odmowy udzielenia sankcji królewskiej ustawie, nie oznaczałoby to skorzystania 
z uprawnień zastrzeżonych. Niekonstytucyjna rada nie jest radą w konstytucyjnym 
znaczeniu, więc gubernator nie ma obowiązku się do niej zastosować.

Udzielenie rady odnośnie do wyposażenia ustawy w sankcję królewską jest obo-
wiązkiem gabinetu, od którego nie może on się oczywiście uchylać. W tym kontekście 
pojawia się jednak problem możliwości samodzielnego skorzystania z prawa do udzie-
lania sankcji ustawodawczej przez głowę państwa, w sytuacji, w której rząd wstrzymy-
wałby się z wystosowaniem rady, dążąc tym samym do zablokowania wejścia w życie 
ustawy. Zasadnicza trudność polegałaby na tym, że intencje rządu mogłyby nie być ła-
twe do odczytania, to znaczy królowa bądź gubernator musieliby mieć absolutną pew-
ność co do tego, że gabinet nie zamierza udzielić żadnej rady odnośnie do sankcji usta-
wodawczej, chcąc w ten sposób uniemożliwić wejście ustawy w życie. W takiej sytuacji 

127 Por. A. Twomey, op.cit., s. 598.
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– która chyba nigdy nie miała jeszcze miejsca w żadnym z zajmujących nas państw 
i której wystąpienie jest rzecz jasna bardzo mało prawdopodobne – wydaje się, że głowa 
państwa mogłaby udzielić sankcji ustawie, w ten sposób umożliwiając wykonywanie 
funkcji ustawodawczej przez parlament, a tym samym zabezpieczając konstytucyjne 
podstawy ustroju, wśród których znajduje się przecież – nawet w Wielkiej Brytanii – 
zasada podziału władzy. Tylko w tym sensie udzielanie sankcji ustawodawczej można 
również w Kanadzie i Australii traktować jako jedno z uprawnień zastrzeżonych głowy 
państwa, które w uzasadniających to okolicznościach może ona wykonywać samodziel-
nie, to znaczy bez rady odpowiedzialnych przed parlamentem ministrów.

E. Dymisjonowanie premiera

Jest oczywiste, że konwenans konstytucyjny, uzależniający pozostawanie premiera na 
stanowisku od posiadanego zaufania parlamentu, wyklucza jakąkolwiek możliwość 
dyskrecjonalnego odwoływania szefa rządu przez głowę państwa. Prawo dymisjo-
nowania premiera pozostaje jednak wciąż z całą pewnością jednym z zastrzeżonych 
uprawnień królowej i gubernatorów generalnych, co oznacza, że może być ono użyte 
w razie wystąpienia okoliczności czyniących takie działanie konstytucyjnie zasadnym. 

Od czasów ukształtowania zasadniczych konwenansów konstytucyjnych odpo-
wiedzialnych za regulację relacji między monarchą a gabinetem, nigdy nie doszło 
w Wielkiej Brytanii do zdymisjonowania premiera przez króla lub królową. Moż-
liwość taka była przedmiotem poważnych rozważań tylko jeden raz, w 1913 roku 
w czasie kryzysu na tle Ustawy o Samorządzie Irlandzkim (Irish Home Rule Bill). 
Liderzy opozycji przypomnieli wówczas Jerzemu V o tym, że w obliczu wojny domo-
wej, na której skraju stanęło ich zdaniem Zjednoczone Królestwo, król powinien zdy-
misjonować premiera, jeśli ten będzie się sprzeciwiał przeprowadzeniu wyborów128.

Żaden z gubernatorów generalnych Kanady nie zdecydował się na zdymisjonowa-
nie swojego premiera, chociaż w 1873 roku Lord Duff erin był namawiany do podję-
cia takich działań wobec J.A. Macdonalda, stojącego na czele gabinetu oskarżanego 
o korupcję129. Po utworzeniu dominium pięciokrotnie dochodziło natomiast do zdy-
misjonowania premierów rządów prowincji przez wicegubernatorów, po raz ostatni 
przypadek taki zanotowano w 1903 roku130.

Na tle Wielkiej Brytanii i Kanady zdecydowanie wyróżnia się Australia, która 
dostarcza znacznie bardziej wartościowych precedensów. W całej historii tego pań-
stwa tylko jeden raz gubernator generalny zdecydował się skorzystać z zastrzeżonego 
uprawnienia i zdymisjonował premiera federalnego, ale miało to miejsce stosunkowo 
niedawno, bo w 1975 roku. Również jeden taki przypadek zanotowano w stanach – 
w 1932 roku w Nowej Południowej Walii; ale niewiele brakowało, by doszło do tego 
także w stanie Queensland zaledwie w roku 1987. Australijskie precedensy są znacz-

128 G. Marshall, op.cit., s. 25.
129 Zob. A.B. Keith, op.cit., ss. 224–225.
130 Przypadki takie zanotowano dwukrotnie w Quebecu (w latach 1878 i 1891) oraz trzykrotnie 

w Kolumbii Brytyjskiej (w latach 1898, 1900 oraz 1903). Zob. ibidem, ss. 226–245.
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nie bardziej wartościowe niż kanadyjskie, jako że oba miały miejsce już po konferencji 
imperialnej z 1926 roku i uchwaleniu Statutu Westminsterskiego, a więc kiedy Au-
stralia była de facto w pełni niepodległym państwem, mimo iż formalnie Statut West-
minsterski został przyjęty tam dopiero w 1942 roku (z datą wsteczną określoną na rok 
1939). Szczególne znaczenie mają oczywiście wydarzenia z roku 1975, stanowiące do 
dzisiaj przedmiot ożywionej debaty nie tylko australijskich konstytucjonalistów.

Powszechnie uznaje się, że zdymisjonowanie premiera byłoby konstytucyjnie uza-
sadnione, gdyby nie ustąpił on ze stanowiska po przegranych wyborach lub pozo-
stał na nim i nie zwrócił się o rozwiązanie parlamentu wobec uchwalenia przez Izbę 
Gmin bądź Izbę Reprezentantów wotum nieufności. Innymi słowy, gdyby dopuścił 
się zachowania jawnie niekonstytucyjnego – w sensie konwenansowym – któremu 
skutecznie przeciwdziałać mógłby jedynie monarcha bądź gubernator generalny ko-
rzystający z zastrzeżonych uprawnień131. W takich okolicznościach odwołanie się do 
reserve powers byłoby z całą pewnością uzasadnione. Taka sytuacja nigdy jednak nie 
miała miejsca w żadnym z zajmujących nas państw, choć w 1987 roku premier sta-
nu Queensland J. Bjelke-Petersen zostałby prawdopodobnie zdymisjonowany przez 
gubernatora na tej właśnie podstawie, jeśliby wobec utraty przywództwa w partii nie 
ustąpił ze stanowiska, lecz trwał przy zamiarze nalegania na odwołanie przez guber-
natora niektórych członków gabinetu.

Więcej wątpliwości budzi możliwość zdymisjonowania premiera dysponującego 
zaufaniem parlamentu. Za jedną z przesłanek wskazywanych jako wystarczające uza-
sadnienie podjęcia odpowiednich działań przez głowę państwa uznaje się złamanie 
przez szefa rządu prawa bądź naruszenie konstytucji. Na tej właśnie podstawie gu-
bernator Nowej Południowej Walii zdecydował się odwołać w 1932 roku premiera
J. Langa132. Problem polegał jednak na tym, że domniemane naruszenie prawa przez 
szefa rządu, mające polegać na złamaniu przepisów ustawy federalnej, nie zostało po-
twierdzone przez sąd133. Właśnie z tego powodu postępowanie gubernatora spotkało 
się z krytyką i uznawane jest za nieuzasadnione skorzystanie z uprawnień zastrzeżo-
nych, ze względu na to, że naruszyło kardynalną zasadę, stanowiącą, iż odwołanie się 
do reserve powers ma być wyłącznie środkiem ostatecznym, po który głowa państwa 
może sięgnąć jedynie wówczas, gdy wszystkie inne możliwości działania zostały wy-
czerpane. Gdyby więc J. Lang zignorował nakaz sądu zobowiązujący go do zastoso-
wania się do przepisów wspomnianej ustawy, wówczas dopiero działanie gubernatora 
byłoby konstytucyjnie uzasadnione134. Wypada zgodzić się z G. Marshallem, przeko-
nującym, że odwołanie premiera ze względu na bezprawne lub niekonstytucyjne po-

131 Por. P. Malcolmson, R. Myers, op.cit., s. 108; S. Ratnapala, op.cit., s. 42; G. Marshall, op.cit., s. 27; J. 
Rasmussen, op.cit., s. 140. 

132 Na temat tego wydarzenia zob. szerzej: E. McWhinney, Th e Governor General and the Prime Mini-

sters. Th e Making and Unmaking of Governments, Ronsdale Press, Vancouver 2005, ss. 61–65.
133 Chodziło o naruszenie przepisów federalnej ustawy z 1932 roku, wprowadzającej w życie posta-

nowienie porozumienia fi nansowego zawartego między stanami a rządem federalnym w 1927 roku, na 
mocy którego stany miały przekazywać środki na wypłatę odsetek od stanowych obligacji do budżetu 
federalnego, a następnie rząd federalny miał je wypłacać zagranicznym posiadaczom obligacji.

134 G. Carney, Th e Constitutional Systems of the Australian States and Territories, Cambridge University 
Press, Melbourne 2006, ss. 287–288.
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stępowanie miałoby wystarczające podstawy tylko wówczas, jeśli owo złamanie prawa 
lub konwenansów konstytucyjnych byłoby niezwykle poważne i żadne inne środki 
zaradcze, zarówno natury politycznej, jak i prawnej, nie mogłyby zostać skutecznie 
zastosowane135.

Najgłośniejszy przypadek zdymisjonowania premiera cieszącego się zaufaniem 
parlamentu wystąpił w Australii w 1975 roku. Podstawą zaskakującego i gorąco 
w późniejszych latach dyskutowanego działania gubernatora generalnego było blo-
kowanie przez Senat ustaw budżetowych (supply bills). Do okoliczności tych drama-
tycznych wydarzeń jeszcze powrócimy, w tym miejscu wskażmy jedynie, że w Au-
stralii uzasadnieniem dla odwołania premiera może być – jak się okazuje – również 
niezdolność rządu do przeprowadzenia w parlamencie ustaw budżetowych. Odmowa 
uchwalenia przez parlament ustaw pozwalających rządowi na gromadzenie środków 
publicznych i dysponowanie nimi, bez wątpienia oznacza wotum nieufności wobec 
rządu, prowadząc do jego dymisji. Sytuacja w Australii jest jednak pod tym wzglę-
dem o tyle skomplikowana, że – inaczej niż w Kanadzie i Wielkiej Brytanii – Senat 
posiada nie tylko formalnie, ale i faktycznie niemal równe z Izbą Reprezentantów 
uprawnienia w procedurze ustawodawczej. Równocześnie jednak nie jest izbą, przed 
którą rząd ponosi odpowiedzialność polityczną (confi dence chamber), to znaczy utrata 
zaufania Senatu – nawet formalne wotum nieufności uchwalone przez tę izbę – nie 
powoduje konieczności ustąpienia gabinetu. Zdolność Senatu do skutecznego zablo-
kowania ustaw budżetowych powoduje jednak, że może on pośrednio wymusić dymi-
sję rządu. W 1975 roku gubernator generalny zdecydował się na podjęcie radykalnych 
działań wobec premiera G. Whitlama w sytuacji, w której ustawy były blokowane 
przez Senat, a szef rządu zdecydowanie odrzucał możliwość doprowadzenia do roz-
wiązania parlamentu i przeprowadzenia wyborów, czego domagała się kontrolująca 
Senat i blokująca projekty ustaw budżetowych Opozycja.

Podobnie jak decyzja podjęta przez gubernatora Nowej Południowej Walii w 1932 
roku, tak i postępowanie gubernatora generalnego J. Kerra poddane zostało bardzo 
ostrej krytyce. Podnoszono przede wszystkim, że zdymisjonowanie premiera było 
przedwczesne i nazbyt pochopne. Zagadnienie to zostanie szczegółowo omówione 
w rozdziale III.

Jeśli, niezależnie z jakich powodów, zostanie zdymisjonowany premier mający 
poparcie większości parlamentu, wówczas gubernator generalny będzie musiał dopro-
wadzić do powołania rządu przejściowego – z konieczności mniejszościowego, które-
go szef będzie zmuszony zwrócić się do gubernatora o rozwiązanie parlamentu. Tak 
właśnie stało się w Nowej Południowej Walii w 1932 roku i w Australii w roku 1975.

Prawo odwołania premiera pozostaje z pewnością najbardziej znaczącym z za-
strzeżonych uprawnień głowy państwa w ustroju westminsterskim. Równocześnie ma 
ono, by tak rzec, największą „siłę rażenia” i dlatego jego użycie może być uzasadnione 
tylko w zupełnie wyjątkowych okolicznościach. Największym problemem z punktu 
widzenia głowy państwa decydującej się na tego rodzaju posunięcie jest to, że w ten 
sposób zakwestionowana zostaje jej neutralność polityczna. Jak słusznie zauważył

135 G. Marshall, op.cit., s. 27.
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I. Jennings: „w sposób nieunikniony Suweren, który dymisjonuje ministrów bądź 
zmusza ich do rezygnacji, będzie postrzegany jako stronnik Opozycji, i jako taki sta-
nie się przedmiotem ataków”136. Tę uwagę w pełni potwierdziły wydarzenia w Au-
stralii po zdymisjonowaniu G. Whitlama. Gubernator generalny nie był już przez 
stronników byłego premiera postrzegany jako neutralna politycznie głowa państwa, 
co doprowadziło w konsekwencji do jego ustąpienia w 1977 roku, zaledwie nieco 
więcej niż trzy lata po objęciu funkcji. 

F. Uprawnienia nominacyjne

Niektórzy konstytucjonaliści do uprawnień zastrzeżonych brytyjskiej królowej zali-
czali mianowanie dożywotnich członków Izby Lordów. Podobnie, wskazuje się, że do 
reserve powers gubernatora generalnego Kanady należy również powoływanie senato-
rów. Tego rodzaju przekonanie wyrażał między innymi G. Marshall, zdaniem którego 
królowa mogłaby odmówić dokonania masowych nominacji lordów dożywotnich, je-
śli ich celem miałaby być wyłącznie zmiana układu sił w izbie wyższej. Przed 1911 ro-
kiem tego rodzaju masowe nominacje mogłyby służyć przełamaniu oporu Izby Lor-
dów wobec legislacji przyjętej przez Izbę Gmin. Niegdyś w Partii Pracy pojawiały się 
też głosy wzywające do przeprowadzenia takiej operacji w celu umożliwienia reformy 
Izby Lordów bądź nawet jej zniesienia. Zgodnie z takim założeniem, w skład izby 
wyższej zostałyby powołane setki lordów dożywotnich, których jedynym zadaniem 
byłoby poparcie ustawy demokratyzującej bądź znoszącej Izbę Lordów.

Z całą pewnością królowa nie może odmówić dokonania dodatkowych nominacji 
senatorskich w Kanadzie na podstawie art. 26 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku. 
Nominacji takich królowa dokonuje za rekomendacją gubernatora generalnego i jest to 
jedyna funkcja monarchy, której nie może w jego imieniu wykonywać gubernator ge-
neralny, o czym przesądza wspomniany przepis kanadyjskiej konstytucji. W 1873 roku, 
kiedy jeszcze monarcha brytyjski nie był zobowiązany do przychylenia się do każdego 
wniosku w tej sprawie, w imieniu brytyjskiego rządu, który faktycznie podejmował 
decyzję, minister do spraw kolonii odmówił rekomendowania królowej Wiktorii do-
konania dodatkowych nominacji mimo przedłożenia pozytywnej rekomendacji przez 
gubernatora generalnego, argumentując, że Senat nie odrzucił propozycji Izby Gmin, 
wobec czego powołanie dodatkowych senatorów nie jest konieczne. Jak dotąd owa 
możliwość „zatopienia Senatu” (swamping power), jak popularnie określa się powołanie 
dodatkowych senatorów, została wykorzystana tylko jeden raz, w 1990 roku. 

W całej historii Kanady również tylko jeden raz, w roku 1896, gubernator ge-
neralny odmówił powołania senatorów na podstawie art. 24 Ustawy Konstytucyjnej 
z 1867 roku, czyli w tak zwanej normalnej procedurze. Wniosek ówczesnego premiera
Ch. Tuppera został odrzucony przez gubernatora na tej podstawie, że wobec wy-
borczej porażki premier, nieposiadający już zaufania parlamentu, nie był, zdaniem 

136 I. Jennings, op.cit., s. 411.
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gubernatora, uprawniony do wnioskowania o dokonanie takich nominacji137. Znaj-
dujemy więc tu pewną analogię do sytuacji, w której pokonany w wyborach premier 
zwraca się z wnioskiem o rozwiązanie parlamentu. W doktrynie uznaje się, że premier 
rządu nieposiadającego zaufania parlamentu nie jest uprawniony do wnioskowania 
o dokonywanie nominacji senatorskich zarówno w „normalnym” trybie, jak i – a być 
może zwłaszcza – na podstawie art. 26 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku, wobec 
czego w tego rodzaju sytuacji gubernator generalny może nie przychylić się do takie-
go wniosku138. Kontrowersje na tle nominacji senatorskich pojawiły się w Kanadzie 
po raz drugi dopiero w grudniu 2008 roku. Po tym, jak na wniosek premiera sesja 
parlamentu została zamknięta i w obliczu spodziewanej – a przynajmniej możliwej – 
porażki w zaplanowanym na koniec stycznia głosowaniu nad budżetem, stanowiącym 
równocześnie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, premier S. Harper zwrócił 
się do gubernatora generalnego o powołanie 18 senatorów w celu obsadzenia wszyst-
kich wakujących ówcześnie mandatów. Opozycja oskarżyła szefa rządu o niekonsty-
tucyjne postępowanie. Niektórzy konstytucjonaliści określili je jako niestosowne lub 
nawet skandaliczne139. Gubernator generalny nie zdecydowała się jednak odmówić 
wnioskowi premiera. Nie jest całkiem jasne, czy uczyniła tak, ponieważ uznała, że 
wniosek był poprawny konstytucyjnie, czy też uważając, iż nie ma prawa odmówić 
prośbie premiera, będąc w obowiązku działać zgodnie z jego radą? Warto pamiętać, że 
okoliczności wydarzeń z grudnia 2008 roku były jednak znacząco inne niż te z 1896 
roku. W przeciwieństwie do Ch. Tuppera premier S. Harper nie utracił formalnie 
zaufania Izby Gmin, co oznacza, że nim dysponował i w związku z tym był konstytu-
cyjnie uprawniony do podjęcia decyzji odnośnie do uzupełnienia składu izby wyższej. 
Pewne wątpliwości mógł jedynie budzić fakt, że wniosek o dokonanie nominacji zo-
stał złożony po tym, jak gubernator generalny na wniosek premiera zamknęła sesję 
parlamentu wobec spodziewanego uchwalenia wotum nieufności względem gabinetu. 
Stąd właśnie powstały zastrzeżenia co do tego, czy premier, zwracając się o dokonanie 
nominacji senatorskich, rzeczywiście wciąż dysponował zaufaniem Izby Gmin.

Jeśli zastosować zaproponowane kryterium wyróżniania uprawnień zastrzeżonych 
głowy państwa, wówczas prawo dokonywania nominacji należałoby zaliczyć do tej 
grupy. Nie dotyczy ono bowiem realizowanej przez rząd polityki, lecz stanowi zagad-
nienie natury konstytucyjnej, wiążąc się w ten sposób z funkcją strażnika konstytucji 
(ustroju), jaka spoczywa na głowie państwa w ustroju westminsterskim. Oczywiście, 
jeśli tak jak to miało miejsce w Kanadzie w 1896 roku, wniosek w tej sprawie kieruje 
premier rządu, który utracił zaufanie Izby Gmin, wówczas prośba taka powinna być 
odrzucona. Ale w takiej sytuacji korzystanie przez rząd z jakichkolwiek kompetencji 
głowy państwa byłoby nieuprawnione. Poza tym, jeśli wobec utraty zaufania parla-
mentu premier nie złożyłby rezygnacji, lecz pozostając na stanowisku próbował ko-

137 P. Malcolmson, R. Myers, op.cit., s. 108. Przypadki odmowy dokonania nominacji w identycznych 
okolicznościach odnotowywano również w prowincjach: dwukrotnie w Nowej Szkocji (w latach 1878 
i 1882) oraz w Nowym Brunszwiku (w roku 1908) i Quebecu (w roku 1886). 

138 Zob. E. Forsey, Appointment of Extra Senators under Section 26 of the British North America Act, 
„Canadian Journal of Economics and Political Science” 1946, vol. 12, no. 2, ss. 165–166.

139 Zob. T. Maccharles, J. Smith, Harper’s Senate Plan Blasted, „Toronto Star” 2008, December 12.
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rzystać z uprawnień przysługujących szefowi rządu, królowa lub gubernator general-
ny mogliby go zdymisjonować. Problem odmowy dokonania ewentualnych nominacji 
zostałby więc w ten sposób wykluczony. 

Jedyny przypadek powołania w skład Izby Lordów pewnej liczby członków wy-
łącznie w celu przeforsowania w izbie pożądanej przez rząd legislacji zanotowano 
w Wielkiej Brytanii na początku XVIII wieku. Dwunastu dodatkowych parów miało 
zagwarantować akceptację traktatu z Utrechtu także w drugiej izbie parlamentu.

Ewentualność masowego powołania parów rozważana była jeszcze dwukrotnie: 
w latach 1832 oraz 1911. Na początku trzeciej dekady XIX wieku król wyraził nawet 
zgodę na mianowanie nieograniczonej liczby nowych członków Izby Lordów zgodnie 
z życzeniem gabinetu140, chociaż ostatecznie nie okazało się to konieczne. Sytuacja nie 
była już tak jednoznaczna w roku 1911. W każdym razie tak samo wówczas, jak 80 lat 
wcześniej uznawano powszechnie prawo monarchy do odrzucenia rady ministrów 
odnośnie do masowego powołania dodatkowych parów dla przełamania oporu Izby 
Lordów wobec rządowej legislacji141. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku 
G. Marshall przekonywał, że królowa ma prawo przynajmniej rozważyć „konstytucją 
właściwość” kierowanej do niej prośby premiera co do powoływania członków Izby 
Lordów w tego rodzaju okolicznościach142. Zasadniczym pytaniem pozostaje, na ile 
sytuacja pod tym względem zmieniła się po usunięciu ze składu Izby Lordów nie-
mal wszystkich lordów dziedzicznych, co nastąpiło na mocy Ustawy o Izbie Lordów 
z 1999 roku (House of Lords Act, 1999). Obecnie – inaczej niż w 1911 roku – argu-
mentem na rzecz „zatopienia” Izby Lordów nie mogłoby być pragnienie przełamania 
oporu arystokratycznej większości wobec legislacji demokratycznej Izby Gmin. Ra-
dykalnie odmienne niż przed blisko wiekiem okoliczności utrudniają zdefi niowanie 
powinnego zachowania królowej w obliczu wniosku szefa rządu o dokonanie maso-
wych nominacji do izby wyższej, równocześnie niemal przesądzając, iż do tego rodza-
ju sytuacji nigdy nie dojdzie.

G. Zwoływanie i zamykanie sesji parlamentu

Wobec zawiązania koalicji trzech partii i spodziewając się rychłego głosowania nad 
wnioskiem o udzielenie rządowi wotum nieufności, premier S. Harper spotkał się
4 grudnia 2008 roku z gubernatorem generalnym, prosząc ją o zamknięcie sesji par-
lamentu po zaledwie 16 dniach od jej rozpoczęcia i wobec realnej perspektywy utraty 
zaufania Izby Gmin (głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności zaplanowano na 
8 grudnia). Zamknięcie obrad (prorogation) jest normalnym sposobem zakończenia 
sesji w parlamentach westminsterskich. Wydanie decyzji, podobnie jak zwoływanie 
parlamentu, należy do głowy państwa. W doktrynie australijskiej wskazywano, że 
w takich okolicznościach, to znaczy gdyby rząd dążył do przerwania obrad parla-
mentu w celu ograniczenia jego możliwości kontrolnych, zwłaszcza spodziewając się 

140 Zob. I. Jennings, op.cit., ss. 433–434.
141 Ibidem, s. 447.
142 G. Marshall, op.cit., s. 25.
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utraty zaufania w izbie, gubernator generalny prawdopodobnie odmówiłby prośbie 
premiera o zamknięcie sesji143. 

Ostatecznie kanadyjska gubernator generalny przychyliła się do wniosku pre-
miera, decydując o zamknięciu sesji parlamentu i uniemożliwiając tym samym prze-
prowadzenie głosowania nad złożonym już wnioskiem o wyrażenie rządowi wotum 
nieufności. Nie ma pewności, czy gubernator generalny rozważała w ogóle możliwość 
odmówienia prośbie premiera o zamknięcie sesji i na przykład dopiero wobec zapo-
wiedzi przez szefa rządu dymisji – w takiej sytuacji raczej nieuniknionej – ostatecznie 
się na to nie zdecydowała. Być może wpłynęło na jej decyzję to, że przerwa w obra-
dach parlamentu miała trwać przez ograniczony, z góry wyznaczony czas. Zgodnie 
z deklaracją premiera parlament miał bowiem zostać ponownie zwołany 26 stycznia 
2009 roku. Może jednak gubernator generalny była przekonana o tym, że jest konsty-
tucyjnie zobowiązana do zastosowania się do rady premiera niezależnie od okoliczno-
ści? Zgodnie z przyjętą praktyką, która według niektórych przerodziła się już nawet 
w konwenans konstytucyjny144, gubernator generalny nigdy nie ujawnia przesłanek 
podjęcia decyzji, jak również nie przedstawia publicznie jej uzasadnienia. Prawdo-
podobnie więc do czasu opublikowania wspomnień gubernator M. Jean, co nastąpi 
najpewniej nie prędzej niż w 2011 roku, zdani będziemy jedynie na spekulacje i przy-
puszczenia. Chyba że po odejściu ze stanowiska, jeśli oczywiście nastąpi to wcześniej, 
informacje na ten temat ujawni drugi uczestnik słynnego już spotkania. 

Jeśli wierzyć doniesieniom prasowym, do których jednak zawsze należy podcho-
dzić bardzo ostrożnie, podczas trwającego dwie i pół godziny spotkania z premie-
rem gubernator generalny wyraźnie zaznaczyła, że nie uważa, aby miała konstytu-
cyjny obowiązek przychylić się każdorazowo do prośby premiera o zamknięcie sesji 
parlamentu, wskazując tym samym, iż uważa tę kompetencję za należącą do sfery 
uprawnień zastrzeżonych. Miała ona powiedzieć wprost szefowi rządu, że to, czy jego 
prośba zostanie przyjęta, czy też odrzucona, pozostaje w zakresie jej dyskrecjonal-
nych uprawnień145. W podobnej sytuacji w roku 1873, ówczesny gubernator generalny 
Lord Duff erin również przychylił się do wniosku premiera (wówczas J.A. Macdo-
nalda) o zamknięcie obrad parlamentu, kiedy po ujawnieniu skandalu korupcyjnego 
kierowany przezeń gabinet stanął wobec realnej perspektywy utraty zaufania Izby 
Gmin. Ciekawe, że okoliczności towarzyszące wydarzeniom z drugiej połowy XIX 
stulecia były niezwykle podobne do tych z pierwszej dekady wieku XXI, to znaczy 
również ówczesna Opozycja – wsparta przez część niedawnych zwolenników oskar-
żanego o korupcję premiera – apelowała do gubernatora generalnego, by ten odrzucił 
wniosek szefa rządu o zamknięcie sesji parlamentu i powołał nowy gabinet utworzo-
ny przez opozycję, który miałby poparcie większości Izby Gmin146. 

143 S. Ratnapala, op.cit., s. 46.
144 Przekonujące argumenty przeciwko uznaniu tej praktyki za normę konwenansową przedstawiają 

L. Sossin i A. Dodek. Zob. L. Sossin, A. Dodek, When Silence Isn’t Golden: Constitutional Conventions, 

Constitutional Culture, and Governor General [w:] P.H. Russell, L. Sossin (eds.), op.cit., ss. 94–96. 
145 Por. M. Valpy, G-G made Harper work for prorogue, „Globe and Mail” 2008, December 6.
146 Zob. B.J. Messamore, Prorogation, then and now, „National Post” 2008, December 8.
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Jedno jest pewne. Przychylając się do prośby premiera i postanawiając o zamknię-
ciu obrad parlamentu, gubernator generalny z pewnością nie przekroczyła swych 
kompetencji ani nie dopuściła się naruszenia konstytucji147. Nie była ona związana 
normą konwenansową, która nakazywałaby jej odmówić prośbie premiera wobec 
perspektywy uchwalenia wniosku o wotum nieufności wobec rządu i możliwości 
utworzenia alternatywnego gabinetu148. Istotą uprawnień zastrzeżonych jest przecież 
to, że mogą one zostać użyte w okolicznościach to uzasadniających, niemniej nawet 
wystąpienie takich okoliczności nie obliguje jeszcze głowy państwa do skorzystania 
z owych uprawnień. W każdej tego rodzaju sytuacji jej postępowaniem musi kierować 
jeden cel: zażegnanie kryzysu i doprowadzenie do przywrócenia sprawnego funkcjo-
nowania mechanizmów ustrojowych.

Dwa kanadyjskie precedensy dotyczące zamknięcia obrad parlamentu wskazują, 
że kompetencję tę należy zaliczyć do uprawnień zastrzeżonych głowy państwa. Za-
równo w 1873 roku, o czym wiemy z całą pewnością, jak i w roku 2008, co możemy 
jedynie przypuszczać, choć z dużą dozą prawdopodobieństwa, gubernatorzy gene-
ralni nie uważali, aby w zaistniałych okolicznościach byli w obowiązku przychylić 
się do wniosku premiera. Ostatecznie w obu przypadkach przychylili się do prośby 
najważniejszego ze swych doradców, ale podjęli decyzję samodzielnie, po rozważaniu 
wszystkich argumentów, biorąc tym samym za nią odpowiedzialność. 

Zwoływanie parlamentu na sesję przynajmniej raz w roku pozostaje unormo-
waniem konwenansowym już tylko w Wielkiej Brytanii. W Australii konstytucyjny 
obowiązek zwoływania parlamentu na sesję nie rzadziej niż raz w roku – tak aby prze-
rwa między sesjami nie przekraczała 12 miesięcy – od początku wynikał z art. 6 kon-
stytucji. W Kanadzie do 1982 roku, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, funkcjonował 
w tym zakresie stosowny konwenans konstytucyjny, skodyfi kowany w art. 5 Ustawy 
Konstytucyjnej z 1982 roku. Konwenans konstytucyjny dotyczący zwoływania sesji 
parlamentu nie rzadziej niż raz do roku należy do tych nieformalnych norm konsty-
tucji, które mają pośrednią sankcję prawną, na co wskazywał A.V. Dicey i o czym już 
wcześniej była mowa. 

2. System gabinetowy

Najważniejsza instytucja ustrojowa, jaką bez wątpienia zarówno w Wielkiej Brytanii, 
jak i w Kanadzie oraz Australii pozostaje gabinet (cabinet), nie ma żadnego umocowa-
nia w przepisach prawa konstytucyjnego. Istnieje on i funkcjonuje wyłącznie na bazie 
norm konwenansowych. Pozycja ustrojowa szefa rządu również nie jest regulowana 
normami prawa stanowionego ani powszechnego, lecz wyłącznie konwenansami. Sta-

147 Por. E. McWhinney, Th e Constitutional and Political Aspects of the Offi  ce of the Governor General, 
„Canadian Parliamentary Review” 2009, vol. 32, no. 2, s. 5.

148 Odmiennego zdania jest A. Heard, wedle którego wniosek premiera o zamknięcie obrad parla-
mentu wobec perspektywy uchwalenia wobec rządu wotum nieufności stanowił niekonstytucyjną radę, 
której gubernator generalny nie powinna była brać pod uwagę. Zob. A. Heard, Th e Governor’s General Sus-

pension of Parliament: Duty Done or a Perilous Precedent? [w:] P.H. Russell, L. Sossin (eds.), op.cit., ss. 54 i n.
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nowisko premiera jest niemal nieznane przepisom prawa. Polityczna odpowiedzial-
ność rządu przed parlamentem, konstytuująca podstawową dla ustroju westminster-
skiego zasadę rządów odpowiedzialnych (responsible government), jest w całości oparta 
na nieformalnych normach konstytucyjnych. Dostatecznie przekonuje to o zasadni-
czej roli konwenansów w regulacji ustroju państw należących do kręgu brytyjskiej 
kultury konstytucyjnej.

Wspomniano już, że instytucja gabinetu powstawała stopniowo, nabierając kształ-
tów w rozłożonym na wiele lat procesie149. Gabinet uformował się jako komitet Tajnej 
Rady (Privy Council), taki jest też jego formalny status do dzisiaj. Tajna Rada, w któ-
rej skład wchodzili królewscy doradcy wyodrębnieni z szerszego organu jakim była 
Rada Królewska (King’s Council), stała się głównym organem administracji państwa 
w okresie panowania władców z dynastii Tudorów, począwszy od Henryka VIII. Ge-
neza gabinetu jako stałego komitetu Tajnej Rady – w odróżnieniu od tymczasowych 
komitetów, powoływanych już w czasach Tudorów dla podejmowania działań w okre-
ślonych dziedzinach spraw państwowych, czyli węższego ciała grupującego doradców 
monarchy służących mu pomocą w podejmowaniu decyzji politycznych – sięga lat 
sześćdzisiątych XVII wieku. Wówczas też ów krąg najbliższych doradców króla za-
częto nazywać gabinetem, radą (council) lub kliką (junto)150, przy czym to ostatnie 
określenie nie miało pejoratywnego wydźwięku, jakie niesie ze sobą współcześnie. 
Nie oznaczało to jeszcze, że monarcha musiał stosować się do udzielanych mu rad. 
Stosunki między gabinetem a królem nie były w żaden sposób formalnie określo-
ne również za panowania dwóch ostatnich Stuartów: Karola II i Jakuba II oraz po 
wstąpieniu na tron Wilhelma III. Charakteryzując gabinet Karola II, W.R. Anson 
podkreślał, że chociaż jego struktura zapowiadała już przyszły kolegialny organ wła-
dzy wykonawczej: „król przesądzał o jego składzie, przewodniczył jego spotkaniom, 
mógł też zawsze skierować poczynione ustalenia do ponownego rozpatrzenia przez 
Tajną Radę”. Wprawdzie już wówczas członkowie gabinetu powinni byli pozostawać 
w dobrych stosunkach z Izbą Gmin, jednak do uzależnienia gabinetu od poparcia 
parlamentu, kolegialnej przed nim odpowiedzialności i w konsekwencji ograniczenia 
swobody króla w zakresie dobierania swych doradców było jeszcze daleko151.

Wzrost znaczenia gabinetu nastąpił po „Chwalebnej Rewolucji” (Glorious Revo-

lution) 1688 roku, od kiedy zadaniem królewskich doradców stało się zapewnianie 
harmonii między monarchą a rosnącym w siłę parlamentem. Dopiero jednak za cza-
sów panowania trzech pierwszych władców z dynastii hanowerskiej gabinet zaczął 
uniezależniać się od monarchy. Wielkie znaczenie miała rezygnacja przez Jerzego I, 
a później także jego następców, z udziału w spotkaniach tego gremium. Choć spo-
radycznie za panowania wszystkich trzech pierwszych hanowerczyków zdarzało się, 
że król uczestniczył w posiedzeniach gabinetu, po roku 1717 gabinet przestał być, co 

149 Znakomicie proces ów opisuje J.P. Mackintosh. Dalsze rozważania w znacznej mierze oparte są na 
jego ustaleniach. Zob. J.P. Mackintosh, Th e British Cabinet, Methuen & Co. Ltd, London 1981, ss. 35–63.

150 Ibidem, s. 37.
151 W.R. Anson, Th e Cabinet in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, „English Historical Review” 

1914, vol. 29, no. 113, s. 60.
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do zasady, ciałem obradującym z udziałem króla152. „Odtąd obecność króla w trakcie 
obrad gabinetu jest rzadka, czasami kwestionowana, zawsze [tylko] formalna”153. Po 
1748 roku doszło też do defi nitywnego wyodrębnienia grupy najbliższych czy też 
najbardziej wpływowych doradców króla, tworzących tak zwany wewnętrzny gabi-
net (inner cabinet)154. Było to węższe grono – można by rzec polityczne – w ramach 
gabinetu. Pamiętać bowiem trzeba, że zarówno Jerzy I, jak i jego syn powoływali 
w skład tego ciała również członków dworu (offi  cers of the household), którzy jednak nie 
dysponowali wpływami politycznymi, pozwalającymi im odgrywać w gabinecie za-
sadniczą rolę. Byli oni więc jedynie tytularnymi (titular) jego członkami, odróżniając 
się w zasadniczy sposób od członków zaufanych (confi dential), to znaczy tych, którzy 
uczestniczyli w podejmowaniu decyzji politycznych. Pozycja tytularnych członków 
gabinetu stawała się z czasem w coraz większym stopniu formalna, aż wreszcie zo-
stali oni z jego składu całkowicie wyeliminowani. Zanim to jednak nastąpiło, gabinet 
stał się przez pewien czas czysto formalnym ciałem, a kierowaniem sprawami kra-
ju zajmowało się znacznie węższe grono osób. Pełen gabinet zwoływany był tylko 
dla zatwierdzenia decyzji podjętych przez nielicznych jego członków, tworzących ów 
„wewnętrzny krąg”155.

To właśnie ten wewnętrzny gabinet stał się bezpośrednim pierwowzorem gabi-
netu we współczesnym znaczeniu. Trudno precyzyjnie określić moment, w którym 
wewnętrzny gabinet zastąpił tak zwany pełen gabinet (full cabinet) jako organ dorad-
czy monarchy. W praktyce słowem cabinet określano wyłącznie grupę najbliższych 
królewskich doradców od czasu wstąpienia na tron Jerzego III, czyli od początku lat 
sześćdziesiątych XVIII wieku156.

Kiedy w połowie XIX wieku rozpoczęto proces wprowadzania w brytyjskich ko-
loniach systemu rządów odpowiedzialnych, gabinet był już w pełni ukształtowanym 
organem. Ukształtowane też zostały już podstawowe konwenanse określające relacje 
między monarchą, gabinetem a parlamentem. Instytucja gabinetu, stanowiąca zasad-
niczy element systemu rządów odpowiedzialnych, została więc po prostu zaadapto-
wana w brytyjskich koloniach Ameryki Północnej i Australii. Wcześniej system rzą-
dów w koloniach nawiązywał do wzorca angielskiego z okresu panowania władców 
z dynastii Stuartów, próbujących przywrócić monarszy absolutyzm. W każdej kolonii 
istniały na wzór Privy Council rady wykonawcze (executive councils), mające doradzać 
gubernatorom. W ich skład powoływano przedstawicieli lokalnych elit. Nie funkcjo-
nowała jednak instytucja gabinetu, członkowie rad nie odpowiadali przed legislatu-
rami, cała władza skupiona była w rękach gubernatora odpowiedzialnego wyłącznie 
przed władzami imperialnymi157.

152 J.P. Mackintosh, op.cit., ss. 50–51.
153 W. R. Anson, op.cit., s. 68.
154 Zob. ibidem, ss. 71 i n.
155 Zob. D.A. Winstanley, George III and his First Cabinet, „English Historical Review” 1902, vol. 17, 

no. 68, ss. 680–681.
156 W.R. Anson,op.cit., s. 62.
157 A. Todd, Parliamentary Government in British Colonies, Longmans, Green and Co., London 1880, 

ss. 24–25. 
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Instytucje ustrojowe charakterystyczne dla systemu rządów odpowiedzialnych, 
wprowadzone w koloniach, zostały następnie w naturalny sposób ustanowione w Do-
minium Kanady oraz Związku Australijskim utworzonych w drodze zjednocze-
nia kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej i na południowym kontynencie. Ani 
w Ustawie o Brytyjskiej Ameryce Północnej, mającej stanowić kanadyjską konstytu-
cję, ani w konstytucji Australii nie znalazło się jednak żadne odniesienie do instytu-
cji gabinetu. Obie ustawy brytyjskiego parlamentu utrzymywały więc fi kcję rządów 
gubernatora wspomaganego przez powoływane przez niego Rady – Królewską Tajną 
Radę dla Kanady i Federalną Radę Wykonawczą w Australii. System rządów odpo-
wiedzialnych z jego centralną instytucją – gabinetem, miał pozostać nieznany prze-
pisom prawa konstytucyjnego, znajdując oparcie w normach konstytucyjnych innego 
rodzaju.

A. Gabinet

Jak wspomniano, gabinet nie jest formalnym organem. Tradycyjnie – „technicznie”, 
jak pisał I. Jennings – był on jedynie „spotkaniem zaufanych doradców Jej Królew-
skiej Mości”158. Dziś, wobec pewnej formalizacji prac gabinetu i jego struktury, lepiej 
chyba nazywać go komitetem Tajnej Rady, Królewskiej Tajnej Rady dla Kanady lub 
Federalnej Rady Wykonawczej. Pozostaje on komitetem nieformalnym w tym sensie, 
że niemal nieznanym przepisom prawa. Pod względem prawnym istnieją tylko po-
jedyncze stanowiska, których obsada należy do głowy państwa. Prawo konstytucyjne 
omawianych państw nie zna żadnego kolegialnego organu w strukturze egzekutywy. 
Odniesienia do gabinetu w pojedynczych ustawach (na przykład ustawach o dostępie 
do informacji publicznej; por. rozdział III) są szczątkowe i w żadnym razie nie mogą 
stanowić podstawy jego funkcjonowania.

Każdy członek gabinetu (w Australii na podstawie art. 64 konstytucji każdy czło-
nek rządu) jest formalnie powoływany w skład odpowiedniej Rady. Skład Rad jest 
jednak znacznie szerszy. W Tajnej Radzie zasiada obecnie przeszło 200 osób. Bardzo 
licznymi organami są również Królewska Tajna Rada dla Kanady i australijska Fe-
deralna Rada Wykonawcza. Członkostwo w dwóch ostatnich jest dożywotnie, nato-
miast w Tajnej Radzie wygasa po sześciu miesiącach od śmierci monarchy. Wszyscy 
członkowie Rad cieszą się statusem doradców królewskich (Queen’s Councillors), ma-
jących służyć monarchini bądź jej reprezentantowi w osobie gubernatora generalnego 
radą właśnie, gdy o chodzi o wykonywanie ich funkcji. Powołanie w skład Rady jest 
współcześnie traktowane jako wyróżnienie, jest pewnego rodzaju splendorem. Człon-
kostwo jest tytułem honorowym. W Kanadzie po raz pierwszy do Królewskiej Tajnej 
Rady dla Kanady powołano kogoś spoza rządu w 1891 roku, wówczas dotyczyło to 
dwóch byłych Spikerów Izby Gmin i trzech byłych Spikerów Senatu. Współcześnie 
w skład Rady powoływani są byli przewodniczący izb parlamentu, premierzy prowin-
cji, liderzy partii opozycyjnych, a także osoby zasłużone w różnych dziedzinach życia 
społecznego lub cieszące się powszechnym szacunkiem i poważaniem. 

158 I. Jennings, op.cit., s. 83.
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Zgodnie z konwenansem konstytucyjnym wyłącznie ci członkowie każdej z Rad, 
którzy wchodzą w skład jej nieformalnego komitetu, jakim jest gabinet, są upoważ-
nieni do udzielania głowie państwa rady w znaczeniu konstytucyjnym. Królowa lub 
gubernator generalny zobowiązani są natomiast przyjmować radę jedynie od człon-
ków gabinetu. Wyłącznie taka rada jest dla nich, na mocy konwenansu konstytucyj-
nego, wiążąca.

Tylko w Australii każdy członek rządu musi wchodzić w skład Federalnej Rady 
Wykonawczej. W brytyjskiej tradycji ustrojowej pojęcie rządu (government) oznacza 
ogół stanowisk politycznych w ramach władzy wykonawczej, w odróżnieniu od funk-
cji urzędniczych wypełnianych przez funkcjonariuszy służby cywilnej (civil service). 
W związku z tym jest ono pojęciem szerszym niż gabinet. Tradycyjnie w Wielkiej 
Brytanii nie wszyscy członkowie rządu wchodzili w skład gabinetu. W brytyjskim 
porządku ustrojowym istnieje kilka różnych kategorii członków rządu, rozmaita też 
jest ich tytulatura.

Pod tym względem struktura rządu w Kanadzie i Australii jest nieco bardziej przej-
rzysta. W Kanadzie w jego skład wchodzą ministrowie korony (ministers of the crown) 
oraz sekretarze parlamentarni (parliamentary secretaries). W Australii, zgodnie z kon-
stytucją, wszyscy członkowie rządu noszą tytuł ministrów stanu (ministers of state). 
Ustawa o ministrach stanu z 1952 roku, po nowelizacji z 2000 roku (Ministers of State 

Act, 1952) wprowadza jednak w art. 4 rozróżnienie na ministrów powołanych jako 
sekretarze parlamentarni oraz pozostałych. Liczba tych pierwszych nie może prze-
kroczyć 12, tych drugich 30. Status ministrów-sekretarzy parlamentarnych jest niższy.

W Kanadzie i Australii nadal używane jest pojęcie ministerium (ministry), które 
jest ciałem węższym niż rząd, ale szerszym niż gabinet. W skład ministerium nie 
wchodzą bowiem sekretarze parlamentarni, którzy również są członkami rządu (sta-
nowiska te odpowiadają ogólnie rzecz biorąc polskim wiceministrom). W Kanadzie 
aż do 1993 roku składy ministerium i gabinetu pokrywały się, każdy minister był 
bowiem równocześnie członkiem gabinetu159. Podobnie było w Australii do roku 
1956 oraz w latach 1972–1975. Począwszy od 1987 roku wprowadzony został jed-
nak w tym państwie podział na starszych (senior) i młodszych (junior) ministrów160, 
wzorowany bez wątpienia na rozwiązaniach brytyjskich. Jedynie ci pierwsi wchodzą 
obecnie w skład gabinetu, stojąc równocześnie na czele resortów. Ministrowie pozo-
stający poza gabinetem nazywani są potocznie „zewnętrznymi” (outer ministers), nie 
kierują oni resortami, ale podlegają ministrom resortowym161. Ogólnie rzecz biorąc, 

159 Odstępstwa od tej zasady były nieliczne i sporadyczne. Pojedynczy ministrowie pozostawali poza 
gabinetem w latach: 1869, 1898, 1901, 1903, 1905, 1907, 1913, 1915, 1919, 1920. W latach 1921–1993 
zasady, iż każdy minister wchodzi równocześnie w skład gabinetu, przestrzegano już bezwzględnie. 

160 Parliamentary Handbook of the Commonwealth of Australia 2008, Parliamentary Library, Depart-
ment of Parliamentary Services, Canberra 2008, s. 551.

161 Do 1987 roku uznawano, iż każdy minister stanu musi zgodnie z konstytucją stać na czele odręb-
nego resortu, jako że art. 64 ustawy zasadniczej mówi o powoływaniu urzędników (offi  cers) dla admini-
strowania departamentami stanu (departments of State of the Commonwealth). W związku z tym tworzone 
były tak zwane szkieletowe ministerstwa (skeleton departments), które właściwie nie miały żadnych kom-
petencji, zatrudniając czasami nie więcej niż kilkunastu pracowników. W 1987 roku zarzucono taką inter-
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mimo różnej tytulatury, we wszystkich trzech państwach wszyscy członkowie rządu 
dzielą się na dwie zasadnicze grupy: ministrów członków gabinetu (cabinet ministers) 
i ministrów pozostających poza gabinetem (non-cabinet ministers). W Australii wszy-
scy ministrowie resortowi wchodzą w skład gabinetu, w związku z czym ministrowie 
pozostający poza gabinetem, to znaczy ci powoływani jako sekretarze parlamentarni, 
tworzą homogeniczną grupę. Inaczej jest w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, gdzie rów-
nież niektórzy ministrowie stojący na czele resortów nie wchodzą w skład gabinetu. 
W tych dwóch państwach w ramach drugiej grupy, to jest ministrów pozostających 
poza gabinetem, osobną kategorię stanowią więc sekretarze i podsekretarze parla-
mentarni (to drugie stanowisko występuje współcześnie tylko w Wielkiej Brytanii), 
którzy nie są członkami ministerium, ale są członkami rządu w szerokim znacze-
niu. Ich ranga jest jednak niższa nie tylko od ministrów należących do gabinetu, ale 
również tych ministrów resortowych, którzy pozostają poza jego składem. Sekretarze 
i podsekretarze parlamentarni nie stoją bowiem na czele resortów, ale podlegają mi-
nistrom resortowym.

W Wielkiej Brytanii niegdyś formalne rozróżnienie między ministrami człon-
kami gabinetu a pozostałymi polegało na tym, że tylko ci pierwsi powoływani byli 
w skład Tajnej Rady. Współcześnie każdy członek rządu może być powołany do Taj-
nej Rady, a z reguły powołuje się do niej wszystkich ministrów. Pod tym względem 
różnice uległy więc zatarciu. W Kanadzie, mimo iż nie ma takiego wymogu, rów-
nież wszyscy ministrowie – ale już nie sekretarze parlamentarni162 – powoływani są 
w skład Królewskiej Tajnej Rady dla Kanady. 

Konwenanse konstytucyjne nie determinują liczebności gabinetu. Określenie licz-
by członków gabinetu pozostaje w gestii premiera. W Wielkiej Brytanii na prze-
strzeni ostatnich stu lat liczba ta nie ulegała wielkim zmianom. W 1900 roku w skład 
gabinetu wchodziło 19 członków, dopiero w latach siedemdziesiątych nastąpił wzrost 
ich liczby do 21 (w gabinecie E. Heatha), utrzymując się następnie na poziomie 22 
(gabinety M. Th atcher) i dochodząc w ostatnich latach do 23 (gabinety T. Blaira,
G. Browna i D. Camerona). Rosła natomiast liczba stanowisk ministerialnych poza 
gabinetem: z 41 w 1900 roku do nieco ponad 60 w latach 1940–1960, 89 w roku 
2002163 i 96 w roku 2010164.

Pierwszy kanadyjski gabinet utworzony w 1867 roku liczył 13 członków. Liczba 
ta stopniowo wzrastała. W latach 1941–1956 gabinety liczyły już od 18 do 21 człon-
ków; w 1964 roku ich liczba wynosiła 26, a w latach siedemdziesiątych przekroczyła 

pretację przepisów konstytucji, uznając, że jest konstytucyjnie dopuszczalne powołanie więcej niż jednego 
urzędnika dla administrowania pojedynczym departamentem. Pozwoliło to powoływać ministrów bez 
powierzania im kierownictwa odrębnego resortu. Od tego czasu wszyscy ministrowie resortowi (portfolio 

ministers) wchodzą w skład gabinetu, zaś tak zwani młodsi ministrowie pozostają poza jego składem. Por. 
P. Weller, Parliamentary Democracy in Australia, „Parliamentary Aff airs” 2004, vol. 57, no. 3, s. 641. 

162 Wyjątkiem było powołanie wszystkich sekretarzy parlamentarnych w rządzie P. Martina do Kró-
lewskiej Tajnej Rady dla Kanady w 2004 roku.

163 Dane za: G. Peele, Governing the UK. British Politics in the 21st Century, Willey-Blackwell, Oxford 
2004, ss. 135–137. 

164 Według danych cabinet offi  ce publikowanych na ofi cjalnej stronie: http://www.cabinetoffi  ce.gov.
uk (23.05.2010).



111Konwenansowa regulacja ustroju 

30. W skład gabinetu premiera B.M. Mulroneya wchodziło w 1990 roku 39 osób. Po 
odejściu od zasady powoływania do gabinetu wszystkich ministrów liczba członków 
kolegialnego organu egzekutywy zaczęła spadać, wciąż jednak pozostaje wyższa niż 
w Wielkiej Brytanii. W 2009 roku wynosiła 27. Nadal zdecydowana większość (około 
¾) wszystkich ministrów wchodzi równocześnie w skład gabinetu.

Australijskie gabinety są najmniej liczne spośród wszystkich w omawianych pań-
stwach. Najliczniejszy w historii był gabinet R. Hawke’a w latach 1987–1990, w któ-
rego skład wchodziły 22 osoby. Z wyjątkiem tego okresu, po roku 1956 (oraz wyjąw-
szy lata 1972–1975, w których członkami gabinetu było wszystkich 27 ministrów) 
liczba członków gabinetu wahała się między 11 a 18, gabinet K. Rudda liczył w 2009 
roku 20 członków, powołany w czerwcu 2010 roku gabinet J. Gillard – 19.

O ile liczebność gabinetu nie jest uregulowana przez żaden konwenans, o tyle 
swoboda premiera w zakresie decydowania, jacy ministrowie zostaną w skład gabine-
tu powołani, jest już ograniczona, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, normą konwe-
nansową. Zgodnie z nią w gabinecie muszą zawsze zasiadać: Lider Izby Gmin (Leader 

of the House of Commons), Sekretarz Stanu ds. Szkocji (Secretary of State for Scotland), 
Lord Kanclerz (Lord Chancellor), Kanclerz Szachownicy (Chancellor of the Exchequer), 
Sekretarz Stanu do Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów (Secretary of State for 

Foreign and Commonwealth Aff airs) oraz Sekretarz Stanu do Spraw Wewnętrznych 
(Secretary of State for Home Aff airs)165. 

Jeden z zasadniczych konwenansów konstytucyjnych wymaga, aby wszyscy człon-
kowie gabinetu zasiadali równocześnie w jednej z izb parlamentu. Obowiązek ten do-
tyczy zresztą wszystkich członków rządu. Zgodnie art. 64 konstytucji Australii mini-
strowie stanu nie mogą pozostawać na swoich stanowiskach dłużej niż trzy miesiące, 
nie będąc równocześnie członkiem jednej z izb parlamentu. Z tego przepisu konsty-
tucji jedynie pośrednio wynika obowiązek zasiadania członków gabinetu w parlamen-
cie. W skład gabinetu mogą bowiem wchodzić osoby niebędące ministrami stanu. 
Kiedy w latach 1908–1909 A. Deakin nie łączył stanowiska premiera z kierowaniem 
jednym z resortów, nie był ministrem stanu, było to bowiem jeszcze przed utworze-
niem odrębnego resortu premiera. Pozostawał jednak oczywiście członkiem gabinetu. 

Konstytucyjny wymóg łączenia stanowiska w gabinecie z mandatem parlamentar-
nym nawiązuje do genezy gabinetu jako organu pośredniczącego między monarchą 
a parlamentem, mającego za zadanie harmonizować ich wzajemne relacje. Ustrojo-
wym uzasadnieniem dla tej normy konwenansowej stała się jednak zasada politycznej 
odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Aby ministrowie mogli występować 
w parlamencie i być w ten sposób poddanymi parlamentarnej kontroli, muszą sami 
być członkami jednej z jego izb. Niektórzy rozumieją omawianą normę konwenan-
sową bardzo szeroko, przekonując, że wyklucza ona możliwość powołania do gabi-
netu parlamentarzystów bez odpowiednio długiego stażu parlamentarnego, szcze-
gólnie tych wybranych po raz pierwszy166. Jeśli nawet taki konwenans obowiązuje, to 

165 H. Barnett, Constitutional & Administrative Law, Routledge–Cavendish, London–New York 
2009, s. 251.

166 Por. R. Rose, Th e Making of Cabinet Ministers, „British Journal of Political Science” 1971, vol. 1, no. 
4, ss. 401, 411–412.
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z całą pewnością tylko w Wielkiej Brytanii. Zarówno w Kanadzie, jak i w Australii 
nie tylko dopuszczalne, ale i bardzo często praktykowane jest powoływanie do gabi-
netu parlamentarzystów bez żadnego doświadczenia. Praktyka taka jest powszechna 
w Kanadzie, gdzie regularnie w skład rządu powoływanych jest kilku parlamentar-
nych debiutantów167. Dość powiedzieć, że kiedy B.M. Mulroney zostawał w 1984 
roku premierem, miał za sobą zaledwie roczny staż parlamentarny. Między innymi 
ze względu na federalną strukturę Kanady i Australii, niezbędne do zasiadania w ga-
binecie doświadczenie można zdobyć nie tylko w federalnych organach władzy, lecz 
równie dobrze w instytucjach stanowych lub prowincjonalnych. 

Powołanie do gabinetu osoby niezasiadającej w parlamencie jest dopuszczalne. 
Musi ona jednak zostać członkiem jednej z jego izb w stosunkowo krótkim czasie168. 
Ów okres, w którym można pozostawać w składzie gabinetu, nie będąc równocześnie 
członkiem jednej z izb parlamentu, nie jest precyzyjnie ustalony. Nie może on jednak 
przekraczać kilku miesięcy. W praktyce, zarówno brytyjskiej, jak i kanadyjskiej, nie był 
on nigdy dłuższy niż dwa do trzech miesięcy. Bez wątpienia długotrwałe pozostawa-
nie w składzie gabinetu osoby niezasiadającej w parlamencie stanowiłoby naruszenie 
konwenansowej normy konstytucyjnej.

Jeśli nominacja do gabinetu nastąpiła bezpośrednio przed wyborami powszech-
nymi, wówczas minister może uzyskać mandat parlamentarny, ubiegając się o niego 
wraz z innymi członkami gabinetu. Jeśli jednak powołanie nastąpiło tuż po wyborach, 
w których minister nie zdobył mandatu lub na długo przed kolejnymi wyborami – to 
znaczy jeśli premier, powołując ministra do gabinetu, nie planuje przeprowadzenia 
wyborów w najbliższym czasie – wówczas konieczne jest przeforsowanie kandydatury 
ministra w wyborach uzupełniających bądź powołanie go w skład izby wyższej. To 
ostatnie rozwiązanie możliwe jest oczywiście tylko w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, 
gdzie drugie izby nie pochodzą z wyborów powszechnych.

Aby przeprowadzić wybory uzupełniające, konieczne jest zwolnienie manda-
tu przez jednego z deputowanych. Powinien to być ponadto mandat w tak zwanym 
pewnym okręgu partii rządzącej, tak aby ubiegający się o niego członek gabinetu miał 
duże szanse na zwycięstwo. W 1964 roku, bezpośrednio po wyborach powszechnych, 
do gabinetu H. Wilsona powołanych zostało dwóch polityków Partii Pracy, którzy 
nie zdołali uzyskać uprzednio mandatu w Izbie Gmin. Kierownictwo partii skłoniło 
wówczas dwóch deputowanych do zwolnienia mandatów – obaj uczynili to niechęt-
nie, mimo iż zostali obdarowani członkostwem w Izbie Lordów – co umożliwiło obu 
ministrom stanięcie do wyborów uzupełniających w styczniu 1965 roku. F. Cousins 
wyszedł z nich zwycięsko i zachował stanowisko w gabinecie, P.G. Walker wobec 
porażki musiał odejść z gabinetu. 

Przyjmuje się, że minister może stanąć tylko do jednych wyborów uzupełniających 
w celu zdobycia mandatu parlamentarnego. Porażka w nich powoduje konieczność 
ustąpienia ze stanowiska. Oprócz odnotowanego już wypadku z 1965 roku podob-

167 Zob. J. Malloy, Th e Executive and Parliament in Canada, „Journal of Legislative Studies” 2004, vol. 
10, no. 2/3, s. 208.

168 Por. G. White, Cabinets and First Ministers, University of British Columbia Press, Vancouver 2005, 
ss. 38–39.
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nie było również w 1922 roku, kiedy to trzech członków gabinetu poniosło poraż-
kę w wyborach uzupełniających i w konsekwencji zmuszonych było z niego odejść. 
W praktyce częściej członkowie gabinetu ubiegający się o mandat parlamentarny 
wychodzili z wyborów uzupełniających zwycięsko, aniżeli ponosili porażki. W okre-
sie obu wojen światowych, kiedy do gabinetów powoływano wielu ministrów spoza 
parlamentu, wszyscy oni z łatwością zdobywali mandaty, nie mając w swych okręgach 
wyborczych kontrkandydatów169.

Od 1965 roku żaden członek brytyjskiego gabinetu nie musiał starać się o mandat 
w wyborach uzupełniających. Jeśli premierzy decydowali się w ogóle na powołanie 
do gabinetu osoby niepełniącej mandatu parlamentarnego, równocześnie obdarzali ją 
parostwem i w konsekwencji członkostwem w Izbie Lordów. Przypadki takie odno-
towywano w latach 1957, 1974 i 1984.

W Kanadzie praktyka powoływania do gabinetu osób spoza parlamentu jest 
znacznie bardziej rozpowszechniona niż w Wielkiej Brytanii. W sumie między 1867 
a 2008 rokiem aż 81 osób stało się członkami gabinetu, nie zasiadając równocześnie 
w parlamencie. W większości zdołali oni zdobyć mandaty w wyborach uzupełniają-
cych lub wyborach powszechnych do Izby Gmin. Tylko nieliczni powołani zostali do 
Senatu. Zanotowano zaledwie pięć takich przypadków, przy czym po II wojnie świa-
towej tylko dwa: w latach 1979 i 2006. W Kanadzie trudniej jest niż w Wielkiej Bry-
tanii rozwiązać problem ministra niezasiadającego w parlamencie na drodze powoła-
nia go w skład izby wyższej. Liczba mandatów senatorskich jest bowiem ograniczona, 
możliwość taka pojawia się jedynie w sytuacji, gdy w drugiej izbie istnieje wakat, który 
może zostać w ten sposób uzupełniony. Z jednym wyjątkiem wszyscy kanadyjscy mi-
nistrowie, którzy za pierwszym razem nie zdołali uzyskać mandatu, bezzwłocznie 
ustępowali ze stanowiska170. Jedynie generał A.G.L. McNaughton, powołany na sta-
nowisko ministra obrony w 1944 roku, pozostał na nim mimo porażki w wyborach 
uzupełniających, ustępując dopiero po drugiej nieudanej próbie uzyskania mandatu, 
tym razem w wyborach powszechnych. W sumie pozostawał on członkiem gabinetu, 
nie zasiadając równocześnie w parlamencie przez blisko dziesięć miesięcy. Jeśli jego 
postępowanie nie stanowiło naruszenia normy konwenansowej, to przynajmniej było 
konstytucyjnie wątpliwe.

Artykuł 64 konstytucji Australii wyznacza ministrom, którzy nie są członkami 
parlamentu, okres trzech miesięcy na zdobycie mandatu w jednej z izb. Również
ta kwestia nie jest więc normowana konwenansem konstytucyjnym. Po ukonsty-
tuowaniu się pierwszego australijskiego gabinetu w 1901 roku, nigdy nie zdarzy-
ło się, aby w jego skład powołana została osoba niebędąca członkiem jednej z izb.
Jedyny przypadek, w którym wykorzystano wskazany przepis konstytucji, dotyczył 
premiera J. Gortona, który wybrany został liderem rządzącej partii, będąc senatorem. 

169 Zob. R. Brazier, Ministers of the Crown, Oxford University Press, Oxford 1997, s. 65.
170 A. George, który nie zdołał zdobyć mandatu w pierwszych w historii Kanady wyborach powszech-

nych przeprowadzonych w 1867 roku, nie próbował go uzyskać w wyborach uzupełniających. Mimo iż 
niezwłocznie po przegranych wyborach złożył rezygnację, pozostawał na stanowisku, nie piastując man-
datu parlamentarnego od 20 września 1867 roku do 30 kwietnia 1868 roku, a więc przez ponad siedem 
miesięcy.



Konwenanse konstytucyjne114

Kiedy zrezygnował z mandatu, by starać się o miejsce w Izbie Reprezentantów, przez 
pewien czas pozostawał członkiem gabinetu, nie zasiadając równocześnie w parla-
mencie. 

Jak powiedziano, członkowie gabinetu mogą rekrutować się z obu izb parlamentu. 
Zgodnie z konwenansem konstytucyjnym oprócz premiera w Izbie Gmin bądź Izbie 
Reprezentantów zasiadać muszą także członkowie gabinetu odpowiadający za fi nanse 
państwa171. Obowiązek taki podyktowany jest tym, że projekty ustaw fi nansowych 
muszą być inicjowane w niższej izbie parlamentu. Przez pewien czas po 1940 roku 
niektórzy wskazywali, że obowiązujący w Wielkiej Brytanii konwenans konstytucyjny 
wymaga, aby również Sekretarz Stanu do Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Naro-
dów zasiadał w Izbie Gmin. Właśnie ze względu na ten, jak się miało okazać rzekomy, 
konwenans A. Eden nie zdecydował się powierzyć kierownictwa Foreign Offi  ce Lor-
dowi Salisbury’emu. W 1960 roku H. MacMillan podjął jednak decyzję o powołaniu 
na to stanowisko Lorda Home’a. Podobnie postąpiła M. Th atcher w 1979 roku, jako 
kandydata do objęcia funkcji Sekretarza Stanu do Spraw Zagranicznych i Wspólnoty 
Narodów proponując królowej Lorda Carringtona. Jak pisze V. Bogdanor, prawie nikt 
nie uznał tego za złamanie normy konwenansowej, a ci nieliczni, którzy oboje szefów 
rządów o to oskarżali, zostali zignorowani172. 

Nie obowiązuje żaden konwenans konstytucyjny, który precyzyjnie określałby, jak 
wielu członków gabinetu powinno pochodzić z każdej z izb. Niemniej wydaje się, 
że ukształtowane są już normy konwenansowe, niepozwalające powoływać w skład 
gabinetu zbyt wielu członków spośród niepochodzących z wyborów powszechnych 
Izby Lordów i kanadyjskiego Senatu. Uzasadnienia dla tego rodzaju normy dostarcza 
zasada rządów odpowiedzialnych i demokracji przedstawicielskiej.

W lipcu 2009 roku w gabinecie G. Browna zasiadało troje reprezentantów Izby 
Lordów. Była to liczba dość wysoka, zważywszy, że już wcześniej uznawano, iż wśród 
członków gabinetu nie powinno być więcej niż dwóch parów, przy czym jedno miejsce 
zajmować miał Lider Izby Lordów, a drugie Lord Kanclerz173. Można było więc na-
wet oczekiwać, że po zmianach ustrojowych wykluczających konieczność zasiadania 
Lorda Kanclerza w izbie wyższej, liczba parów w gabinecie zostanie ograniczona do 
jednego (Lider Izby Lordów musi siłą rzeczy zasiadać w tej izbie, formalnie nie musi 
być członkiem gabinetu, ale w praktyce zawsze jest do niego powoływany). Jak widać, 
tak się nie stało – w gabinecie D. Camerona znalazło się dwoje członków Izby Lor-
dów – w każdym razie członkowie izby wyższej znajdują się w gabinecie w znaczącej 
mniejszości. Jak podaje P. Mikuli, najwyżej jedna piąta spośród wszystkich członków 
gabinetu może rekrutować się z Izby Lordów174.

W Kanadzie dopuszczalna liczba senatorów w gabinecie jest jeszcze bardziej ogra-
niczona. W drugiej połowie XX wieku, z wyjątkiem gabinetu P.E. Trudeau w la-
tach 1982–1984, liczba senatorów–członków gabinetu nigdy nie przekraczała trzech, 
a z reguły ograniczała się do tylko jednego, którym był reprezentant rządu w Senacie 

171 Por. R. Brazier, Ministers…, op.cit., .s 76.
172 V. Bogdanor, Th e New British…, op.cit., ss. 222–223.
173 R. Brazier, Ministers…, op.cit., s. 77.
174 P. Mikuli, Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 70.
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(Leader of the Government in the Senate). W gabinecie J. Diefenbakera, w okresie prze-
szło czterech lat między 1958 a 1962 rokiem nie było ani jednego senatora. 

Jak wspomniano, nie istnieje precyzyjny konwenans dotyczący liczby członków 
gabinetu pochodzących z nieobieralnych izb wyższych. Zasada ograniczania ich licz-
by, zwłaszcza w Kanadzie, jest ogólnie rzecz biorąc przestrzegana. Z całą pewnością 
za niewłaściwą, a nawet niekonstytucyjną, to jest niezgodną z konwenansem, uzna-
na zostałaby sytuacja, w której nawet nie większość, lecz choćby połowa członków 
gabinetu lub nawet znaczący ich odsetek pochodziłby z Senatu. Zwiększenie liczby 
senatorów w gabinecie przez P.E. Trudeau podyktowane było jedynie koniecznością 
zadośćuczynienia normie konwenansowej dotyczącej kształtowania składu gabinetu, 
a wymagającej uwzględnienia w nim reprezentacji każdej prowincji.

Pewne kontrowersje budzi również powierzanie członkom gabinetu pochodzącym 
z nieobieralnych izb kierownictwa resortów. Wydaje się, że w Wielkiej Brytanii nigdy 
nie obowiązywał konwenans, który nie pozwalałby na odgrywanie w ramach gabinetu 
istotnej roli przez członków Izby Lordów. Ostatecznie aż do 2005 roku Lord Kan-
clerz zasiadał w Izbie Lordów, pełniąc równocześnie bardzo znaczące funkcje w ra-
mach gabinetu175. Jednak postawienie Lorda Mandelsona w październiku 2008 roku 
na czele jednego z resortów było zaskakujące i wzbudziło pewne zdziwienie. W tym 
wypadku decydujące znaczenie miała – jak można przypuszczać – osoba ministra, 
będącego niezwykle wpływową postacią rządzącej Partii Pracy. W każdym razie oko-
liczność, iż zasiadał on w Izbie Lordów, nie okazała się wystarczającą przeszkodą dla 
powierzenia mu kierownictwa jednego z ministerstw.

Również w Kanadzie podnoszono wątpliwości co do tego, czy praktyka polegają-
ca na niepowierzaniu senatorom kierownictwa resortów uzyskała status konwenansu 
konstytucyjnego176. Najczęściej tylko jeden senator, reprezentujący rząd w izbie wyż-
szej, jest członkiem gabinetu, ale nie kieruje żadnym z resortów. Zdarzają się jednak 
odstępstwa od tej praktyki, choć nie nazbyt częste. W ciągu minionych 30 lat jedynie 
siedmiu senatorów kierowało resortami, ostatni raz w latach 2006–2008. 

Ponieważ australijski Senat pochodzi z wyborów powszechnych, drastyczne ogra-
niczanie liczby senatorów w gabinecie nie znajduje podobnego konstytucyjnego uza-
sadnienia jak w Kanadzie. W praktyce, każdorazowo około 1/3 członków gabinetu 
powoływanych jest spośród senatorów177.

Problem z obecnością senatorów bądź członków Izby Lordów w gabinecie polega 
na tym, iż nie mogą oni występować przed tą izbą parlamentu, przed którą rząd po-
nosi polityczną odpowiedzialność, chociaż w Kanadzie senator może na zaproszenie 
Izby Gmin zabierać w niej głos178. Duża liczba przedstawicieli drugich izb w gabine-
cie byłaby więc problematyczna z punktu widzenia możliwości efektywnego wykony-
wania funkcji kontrolnej przez parlament. Zagadnienie to w równym zakresie odnosi 
się do niepochodzących z wyborów powszechnych Izby Lordów i kanadyjskiego Se-

175 Zob. D. Woodhouse, Th e Offi  ce of Lord Chancellor, „Public Law” 1998, Winter, ss. 618 i n.
176 Zob. A. Heard, op.cit., s. 50.
177 I. Ward, Federal Government [w:] J. Henningham (ed.), Institutions in Australian Society, Oxford 

University Press, Oxford 1999, s. 19.
178 E. Forsey, How Canadians Govern Th emselves, Library of Parliament, Ottawa 2003, s. 40.
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natu, jak i do Senatu Australii, którego skład kreowany jest w demokratyczny spo-
sób. W Wielkiej Brytanii, gdzie inaczej niż w Kanadzie członkowie Izby Lordów 
nie mogą występować przed Izbą Gmin, ukształtował się konwenans konstytucyjny, 
zgodnie z którym, jeśli ministerstwem kieruje członek Izby Lordów, wówczas przy-
najmniej jeden z młodszych ministrów powołanych do resortu musi zasiadać w Izbie 
Gmin, tak aby móc reprezentować swojego zwierzchnika wobec izby egzekwującej 
polityczną odpowiedzialność rządu179.  

W Kanadzie i Australii w zakresie kształtowania składu gabinetu obowiązuje jesz-
cze jeden istotny konwenans konstytucyjny. Znajdując uzasadnienie w zasadzie fede-
ralizmu, wymaga on, aby w składzie gabinetu każda prowincja i stan miały przynaj-
mniej jednego reprezentanta. Niektórzy sugerują nawet, że liczba siedmiu ministrów 
została ustalona w Australii z intencją, by każdy z sześciu stanów miał zapewnione 
jedno miejsce w gabinecie, siódme zajmowałby premier180.

Uwzględnianie w składzie gabinetu reprezentacji wszystkich prowincji jest trwa-
łym konwenansem, którego geneza sięga pierwszych kanadyjskich gabinetów. Do-
puszczalne jest jedynie pominięcie najmniejszej prowincji, Wyspy Księcia Edwarda. 
Niekiedy zdarzało się, że także inne, większe prowincje nie miały reprezentanta w ga-
binecie, jeśli rządząca partia nie zdobyła w nich ani jednego mandatu181. Częściej 
jednak w takich wypadkach premierzy decydowali się na powołanie do gabinetu 
kogoś spoza parlamentu i przeforsowanie jego elekcji do Izby Gmin w wyborach 
uzupełniających bądź, jeśli była taka możliwość, powołanie go w skład Senatu. Dla-
tego właśnie w gabinecie P.E. Trudeau zasiadało w pewnym momencie aż czterech 
senatorów, mieli oni bowiem zapewnić reprezentację zachodnim prowincjom. Liczba 
miejsc w gabinecie należna każdej prowincji nie jest precyzyjnie określona, tradycyj-
nie najwięcej ministrów pochodziło z Ontario i Quebecu, ale zmieniło się to nieco 
w ostatnich latach. W każdym razie reprezentacja poszczególnych prowincji w gabi-
necie powinna być proporcjonalna do liczby ich mieszkańców.

W Australii niewielka liczba stanów w naturalny sposób sprzyjała ukształtowa-
niu się podobnego jak w Kanadzie konwenansu konstytucyjnego182. Już w pierwszym 
gabinecie E. Bartona reprezentowane były wszystkie stany – pięciu premierów by-
łych kolonii objęło ministerialne teki – choć premier Tasmanii został początkowo 
pominięty i powołany w jego skład dopiero po protestach, między innymi miejscowej 
prasy183. Do 1909 roku zasada uwzględniania reprezentacji stanów w gabinecie zo-
stała ugruntowana. Mimo to, także później nie wszystkie stany zawsze były repre-

179 R. Brazier, Constitutional Practice…, op.cit., s. 59. 
180 D. Hamer, op.cit., s. 119.
181 Po wyborach 1963 r. w gabinecie L. Pearsona nie znalazł się żaden minister z Saskatchewan, po-

nieważ rządząca Liberalna Partia Kanady nie zdołała uzyskać w tej prowincji ani jednego mandatu parla-
mentarnego. Podobna sytuacja dotyczyła prowincji Alberta w gabinecie P.E. Trudeau po wyborach z 1976 r.

182 Zob. J. Rydon, Australia [w:] M. Burgess, A. G. Gagnon (edit.), Comparative Federalism and Fede-

ration, Harvester Wheatsheaf, New York 1993, s. 229.
183 Zob. K.A. MacKirdy, Th e Federalization of the Australian Cabinet, 1901–1939, „Canadian Journal 

of Economics and Political Science” 1957, vol. 23, no. 2, ss. 216–218.
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zentowane w jego składzie, przy czym tym pomijanym była z reguły Tasmania184. 
Choć stosowna norma konwenansowa z pewnością obowiązuje, odstępstwa od niej 
są w większej mierze tolerowane niż w Kanadzie. Zdarzało się nawet, że dwa stany 
równocześnie nie były reprezentowane w gabinecie185.

Skład kanadyjskiego gabinet musi również uwzględniać – i jest to kolejny kon-
wenans konstytucyjny – odpowiednią liczbę ministrów frankofońskich. Ich od-
setek w ogólnej liczbie członków gabinetu nie jest precyzyjnie określony, niemniej 
z całą pewnością naruszeniem nieformalnej normy konstytucyjnej byłoby pominięcie 
w składzie gabinetu francuskojęzycznych Kanadyjczyków lub ich niedostateczna re-
prezentacja w stosunku do udziału tej grupy etnicznej w ogólnej liczbie mieszkańców 
Kanady.

Inne zasady rządzące powoływaniem gabinetów, dotyczące na przykład repre-
zentacji kobiet lub przedstawicieli mniejszości etnicznych lub narodowych, nie mają 
wciąż jeszcze statusu norm konwenansowych. Nie wspiera je bowiem żadna zasada 
ustrojowa, brak im więc odpowiedniego uzasadnienia.

Gabinet nie posiada żadnych formalnych uprawnień. Podejmuje on decyzje po-
lityczne, które wcielane są w życie przez ministrów, jeśli mieści się to w zakresie ich 
kompetencji, lub w drodze rozporządzeń królewskich (Orders in Council), a więc „roz-
porządzeń w radzie”, wydawanych przez królową bądź gubernatora generalnego na 
posiedzeniu Tajnej Rady, Królewskiej Tajnej Rady dla Kanady lub Federalnej Rady 
Wykonawczej. Rozporządzenia służą wykonywaniu prerogatyw królewskich bądź 
realizacji uprawnień przyznanych „królowej w radzie” (Queen in Council) względnie 
„gubernatorowi w radzie” (Governor in Council) przez ustawy lub konstytucje. W tym 
drugim przypadku są one, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, często faktycznie aktami 
ustawodawstwa delegowanego186. Ministrowie wydają natomiast tak zwane Orders of 

Council, które również mogą służyć realizacji prerogatyw lub wynikać z ustawy, ale 
które nie muszą być zatwierdzone przez głowę państwa. 

Tylko australijska Federalna Rada Wykonawcza zbiera się regularnie w celu for-
malnej prezentacji rady, jakiej udzielają gubernatorowi generalnemu jego ministrowie, 
oraz nadania prawnej sankcji decyzjom gabinetu. Kworum podczas posiedzeń Rady 
wynosi trzech członków. Z reguły w posiedzeniach udział biorą gubernator gene-
ralny, który przewodniczy Federalnej Radzie Wykonawczej, oraz dwóch lub trzech 
ministrów187. Jeden z nich pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Brytyjska Tajna Rada 
i Królewska Tajna Rada dla Kanady w pełnym składzie nie zbierają się właściwie 
nigdy. Ta druga w całej historii zebrała się jedynie trzykrotnie. Dwa razy jej obradom 
przewodniczyła osobiście królowa Elżbieta II. Odbyło się to w latach 1957 i 1959. 

184 Zob. ibidem, s. 222
185 Zob. P. Weller, Federalism and the Offi  ce of the Prime Minister [w:] B.W. Hodgins, J.J. Eddy, S. D. 

Grant, J. Struthers (eds.), Federalism in Canada & Australia. Historical Perspectives 1920–1988, Trent Uni-
versity Frost Centre, Peterborough 1989, ss. 153–154.

186 P. Mikuli, op.cit., s. 74
187 G. Sawer, Th e Australian Constitution, Australian Government Publishing Service, Canberra 1975, 

s. 32.
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Gabinet – kolegialnie lub via jego pojedynczy członkowie – jest konstytucyjnie 
uprawniony do służenia głowie państwa radą tak długo, jak długo cieszy się zaufaniem 
parlamentu. Oznacza to, że również w trakcie kampanii wyborczej może on podej-
mować ważne decyzje polityczne. Pewne kontrowersje wywołało niegdyś w Kanadzie 
zawarcie przez rząd poważnego kontraktu właśnie w okresie bezpośrednio poprze-
dzającym wybory powszechne. Zdaniem A. Hearda w Kanadzie nie obowiązuje kon-
wenans konstytucyjny zabraniający takiego postępowania. Dopiero jeśli gabinet utraci 
zaufanie Izby Gmin lub zostanie pokonany w wyborach parlamentarnych, traci upo-
ważnienie do udzielania wiążących rad głowie państwa188. W takich okolicznościach 
członkowie gabinetu przestają być „zaufanymi doradcami”, ich status zostaje zrów-
nany z innymi członkami Królewskiej Tajnej Rady dla Kanady. Utraciwszy zaufanie 
parlamentu bądź w obliczu wyborczej porażki, gabinet powinien ograniczać się do 
podejmowania tylko rutynowych decyzji, koniecznych dla sprawnego administrowa-
nia państwem. Z pewnością nie powinien natomiast podejmować decyzji nieodwra-
calnych, których nie mógłby zmienić nowy rząd. W każdym razie królowa bądź gu-
bernator generalny mogliby w takiej sytuacji odrzucić tego rodzaju radę gabinetu bądź 
premiera. Byłaby ona bowiem niekonstytucyjna, jako że szczególny status członków 
gabinetu jako najbardziej zaufanych doradców królowej – bądź jej reprezentanta –
wynika z zaufania, jakim dysponują oni w parlamencie. Po jego utracie rada osób 
zasiadających w gabinecie ma takie samo znaczenie jak każdego innego z licznych 
członków Tajnej Rady, Królewskiej Tajnej Rady dla Kanady bądź Federalnej Rady 
Wykonawczej.

Od 1951 roku obowiązuje w Australii norma konwenansowa – której początek 
dało jednostronne zobowiązanie ówczesnego premiera R. Menziesa189, ale powszech-
nie dziś akceptowana i znajdująca ustrojowe uzasadnienie – zgodnie z którą od dnia 
wydania rozporządzeń wyborczych (writs of elections) do czasu ogłoszenia ostatecz-
nych wyników wyborów – a w razie gdyby przyniosły one zwycięstwo Opozycji aż 
do powołania nowego rządu – gabinet nie podejmuje żadnych istotnych decyzji po-
litycznych, nie decyduje o nominacjach, nie są też w tym okresie zawierane umowy 
ani podpisywane kontrakty190. Jeśli po wyborach nowy rząd tworzyć będzie Opozycja, 
wówczas w okresie między ogłoszeniem wyników a sformowaniem gabinetu wszelkie 
decyzje mogą być podejmowane tylko w porozumieniu z liderem Opozycji, który 
stanie na czele nowego rządu. Uzasadnienie ustrojowe tej tak zwanej caretaker conven-

tion opiera się na dwóch zasadach: po pierwsze, po rozwiązaniu Izby Reprezentantów 
nie ma organu zdolnego egzekwować odpowiedzialność polityczną rządu; po drugie, 
wybory mogą przynieść zwycięstwo dotychczasowej Opozycji, a w tej sytuacji gabi-

188 Por. A. Heard, Constitutional Conventions and Election Campaigns, „Canadian Parliamentary Re-
view” 1995, vol. 18, no. 3, ss. 9, 11.

189 Po rozwiązaniu parlamentu R. Menzies wysłał list do swych ministrów, w którym wskazywał, że 
choć powinni oni nadal podejmować wszelkie działania, jakie uznają za właściwe dla zapewnienia normal-
nej pracy ministerstwa, nie powinni jednak podejmować decyzji politycznych oraz rozstrzygać spraw spor-
nych bez uprzedniego zwrócenia się do premiera. Zob. A. Tiernan, J. Menzies, Caretaker Conventions in 

Australasia. Minding the Shop for Government, Australian National University E Press, Canberra 2007, s. 16.
190 G. Winterton, Tasmania’s…, op.cit., s. 435.
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net nie powinien podejmować decyzji wiążących dla jego ewentualnych następców. 
Najcelniej chyba istotę omawianej normy konwenansowej – jej „fi lozofi ę”, ujął były 
gubernator generalny Australii, P. Husluck, podkreślając, że jeśli jakaś kwestia doty-
cząca polityki państwa została poddana rozstrzygnięciu przez wyborców głosujących 
w wyborach parlamentarnych i w ten sposób podejmujących decyzję co do tego, która 
z partii utworzy nowy gabinet, „rząd nie powinien podejmować ostatecznych decyzji 
w takiej kwestii, zanim wyborcy nie wydali swojego osądu”191. Stosowanie omawiane-
go konwenansu konstytucyjnego nie zawsze jest łatwe, tym bardziej że wymaga dużej 
dyscypliny od rządu. Pokusa wykorzystania przewagi, jaką partii rządzącej w natu-
ralny sposób zapewniają dostęp do informacji oraz możliwość podejmowania decyzji 
politycznych, szczególnie w okresie kampanii wyborczej, jest z całą pewnością wielka. 
Inny problem polega na tym, że konwenans obowiązuje od momentu wydania roz-
porządzeń wyborczych, nie zaś od decyzji gubernatora generalnego o rozwiązaniu 
parlamentu, czy to samej Izby Reprezentantów czy równoczesnego rozwiązania obu 
izb na podstawie art. 57 konstytucji. Od 1940 roku średni okres, jaki dzielił rozwią-
zanie parlamentu od wydania rozporządzeń wyborczych wynosił 19 dni, przy czym 
w ostatnim czasie uległ on znacznemu skróceniu i obecnie nie przekracza z reguły 
trzech dni. W każdym razie z całą pewnością istnieje pewna luka, to znaczy czas, 
kiedy po rozwiązaniu parlamentu, a więc wówczas gdy wypełniona jest już zasadni-
cza przesłanka stanowiąca ustrojowe uzasadnienie normy konwenansowej, norma ta 
jeszcze nie obowiązuje192. 

Jak wspomniano, podobny konwenans nie obowiązuje w Kanadzie, nie wspomina 
też o nim doktryna brytyjska. Oprócz Australii funkcjonuje on również w Nowej 
Zelandii oraz australijskich stanach.

Wewnętrzne procedury gabinetu, ustanawianie w ramach gabinetu samodzielnych 
komitetów, ustalanie ich liczby i decydowanie o członkostwie, jak również procedury 
podejmowania decyzji określane są przez premiera samodzielnie bądź w porozumie-
niu z pozostałymi członkami gabinetu. Nie są to jednak kwestie regulowane przez 
konwenanse konstytucyjne. Nie istnieje na przykład norma konwenansowa, upoważ-
niająca premiera do ustanawiania komitetów wewnątrz gabinetu i powoływania ich 
członków. Są to bowiem kwestie nienależące do materii konstytucyjnej i jako takie 
niepodlegające regulacji przez normy konwenansowe. W praktyce to rzeczywiście 
premier podejmuje najczęściej decyzje w tym zakresie, ale nie wynika to z żadnej 
normy konstytucyjnej, pozostając wyłącznie kwestią praktyki politycznej.

B. Premier

Po tym, jak król zaprzestał uczestnictwa w spotkaniach gabinetu, który tym samym 
począł obradować bez jego udziału, z konieczności i w sposób naturalny jeden z mi-
nistrów musiał przejąć funkcję przewodniczenia zebraniom najbliższych doradców 

191 Cyt. za : A. Tiernan, J. Menzies, op.cit., s. 23.
192 Zob. ibidem, ss. 27–28.
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monarchy. Siłą rzeczy zajmował się tym najbardziej wpływowy z nich, który stał się 
w ten sposób pierwowzorem współczesnego premiera. 

Za pierwszego w historii Anglii premiera uznaje się powszechnie R. Walpole’a, 
który przewodniczył spotkaniom gabinetu między 1721 a 1742 rokiem, choć on sam 
odżegnywał się od tego tytułu i odmawiał jego przyjęcia. Pozycja R. Walpole’a nie była 
jednak podobna do konstytucyjnego usytuowania współczesnego szefa rządu. Przede 
wszystkim skład gabinetu nie był jeszcze wówczas ustalany przez pierwszego mini-
stra (fi rst minister), jak zwykło się go określać. Swobodą w tym zakresie dysponował 
dopiero W. Pitt młodszy w 1783 roku193. Poza tym odejście R. Walpole’a z gabinetu 
nie spowodowało rezygnacji pozostałych jego członków i tego rodzaju praktyka obo-
wiązywała jeszcze na początku XIX wieku. W tym początkowym okresie formowania 
zasadniczych dla współczesnego brytyjskiego konstytucjonalizmu instytucji ustrojo-
wych, premier był jedynie najbardziej wpływowym spośród członków gabinetu, dys-
ponującym największymi możliwościami oddziaływania w parlamencie. Przez więk-
szą część XVIII wieku wyrażano jednak poważne wątpliwości, czy takie stanowisko 
w ogóle jest konieczne, a jeśli już, to czy o jego obsadzie powinna decydować partia 
mająca większość w parlamencie, sam gabinet czy może król194. Stanowisko premiera 
jako rzeczywistego przywódcy gabinetu znalazło bardziej powszechne uznanie nie 
wcześniej niż pod koniec lat dwudziestych XIX wieku195. Kiedy w brytyjskich kolo-
niach wprowadzano system rządów odpowiedzialnych, instytucja premiera, podobnie 
jak gabinetu, była już jednak zasadniczo ukształtowana pod względem konstytucyj-
nym i jako jeden z elementów tego systemu została zaadaptowana najpierw w kolo-
niach, a następnie w powstałych w procesie ich zjednoczenia dominiach.

Pozycja ustrojowa premiera we wszystkich omawianych państwach regulowana 
jest wyłącznie przez konwenanse konstytucyjne. Współcześnie stanowisko to nie jest 
już jednak – tak jak to było niegdyś – całkowicie nieznane przepisom prawa. Po raz 
pierwszy o brytyjskim premierze (prime minister) mowa jest w ustawie przekazują-
cej posiadłość w Chequers do jego dyspozycji (Chequers Estate Act, 1917), choć już 
znacznie wcześniej, bo w 1878 roku, B. Disraeli – wówczas już Lord Beaconsfi eld – 
podpisał traktat berliński jako premier Anglii (Prime Minister of England). Obecnie 
stanowisko premiera znajduje prawne uznanie w nielicznych tylko ustawach, na przy-
kład w Wielkiej Brytanii i Kanadzie następuje to w ustawach regulujących uposażenie 
członków rządu (odpowiednio Ministerial and Other Salaries Act, 1975 oraz Salaries 

Act, 1985)196. O premierze jako jedynej osobie upoważnionej do rekomendowania 
królowej kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego wspomina też choć-
by brytyjska Ustawa o reformie konstytucyjnej z 2005 roku (Constitutional Reform 

193 W.R. Anson, op.cit., s. 66.
194 Ibidem, s. 67.
195 J.P. Mackintosh, op.cit., s. 71.
196 W Australii kwestia wynagrodzenia dla premiera uregulowana jest w inny sposób. W przywo-

ływanej już Ustawie o ministrach stanu określona jest maksymalna suma, jaka może być przeznaczona 
na wynagrodzenia ministrów. Od 1911 roku premier jest formalnie jednym z ministrów stanu i z tego 
tytułu ma prawo do wynagrodzenia w ramach tej puli. O podziale przewidzianej w ustawie sumy między 
poszczególne stanowiska decyduje gabinet. 
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Act, 2005). W Kanadzie przez pewien czas stanowisko premiera znajdowało uznanie 
również w przepisach konstytucji. Mowa była o nim w art. 37 i 37 ust. 1 Ustawy 
Konstytucyjnej z 1982 roku. Oba przepisy zostały jednak uchylone, pierwszy w 1983 
roku, drugi cztery lata później. 

W każdym razie pozycja ustrojowa, a więc przede wszystkim kompetencje pre-
miera i jego relacje z parlamentem, gabinetem oraz głową państwa, są sprawą wy-
łącznie konwenansów konstytucyjnych, choć niedawno w Wielkiej Brytanii podjęto 
– nieudaną ostatecznie – próbę ustawowego uregulowania tej materii197. 

Formalnie brytyjski premier jest jednym z członków gabinetu, jako taki jest powo-
ływany w skład Tajnej Rady, pełni też funkcję Pierwszego Lorda Skarbu (First Lord 

of Treasury) oraz ministra do spraw służby cywilnej (Minister of the Civil Service)198. 
Przez wiele lat z funkcją premiera – właśnie ze względu na brak prawnego uznania 
– nie łączyły się żadne dodatkowe dochody. Jeśli więc szef rządu chciał otrzymy-
wać uposażenie nie niższe niż jego koledzy z gabinetu, sam również musiał kierować 
– przynajmniej formalnie – jednym z resortów. W Australii do 1911 roku, kiedy to 
premier stał się ofi cjalnie jednym z ministrów stanu i mógł z tego tytułu pobierać 
dodatkowe – obok uposażenia parlamentarnego – wynagrodzenie, tylko jeden raz, 
w latach 1908–1909, szef rządu nie pełnił równocześnie jednej z funkcji ministerial-
nych. Nawet później, aż do 1949 roku, powszechną praktyką było łączenie stanowiska 
premiera z kierowaniem jednym z resortów. Z reguły dotyczyło to skarbu i resortu 
spraw zagranicznych. W następnych latach tego rodzaju łączenie funkcji zdarzało się 
już tylko incydentalnie.

Kanadyjscy premierzy łączyli funkcję szefa rządu z jednym z innych stanowisk, 
mających prawne podstawy, do roku 1963. Z reguły byli oni jednocześnie prokurato-
rami generalnymi bądź sekretarzami stanu do spraw zagranicznych. Pełnili również 
funkcję przewodniczącego Tajnej Rady (President of the Privy Council), w później-
szych latach ograniczając się już tylko do tej ostatniej. Po 1963 roku, jedynie w okresie 
krótkiego urzędowania, premier K. Campbell, między czerwcem a listopadem 1993 
roku, była równocześnie szefem rządu oraz ministrem do spraw relacji federalno-
-prowincjonalnych. Inaczej niż w Wielkiej Brytanii i Australii, kanadyjski premier nie 
kieruje żadnym z resortów, nawet tytularnie. Formalnie jest tylko jednym z członków 
Królewskiej Tajnej Rady dla Kanady.

Współcześnie łączenie stanowiska premiera z kierowaniem jednym z resortów nie 
jest już konieczne ze względów fi nansowych. Wspominane ustawy regulujące kwestię 
uposażeń członków rządu przewidują odrębne wynagrodzenie dla premiera, zresztą 
najwyższe. W Wielkiej Brytanii tytuł Pierwszego Lorda Skarbu ma dziś wymiar wy-

197 Projekt Ustawy o premierze (Prime Minister (Offi  ce, Role and Functions) Bill) wniesiony do Izby 
Gmin w 2001 roku przewidywał między innymi powoływanie szefa rządu za zgodą Izby Gmin, pozwalał 
na mianowanie ministrów spośród osób niezasiadających w parlamencie oraz przekazywał premierowi 
większość uprawnień wynikających z prerogatyw królewskich, z wyjątkiem prawa rozwiązywania parla-
mentu oraz zamykania jego sesji.

198 Budynek przy Downing Street 10, w którym mieści się ofi cjalna rezydencja premiera, należy for-
malnie do resortu skarbu. Szef rządu może je zajmować dlatego, że jest równocześnie Pierwszym Lordem 
Skarbu.
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łącznie symboliczny, z kolei kierowanie resortem służby cywilnej dostarcza uzasadnie-
nia dla szerokich uprawnień nominacyjnych premiera w tym zakresie. W Kanadzie 
i Australii nie zdarza się już, aby premier zajmował równocześnie inne stanowisko, 
nawet tylko formalnie. Jest to oczywiście możliwe i niekiedy nawet taka sytuacja na-
stępuje, zwłaszcza w okresie tak zwanych rządów przejściowych199.

Prerogatywa królewska pozwala głowie państwa na swobodne powoływanie naj-
ważniejszego ze swych doradców. Tę swobodę ograniczają jednak dwa konwenanse 
konstytucyjne o zasadniczym znaczeniu dla ustroju westminsterskiego. Po pierwsze, 
premierem musi zostać osoba dysponująca lub zdolna do pozyskania zaufania Izby 
Gmin (Izby Reprezentantów). Po drugie, premier musi zasiadać w tej izbie parlamen-
tu, przed którą rząd ponosi odpowiedzialność polityczną.

Wydaje się, że takim ograniczeniem nie może być natomiast wskazanie wprost 
przez parlament osoby, która dysponuje jego zaufaniem. W Tasmanii w 1989 roku 
w uchwale wyrażającej wotum nieufności wobec rządu wpisane zostało nazwisko li-
dera Opozycji jako osoby, wobec której parlament wyraził równocześnie zaufanie, 
rekomendując gubernatorowi powołanie jej na stanowisko premiera200. To swoiste 
konstruktywne wotum nieufności nie może mieć jednak formalnie żadnego zna-
czenia dla decyzji głowy państwa o powołaniu szefa rządu, nawet jeśli w praktyce 
przesądza o tym, kto stanie na jego czele201. Oczywiście królowej lub gubernatorowi 
generalnemu trudno byłoby powołać inną osobę niż tę wskazaną w uchwale, która 
uzyskała poparcie większości parlamentarzystów, ale z pewnością taka uchwała nie 
może być dla nich wiążąca, ponieważ oznaczałoby to ograniczenie swobody korzysta-
nia z królewskiej prerogatywy. Wydaje się zresztą, że parlament nie powinien w ogóle 
wskazywać osoby, którą obdarza zaufaniem, w ten sposób próbując wywrzeć nacisk na 
głowę państwa odnośnie do nominacji na stanowisko premiera. Nie jest to przecież 
w żaden sposób konieczne, a może wręcz sprawiać wrażenie postępowania niestosow-
nego, a nawet niekonstytucyjnego. 

W warunkach utrwalonego systemu dwupartyjnego, jaki przez długi czas funk-
cjonował w Kanadzie i z jakim mamy do czynienia niemal „od zawsze” w Wielkiej 
Brytanii – z krótkotrwałymi i w sumie nieznaczącymi przerwami – oraz od 1946 roku 
trwale w Australii, osobą dysponującą zaufaniem Izby Gmin (Izby Reprezentantów) 
jest lider partii, która zwyciężyła w wyborach powszechnych. W tej sytuacji zawsze 

199 W 1972 roku doszło w Australii do nietypowej sytuacji. Po zwycięstwie wyborczym Australijskiej 
Partii Pracy jej lider G. Whitlam został powołany na stanowisko premiera. Ponieważ to reprezentacja 
parlamentarna ALP wybiera skład rządu, do czasu jej zebrania się w celu dokonania wyboru powołany 
został rząd przejściowy, w którym premier stał na czele 12 ministerstw, a jego zastępca 14 kolejnych. Ten 
funkcjonujący tylko przez dwa tygodnie gabinet liczył więc zaledwie dwóch członków.

200 Podobnie było w 1975 roku w Australii, gdy po odwołaniu przez gubernatora generalnego pre-
miera G. Whitlama, Izba Reprezentantów uchwaliła wobec jego następcy M. Frasera wotum nieuf-
ności, wzywając w tej samej uchwale gubernatora generalnego do przywrócenia na stanowisko szefa 
rządu G. Whitlama, jako tego, który posiada zaufanie parlamentu. Uchwała ta została zignorowana 
przez gubernatora, który na wniosek M. Frasera, zgodnie z wcześniejszym ustaleniami, podjął decyzję 
o równoczesnym rozwiązaniu obu izb parlamentu. Do kryzysu konstytucyjnego 1975 roku w Australii 
powrócimy w rozdziale III. 

201 Por. G. Winterton, Tasmania’s…, op.cit., s. 444.
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jest on powoływany na stanowisko premiera. Niemniej, rekonstruując treść odpo-
wiedniej normy konwenansowej, należy podkreślić, że nakazuje ona powołanie na 
to stanowisko nie tyle lidera partii, która wygrała wybory, czy też kogoś wskazanego 
przez taką partię, ale osobę dysponującą zaufaniem parlamentu. Jest to jedyna prze-
słanka upoważniająca do objęcia i pozostawania na stanowisku premiera. Jak powie-
dziano, w systemie dwupartyjnym to rozróżnienie nie będzie miało większego prak-
tycznego znaczenia, jako że lider największej partii jest równocześnie z reguły tym 
spośród członków parlamentu, którego obdarza on zaufaniem. Warto jednak pamię-
tać, że normy konwenansowe obowiązują niezależnie od kształtu systemu partyjnego, 
choć wiele z nich (o czym będzie jeszcze mowa) wiąże się bez wątpienia z funkcjono-
waniem systemu dwupartyjnego czy też zostało ukształtowanych przez taki właśnie 
układ partyjny. Taką normą nie jest jednak konwenans, określający, kto powinien stać 
na czele rządu Jej Królewskiej Mości. W tym wypadku zasadnicze znaczenie ma bo-
wiem zdolność do kontrolowania parlamentu i zapewniania w ten sposób harmonii 
między parlamentem a monarchą. Taka była przecież geneza konwenansów konsty-
tucyjnych. Wspomniano już, że gdy R. Macdonald stawał na czele brytyjskiego rządu 
w 1931 roku, był przywódcą partii, mającej trzynastą pod względem wielkości repre-
zentację w Izbie Gmin. W 1905 roku premierem Australii był natomiast A. Deakin, 
lider najmniejszej wówczas partii w Izbie Reprezentantów202. 

Ustąpienie z funkcji lidera Partii Konserwatywnej przez premiera J. Majora w 1995 
roku i równoczesne stanięcie przez niego do rywalizacji o zwolnione uprzednio sta-
nowisko (zabieg mający na celu potwierdzenie przywództwa torysów) spowodowało 
wątpliwości, czy w takiej sytuacji – w której nie tylko nie był on liderem partii, ale 
nawet nie pełnił obowiązków lidera – mógł nadal pozostawać na stanowisku pre-
miera203? Wątpliwości tego rodzaju dają się jednak bardzo łatwo rozwieść. J. Major 
mógł pozostać premierem, nawet nie będąc liderem partii, ponieważ mimo ustąpienia 
z funkcji lidera nadal pozostawał on osobą dysponującą zaufaniem Izby Gmin. Gdyby 
przegrał rywalizację o przywództwo w partii lub tak jak M. Th atcher wycofał się z niej 
na pewnym etapie, wówczas dopiero byłby zobowiązany do ustąpienia ze stanowiska 
szefa rządu, niezwłocznie lub po wyborze nowego lidera. Kazus J. Majora stanowi 
dobre potwierdzenie treści odnośnej normy konwenansowej.

 Norma konwenansowa nakazująca premierowi zasiadanie w Izbie Gmin kształto-
wała się stopniowo i choć obecnie nie może być wątpliwości co do jej obowiązywania, 
jak pisze G. Marshall, znajduje ona oparcie nie tyle w precedensach co w zasadach 
ustrojowych204. Ostatnim brytyjskim premierem, który pełniąc tę funkcję pozostawał 
równocześnie członkiem Izby Lordów, był Lord Salisbury, stojący na czele gabinetu 
w latach 1885–1886; 1886–1892 i 1895–1902, chociaż już w 1834 roku Duke Wel-
lington miał odmówić objęcia funkcji szefa rządu właśnie ze względu na to, że za-
siadał w Izbie Lordów205. Większość dziewiętnastowiecznych brytyjskich premierów 
była jednak członkami izby wyższej, co przekonuje, że o istnieniu jakiejkolwiek nor-

202 L.F. Crisp, Australian National Government, Longmans, Croydon 1967, s. 325.
203 Zob. R. Brazier, Th e Resignation of John Major, „Public Law” 1995, Winter, s. 523. 
204 G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 29.
205 A.B. Keith, Th e British Cabine…, s. 31.
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my konwenansowej niepozwalającej kierować gabinetem z Izby Lordów nie mogło 
być w tym okresie mowy. 

W 1923 roku, kiedy po ustąpieniu A. Bonar-Law o stanowisko premiera ubiegało 
się dwóch konserwatywnych liderów: Lord Curzon oraz S. Baldwin, wybór króla padł 
na tego drugiego, przy czym decydujący o wskazaniu właśnie jego – przynajmniej tak 
głosi ofi cjalna wersja wydarzeń – był fakt, że S. Baldwin, w przeciwieństwie do swego 
konkurenta, zasiadał w Izbie Gmin. Wobec braku reprezentacji w Izbie Lordów ofi -
cjalnej Opozycji, którą tworzyła podówczas Partia Pracy, zasadne stało się powołanie 
premiera spośród członków tej izby, w której mógłby on odpowiadać przed Opozycją. 
Precedens z 1923 roku nie ustanowił jednak jeszcze, jak się zdaje, konwenansu, choć 
na przykład A.B. Keith uważał, że należy uznać go za „przesądzający w normalnych 
okolicznościach”206. Spekulowano zresztą, iż rzeczywiste przyczyny, dla których Lord 
Curzon nie został szefem rządu, leżały raczej w jego niełatwym charakterze. Fakt, że 
zasiadał on w izbie wyższej, dostarczyć miał jedynie – zgodnie z taką interpretacją wy-
darzeń – dogodnego pretekstu dla niedopuszczenia do objęcia przez niego stanowiska 
premiera. Pewnym wsparciem dla takiej właśnie oceny okoliczności towarzyszących 
powołaniu na stanowisko premiera w 1923 roku S. Baldwina jest jednak to, że jeszcze 
w 1940 roku rozważana była kandydatura Lorda Halifaxa jako potencjalnego premiera 
gabinetu wojennego, co oznacza – a przynajmniej wskazuje – że wówczas norma kon-
wenansowa nie obowiązywała. Jak powiedziano, współcześnie, co do tego, że premier 
nie może zasiadać w nieobieralnej Izbie Lordów, nie ma już żadnych wątpliwości. Od 
1963 roku, od kiedy weszła w życie ustawa pozwalająca na zrzeczenie się dziedziczne-
go parostwa (Peerages Act, 1963), możliwe stało się powołanie na stanowisko premiera 
dziedzicznego członka Izby Lordów, który jest jednak zobowiązany następnie zrzec 
się tytułu para i uzyskać mandat w Izbie Gmin. Współcześnie konieczność zrzeczenia 
się parostwa dotyczy jedynie tych 92 spośród wszystkich dziedzicznych parów, któ-
rzy nadal zasiadają w Izbie Lordów. Pozostali dziedziczni lordowie, którzy na mocy 
Ustawy o Izbie Lordów z 1999 roku (House of Lords Act, 1999) zostali z jej składu 
wykluczeni, zgodnie z art. 3 ustawy uzyskali równocześnie możliwość ubiegania się 
o mandat w Izbie Gmin, co wcześniej, kiedy członkostwo w izbie wyższej wynikało 
z posiadania dziedzicznego tytułu arystokratycznego, nie było możliwe. 

Wciąż niedopuszczalne jest natomiast powołanie na stanowisko premiera członka 
Izby Lordów legitymującego się dożywotnim parostwem, jako że zrzeczenie się takie-
go tytułu, a nawet sama tylko rezygnacja z członkostwa w izbie wyższej uzyskanego 
w ten sposób – są niemożliwe207. Jeszcze w 1939 roku A.B. Keith przekonywał, że 
chociaż powołanie na stanowisko premiera członka Izby Lordów nie jest już możliwe, 
równocześnie dopuszczalne jest pozostanie szefa rządu na stanowisku po obdarze-

206 Ibidem, s. 33.
207 W 2006 roku złożono w Izbie Lordów projekt ustawy, która umożliwiałaby zrzeczenie się doży-

wotniego parostwa (Life Peerages (Disclaimer) Bill). Nie został on jednak uchwalony. Możliwość rezygnacji 
z członkostwa w Izbie Lordów oraz zrzeczenia się dożywotniego parostwa przewidywał złożony w Izbie 
Gmin 21 lipca 2009 roku rządowy projekt Ustawy o reformie konstytucyjnej i rządach (Constitutional 

Reform and Governance Bill). Przepisy te nie znalazły się już jednak w uchwalonej ustawie (Constitutional 

Reform and Governance Act, 2010).
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niu parostwem i przejściu do izby wyższej208. Współcześnie – niezależnie od tego, że 
trudno spodziewać się nadania tytułu para urzędującemu premierowi – tego rodzaju 
sytuacja byłaby nie do przyjęcia. Konwenans konstytucyjny wymaga nie tylko tego, aby 
premier był powołany spośród członków Izby Gmin, ale również by na czele rządu 
zawsze stał członek tej izby, przed którą gabinet ponosi polityczną odpowiedzialność. 

Tylko dwóch kanadyjskich premierów, stojąc na czele rządu, było równocześnie 
członkami Senatu, przy czym miało to miejsce jeszcze w XIX wieku. J.J.C. Abbott 
był premierem w latach 1891–1892 a M. Bowell w latach 1894–1896. Wszyscy au-
stralijscy premierzy zasiadali w Izbie Reprezentantów. Nie jest jednak całkiem jasne 
czy od początku istnienia państwa obowiązywał stosowny konwenans. Uwagi auto-
rów pierwszego, do dziś przywoływanego komentarza do australijskiej konstytucji, 
nie są w tej materii całkowicie jednoznaczne. Nie pozwalają więc rozstrzygnąć kwestii 
w sposób ostateczny209. W każdym razie współcześnie w obu byłych dominiach obo-
wiązywanie odpowiedniej normy konwenansowej jest bezdyskusyjne. 

O ile w wypadku australijskich ministrów stanu obowiązek zasiadania w parla-
mencie określony jest w przepisie konstytucji, o tyle odnośnie do premiera wynika on 
raczej z konwenansu konstytucyjnego. Dopiero od 1911 roku, kiedy utworzony został 
dla premiera odrębny resort (prime minister department), jest on formalnie ministrem 
stanu. Obowiązek piastowania mandatu parlamentarnego, o którym jest mowa w art. 
64 konstytucji, dotyczy wyłącznie ministrów stanu. W ustawie zasadniczej nie ma 
rzecz jasna mowy o funkcji premiera. Gdyby – tak jak w Kanadzie – premier nie kie-
rował żadnym resortem, pozostając jedynie członkiem Federalnej Rady Wykonaw-
czej, wówczas art. 64 konstytucji nie znajdowałby w stosunku do niego zastosowania. 
Mimo to musiałby on pozostawać członkiem Izby Reprezentantów, wymaga tego 
bowiem norma konwenansowa.

Podobnie jak to jest w przypadku innych członków gabinetu, również premier 
może pozostawać poza Izbą Gmin (Izbą Reprezentantów), przy czym przyjmuje się, 
że okres, w którym nie pełni on mandatu parlamentarnego – choć tak jak odnośnie 
do pozostałych ministrów nie jest precyzyjnie określony – nie powinien przekraczać 
dwóch do trzech miesięcy.

W 1963 roku premierem Wielkiej Brytanii został członek Izby Lordów, 14. Earl 
Home. Po pięciu dniach od uzyskania nominacji zrzekł się on dziedzicznego paro-
stwa, wykorzystując przepisy uchwalonej w tym samym roku ustawy, by po kolejnych 
dwóch tygodniach – już jako A. Douglas-Home – stanąć do wyborów uzupełniają-
cych, w których z powodzeniem ubiegał się o zdobycie mandatu w Izbie Gmin. W su-
mie więc był on premierem, pozostając poza Izbą Gmin, przez przeszło trzy tygodnie.

208 A.B. Keith, Th e British Cabinet…, op.cit., s. 34.
209 J. Quick i R.R. Garran wskazywali jedynie, że formalna swoboda Korony w zakresie powołania 

premiera ograniczona jest wymogiem, iż musi to być osoba dysponująca zaufaniem większości „ludowej 
Izby” (popular House). Mimo, iż w Australii obie izby pochodzą z wyborów powszechnych, bez wątpienia 
chodzi tu o Izbę Reprezentantów, którą określano właśnie w ten sposób. Senat nazywany był bowiem izbą 
stanów. Uwaga to nie rozstrzyga jednak, czy premier zobowiązany jest zasiadać w tej izbie, której zaufa-
niem musi dysponować. Zob. J. Quick, R.R. Garran, op.cit., s. 705. 
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Podobny wypadek zanotowano w Australii pod koniec lat sześćdziesiątych. 10 
stycznia 1968 roku premierem został mianowany senator J. Gorton, wybrany mie-
siąc wcześniej liderem rządzącej Liberalnej Partii Australii. Zrzekł się on mandatu 
senatorskiego 1 lutego, by 28 lutego z powodzeniem uzyskać miejsce w Izbie Repre-
zentantów w wyborach uzupełniających210. Ponieważ konstytucja Australii pozwala 
ministrom pozostawać poza parlamentem przez nawet trzy miesiące, w tym wypadku 
istotne z punktu widzenia konwenansów było to, że przez trzy tygodnie – między 
powołaniem na stanowisko szefa rządu 10 stycznia a zrzeczeniem się mandatu sena-
torskiego 1 lutego – premierem był senator, pierwszy i jak dotąd jedyny raz w historii 
Australii. Z pewnością nie stanowiło to naruszenia normy konwenansowej, jako że 
czas, w którym szef rządu zasiadał w izbie wyższej, był stosunkowo krótki.

W Kanadzie trzykrotnie zdarzyło się, aby premier nie zasiadał przynajmniej przez 
pewien czas w żadnej z izb parlamentu211. W 1984 roku powołany na to stanowisko 
J. Turner nie był członkiem ani Izby Gmin, ani Senatu. Zdobył on mandat w Izbie 
Gmin w wyborach powszechnych, ale wobec porażki jego partii przestał być pre-
mierem. Ponieważ nie zdołał na to stanowisko już nigdy później powrócić, pozostaje 
jedynym kanadyjskim szefem rządu, który pełnił tę funkcję, nie będąc równocześnie 
członkiem parlamentu. W sumie pozostawał on na stanowisku przez ponad dwa i pół 
miesiąca, a więc stosunkowo długo, choć jeszcze nie na tyle, aby mogło to powodować 
wątpliwości co do ewentualnego naruszenia konwenansowej normy konstytucyjnej.

W.L.M. King, który stał na czele gabinetu łącznie przez ponad 21 lat, dwukrotnie 
zmuszony był ubiegać się o mandat parlamentarny w wyborach uzupełniających. Za-
równo w 1925 roku, jak i w roku 1945 w wyborach powszechnych Liberalna Partia 
Kanady, której był liderem, zdobywała największą liczbę mandatów, ale sam premier 
nie zdołał uzyskać jednego z nich. Taka – trzeba przyznać zawstydzająca – okolicz-
ność nie skłoniła go jednak, ani za pierwszym, ani za drugim razem do rezygnacji ze 
stanowiska. Nie był oczywiście do tego w żadnym razie konstytucyjnie zobowiązany. 
Zamiast zrezygnować, dwukrotnie zmieniał okręg wyborczy, z powodzeniem stara-
jąc się o mandat w wyborach uzupełniających. W pierwszym przypadku pozostawał 
premierem, nie będąc równocześnie członkiem parlamentu, przez ponad trzy i pół 
miesiąca, w drugim przez niespełna dwa. Nie wzbudziło to wielkich kontrowersji, 
choć po przegranych wyborach w 1925 roku W.L.M. King przez stosunkowo długi 
czas nie piastował mandatu parlamentarnego, stojąc równocześnie na czele gabinetu. 
Uznać jednak należy, że ani w 1925 roku, ani w roku 1945 do naruszenia konwenansu 
konstytucyjnego nie doszło. 

Podobnie jak pozostali członkowie gabinetu również premier tylko jeden raz 
może starać się o uzyskanie mandatu w wyborach uzupełniających. W razie porażki 
zmuszony byłby ustąpić. Jak dotąd, w żadnym z trzech omawianych państw takiego 
przypadku jednak nie zanotowano.

210 Zob. Parliamentary Handbook…, op.cit., s. 530.
211 Pomijamy tutaj sytuacje, w których premierzy rezygnowali z mandatu po uzyskaniu nominacji 

i ubiegali się o niego ponownie w wyborach uzupełniających. Tego rodzaju praktyka obowiązywała w Ka-
nadzie do 1931 roku. Obowiązek zrzeczenia się posiadanego mandatu i ponownego ubiegania się o niego 
w wyborach uzupełniających po uzyskaniu nominacji dotyczył wszystkich członków gabinetu.
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Najistotniejsze dla pozycji ustrojowej premiera jest konstytucyjne prawo decydo-
wania o składzie gabinetu i całego rządu. Premier nie tylko przesądza o tym, którzy 
z polityków rządzącej partii otrzymają stanowiska w rządzie, ale dokonuje również 
alokacji resortów między poszczególnych członków rządu. Decyduje też formalnie, 
które z ministerstw będą reprezentowane w gabinecie, choć w tym zakresie – jak 
już wspomniano – jego swobodę znacznie ogranicza norma konwenansowa, zgodnie 
z którą szefowie pewnych resortów muszą zawsze znaleźć miejsce w gabinecie.

Pod tym względem pozycja ustrojowa premierów Wielkiej Brytanii, Kanady i Au-
stralii jest taka sama. Warto jednak zaznaczyć, że australijscy premierzy wywodzą-
cy się z Australijskiej Partii Pracy nie decydują samodzielnie o obsadzie stanowisk 
w rządzie. Ministrowie wybierani są bowiem przez reprezentację parlamentarną 
partii. W 1908 roku prawo wyboru ministrów przez wszystkich laburzystowskich 
parlamentarzystów zostało ostatecznie usankcjonowane i od tamtej pory nie jest 
już kwestionowane przez premierów wywodzących się z tej partii212. Oczywiście nie 
zmienia to konstytucyjnej pozycji premiera jako jedynej osoby upoważnionej do dora-
dzania gubernatorowi generalnemu w sprawie obsady stanowisk ministerialnych. To 
ograniczenie ma charakter polityczny, choć wpływa znacząco na wykonywanie normy 
konwenansowej. Statut brytyjskiej Partii Pracy nakłada na lidera Opozycji obejmują-
cego stanowisko premiera obowiązek powołania w skład gabinetu członków gabinetu 
cieni. Postanowienie to nie jest jednak przestrzegane z całą surowością, poza tym ten 
sam statut pozwala już urzędującemu premierowi na swobodne kształtowanie składu 
gabinetu co jeszcze bardziej owo ograniczenie osłabia213. Nie da się go z pewnością 
porównać z podobnymi regulacjami obowiązującymi w australijskiej ALP.

Ministrowie powoływani są przez – odpowiednio – królową lub gubernatora ge-
neralnego za radą premiera. Udział głowy państwa w procesie powoływania rządu jest 
współcześnie niemal wyłącznie nominalny. W żadnym razie nie ma ona decydującego 
wpływu na jego skład. Dopuszczalne jest jedynie wyrażanie przez królową wątpliwości 
odnośnie do konkretnych kandydatur na ministerialne stanowiska, którym towarzyszyć 
może prośba o uzasadnienie kierowana pod adresem premiera214. W dwudziestowiecz-
nej Wielkiej Brytanii zanotowano kilka takich przypadków215, przy czym odnośnie do 
odstąpienia przez premiera C. Attlee od zamiaru powierzenia stanowiska sekretarza 
stanu do spraw zagranicznych H. Daltonowi, spekulowano, że stało się to właśnie ze 
względu na wyraźny sprzeciw monarchy. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście tak 
było216, z całą pewnością nie doszło – jak twierdzi K. Urbaniak – do odmowy powo-

212 Zob. P. Weller, B. Stevens, Partner or Rival? Caucus and Cabinet [w:] J. Faulkner, S. Macintyre 
(eds.), True Believers. Th e Story of the Federal Parliamentary Labor Party, George Allen & Unwin, Crows 
Nest 2001, s. 174.

213 Zob. G.P. Th omas, op.cit., s. 97.
214 Jest wątpliwe, czy tego rodzaju postępowanie byłoby dopuszczalne w przypadku gubernatorów 

generalnych, którzy z pewnością w zakresie „doradzania, ostrzegania i zachęcania” członków rządu nie 
znajdują się w pozycji podobnej do tej, jaką zajmuje królowa. Podstawowe znaczenie ma w tym wypadku, 
jak się zdaje, ich słabsza legitymacja. 

215 Zob. R. Brazier, Constitutional Practice…, op.cit., ss. 68–69.
216 J.P. Mackintosh na podstawie rekonstrukcji chronologii wydarzeń dowodzi, iż twierdzenia o wpły-

wie Jerzego VI na decyzję premiera nie znajdują podstaw. Zob. J.P. Mackintosh, op.cit., ss. 424–425.
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łania przez monarchę przedstawionego mu kandydata na ministerialne stanowisko217. 
Powoływanie ministrów nie jest jednym z zastrzeżonych uprawnień głowy państwa, 
zatem niezależnie od okoliczności królowa lub gubernator generalny nie mogą odmó-
wić powołania na stanowisko kandydata przedstawionego przez premiera.

Ministrowie są formalnie sługami Korony (servants of the Crown), zajmując sta-
nowisko tak długo, jak królowa bądź reprezentujący ją gubernatorzy generalni uzna-
ją to za stosowne (during Queen’s pleasure). Niemniej premier może zwrócić się do 
monarchy (gubernatora generalnego) o odwołanie każdego z ministrów. Precedens 
ustrojowy, który dał początek odpowiedniej normie konwenansowej, zanotowano 
w Wielkiej Brytanii w 1851 roku. Wówczas z kierowania Foreign Offi  ce odwołany zo-
stał Lord Palmerston218. Precedens ten ustanowił prawo premiera do dymisjonowania 
ministrów, oczywiście z koniecznym udziałem głowy państwa219. Bardzo rzadko jed-
nak premierzy są zmuszeni formalnie doradzić głowie państwa odwołanie któregoś 
z członków rządu220. Z reguły minister, który nie cieszy się już zaufaniem premiera, 
sam składa rezygnację na ręce królowej lub gubernatora generalnego. Jeśli premier 
chce dokonać zmian w składzie gabinetu lub nawet jego rekonstrukcji (reshuffl  e), in-
formuje o tym tych spośród ministrów, którzy nie zostaną uwzględnieni w nowym 
składzie, a ci składają rezygnację na ręce głowy państwa. Niemniej premier zachowu-
je prawo doradzenia królowej (gubernatorowi generalnemu) odnośnie do odwołania 
każdego z członków rządu.

W 1924 roku wicegubernator Wyspy Księcia Edwarda odmówił odwołania jed-
nego z członków gabinetu po tym, jak powziął informację, że cieszy się on popar-
ciem większości swych kolegów. Ani w Wielkiej Brytanii, ani w Kanadzie i Australii 
nie odnotowano podobnego przypadku. W 1987 roku gubernator stanu Queensland 
– najwyraźniej uznając, że może nie przychylić się do wniosku premiera – zgodził się 
na odwołanie trzech członków gabinetu dopiero po „negocjacjach” z szefem rządu. 
Nie ma jednak żadnych przesłanek, aby uznać takie zachowanie za konstytucyjnie 
właściwe. Konwenans konstytucyjny przenosi bowiem na szefa rządu prawo do okre-
ślania składu gabinetu i jest to wyłącznie jego uprawnienie221. Wyklucza to jakikol-
wiek aktywny udział głowy państwa w tym zakresie. Ograniczający swobodę korzy-
stania z królewskich prerogatyw konwenans przesądza również o tym, że w żadnym 
razie głowa państwa nie może zdymisjonować któregoś z ministrów bez uprzedniej 
rady premiera, a więc z własnej inicjatywy. Było to już konstytucyjnie niedopuszczalne 
w połowie XIX wieku. Jako „bezpodstawne” określił I. Jennings twierdzenie, że królo-
wa Wiktoria mogła odwoływać ministrów według własnego uznania222.

217 K. Urbaniak, op.cit., s. 194.
218 Zob. I. Jennings, op.cit., ss. 208 i n.
219 Por. ibidem, s. 211.
220 Po 1970 roku w Wielkiej Brytanii zanotowano dwa takie przypadki, w latach: 1976 i 1981. W Ka-

nadzie nigdy nie doszło do formalnego odwołania ministra – zawsze oni sami składali rezygnacje; nato-
miast w Australii w całej historii zdarzyło się to czterokrotnie, w latach: 1918, 1975 – dwukrotnie, i 1978, 
nie licząc odwołania przez gubernatora generalnego premiera G. Whitlama w 1975 roku. Por. D. Hamer, 
op.cit., ss. 139–140.

221 Por. E. McWhinney, Th e Governor General…, op.cit., s. 113.
222 I. Jennings, op.cit., s. 211.
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Australijscy premierzy pochodzący z ALP, tak jak nie decydują – przynajmniej 
formalnie – o składzie gabinetu, tak i nie mają swobody w zakresie dokonywania 
w nim zmian. Uznaje się, że skoro ministrowie powoływani są na stanowiska z woli 
parlamentarnej, reprezentacji partii, tylko ten sam podmiot jest władny decydować 
o ich usunięciu z tych stanowisk223. W praktyce premierzy muszą uzyskać akceptację 
reprezentacji parlamentarnej zanim będą mogli doradzić gubernatorowi generalne-
mu odwołanie ministra224. Ich pozycja ustrojowa jest w tym zakresie taka sama jak 
ich brytyjskich i kanadyjskich odpowiedników. Ograniczenia, o których mowa, mają 
rzecz jasna charakter polityczny, nie zaś konstytucyjny.

Premier jest głównym doradcą monarchy225. Jest w związku z tym upoważniony 
do formalnego prezentowania głowie państwa rady nie tylko we własnym imieniu, 
ale również jeśli pochodzi ona od całego gabinetu. Z osobą premiera związany jest 
los pozostałych członków gabinetu. Opróżnienie tego stanowiska skutkować musi 
dymisją wszystkich osób wchodzących w skład kolegialnego organu egzekutywy, nikt 
poza premierem nie jest bowiem upoważniony do doradzania głowie państwa w jego 
imieniu. Pozbawiony premiera gabinet nie jest więc zdolny wypełniać swych funkcji 
i właściwie ulega rozwiązaniu wraz z opróżnieniem stanowiska „pierwszego ministra”.

Jak powiedziano, pozycja ustrojowa premiera kształtowana jest przez normy 
konwenansowe. Zasadnicze dla niej znaczenie – oprócz doradzania głowie państwa 
w imieniu gabinetu – przyznać należy uprawnieniu do decydowania o jego składzie 
oraz kierowaniu rady, a więc faktycznie podejmowaniu decyzji odnośnie do rozwią-
zania parlamentu i wyznaczania daty wyborów parlamentarnych. Przeniesienie upo-
ważnienia do doradzania w sprawie rozwiązania parlamentu z gabinetu na premiera 
miało zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia jego pozycji wobec pozostałych człon-
ków tego gremium. Niezwykle istotne dla umocnienia pozycji szefa rządu jest rów-
nież prawo patronażu (patronage), a więc decydowania o nominacjach na stanowiska 
państwowe i kościelne, zwłaszcza wobec wzrostu liczby stanowisk, o których obsadzie 
decyduje premier. Do tej listy czynników decydujących o stopniowym wzmacnianiu 
na przestrzeni lat pozycji „pierwszego ministra” wobec pozostałych członków gabi-
netu, G. Marshall dodaje również wzrost aktywności premiera w polityce zagranicz-
nej, pomniejszający znaczenie ministra spraw zagranicznych jako reprezentanta kraju 
poza jego granicami226. 

Współcześnie nie zdarzają się już raczej słabi premierzy, to znaczy tacy, którzy 
z różnych względów nie są w stanie zdominować gabinetu. Przywództwo w partii 
– jeśli nie jest kwestionowane – zapewnia szefowi rządu bardzo silną pozycję wobec 
pozostałych ministrów. Wciąż aktualne pozostają jednak klasyczne stwierdzenia do-
tyczące stanowiska premiera, podkreślające, że to od każdego szefa rządu zależy, jak 
mocna będzie jego pozycja. W każdym razie zasadnicze konwenanse konstytucyjne 
regulujące pozycję ustrojową premiera, a także te „wokół premiera”, w tym dotyczące 

223 L.F. Crisp, op.cit., s. 327.
224 Por. P. Weller, B. Stevens, op.cit., s. 181.
225 G.P. Th omas, op.cit., s. 101.
226 G. Marshall, Th e End of Prime Ministerial Government, „Public Law” 1991, Spring, s. 4.
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indywidualnej i solidarnej odpowiedzialności politycznej gabinetu i jego członków, 
nie podlegają zmianie w zależności od tego, jak silny lub słaby jest premier227. 

Podobnie jak gabinet, który utracił zaufanie parlamentu, nie jest już uprawniony 
do doradzania głowie państwa w zakresie wykonywania królewskich prerogatyw, tak 
i premier, który utracił zaufanie własnej partii – nawet jeśli wciąż formalnie zajmuje 
stanowisko – powinien ograniczać się wyłącznie do wykonywania rutynowych zadań. 
Oczywiście, jak wspomniano, lider partii niekoniecznie musi być premierem. Nie-
mniej w sytuacji, w jakiej znalazła się M. Th atcher w listopadzie 1990 roku, żaden 
szef rządu nie powinien już korzystać z przynależnych mu uprawnień. Wycofując 
się z rywalizacji o partyjne przywództwo, pozostała ona na stanowisku premiera do 
czasu wyboru nowego lidera Partii Konserwatywnej, aby zapewnić ciągłość władzy. 
Wydaje się, że istnieje w tym zakresie konwenansowa norma konstytucyjna, która 
w tego rodzaju sytuacji nie pozwala szefom rządu na decydowanie o nominacjach czy 
o rozwiązaniu parlamentu. 

C. Odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem

Odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem należy do kanonu współ-
czesnych zasad ustrojowych w państwach należących do kręgu brytyjskiej tradycji 
konstytucyjnej. Jest ona najważniejszym elementem zasady rządów odpowiedzial-
nych (responsible government), która właściwie defi niuje ustrój westminsterski. 

Ukształtowanie się zasady politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamen-
tem – do czego doszło w ciągu XVIII i pierwszych lat XIX wieku – stanowiło za-
sadnicze przekształcenie brytyjskiego ustroju. Król, utraciwszy już uprzednio kon-
trolę nad swymi ministrami, w ten sposób stracił również na rzecz parlamentu oraz 
wywodzącego się z niego gabinetu tę część władzy, którą zapewniał mu kompromis 
będący rezultatem „chwalebnej rewolucji” z 1688 roku. Oczywiście ta utrata władzy 
następowała stopniowo, wpływ królowej Wiktorii na rządzenie państwem był bez 
porównania większy niż Jerzego V czy Jerzego VI. Jednak zasadnicze znaczenie dla 
zapoczątkowania tego procesu – jego siłą napędową – było związanie ministrów 
z parlamentem. Nie tylko ich powołanie musiało uwzględniać układ sił w organie 
ustawodawczym, ale możliwość pełnienia przez nich funkcji uzależniona została od 
posiadania poparcia w parlamencie.

Zasada odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem zapewniała po-
czątkowo legislaturze dominację w strukturze organów władzy. Później, wraz z poja-
wieniem się zorganizowanych partii politycznych, wzrostem ich znaczenia, a wreszcie 
umocnieniem dyscypliny partyjnej, relacje między gabinetem i stojącym na jego czele 
premierem a parlamentem zaczęły się zmieniać w kierunku dominacji, najpierw gabi-
netu nad parlamentem, a później premiera nad gabinetem i parlamentem.

Zważywszy, że instytucja gabinetu i stanowisko premiera usankcjonowane są nor-
mami konwenansowymi, również ich odpowiedzialność przed parlamentem nie mo-
gła zostać unormowana inaczej niż przez konwenanse konstytucyjne.

227 Lord Wilson of Dinton, Th e Robustness of Conventions in a Time of Modernisation and Change, 
„Public Law” 2004, Summer, s. 417.
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Zasada odpowiedzialności politycznej rządu obejmuje indywidualną odpowie-
dzialność pojedynczych jego członków (individual responsibility) oraz odpowiedzial-
ność solidarną lub kolegialną całego gabinetu (collective responsibility). Podmiotem 
odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, zarówno indywidualnej, jak i soli-
darnej, są wszyscy członkowie rządu, przy czym największe znaczenie ma oczywiście 
odpowiedzialność gabinetu i należących do niego ministrów.

Odpowiedzialność polityczna rządu realizuje się wyłącznie przed niższą izbą par-
lamentu. Tylko utrata zaufania Izby Gmin, a w Australii Izby Reprezentantów po-
woduje konieczność dymisji gabinetu lub pojedynczych jego członków. W Wielkiej 
Brytanii jeszcze w pierwszych dekadach XIX wieku rząd musiał cieszyć się zaufaniem 
obu izb parlamentu. Również Izba Lordów mogła więc obalić gabinet przez wycofa-
nie wobec niego zaufania. W Kanadzie i Australii od początku – zgodnie z konwe-
nansem konstytucyjnym – rząd ponosił odpowiedzialność polityczną wyłącznie przed 
izbą niższą. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA

Przeciwko królewskim ministrom – kiedy byli jeszcze oni swobodnie dobierani przez 
monarchę – parlament dysponował dwoma środkami. Mógł przeforsować wobec nich 
szczególnego rodzaju ustawę karną, adresowaną do jednostek (bill of attainder), a więc 
skazać ich w trybie indywidualnym lub zastosować wobec nich impeachment. Bills 
of attainder były uchwalane bardzo rzadko. Z kolei impeachment, choć formalnie 
miał służyć wyłącznie karaniu ciężkich przestępstw i występków, które nie mogły być 
ukarane w inny sposób (a więc służył egzekwowaniu odpowiedzialności karnej, a nie 
politycznej) stosowany był również z pobudek czysto politycznych, ostatni raz w 1713 
roku, kiedy został skutecznie użyty przeciwko torysowskim ministrom za ich udział 
w negocjowaniu traktatu z Utrechtu228.

Impeachment, jako środek do pewnego stopnia zastępczy, przestał być potrzebny, 
kiedy parlament przejął większą kontrolę nad wykonywaniem królewskich preroga-
tyw. Wciąż pozostając urzędnikami Korony, ministrowie zaczęli ponosić bowiem od-
powiedzialność polityczną przed parlamentem229. Przekształcenie relacji między par-
lamentem a ministrami znalazło wyraz w zmianach proceduralnych w Izbie Gmin, 
wyznaczających wzrost jej aktywności w zakresie kontroli rządu i administracji. Mię-
dzy innymi zapoczątkowano praktykę prowadzenia debat nad rządowymi wydatkami, 
które stały się okazją do ciągłej kontroli działalności rządu. Stary system petycji został 
zastąpiony przez instytucję pytań parlamentarnych. „Te zmiany proceduralne utrwa-
liły konwenans o odpowiedzialności, ministrów i podkreśliły pozycję ministrów jako 
centralnego podmiotu odpowiedzialności, przeciwstawiając ją abstrakcyjnej odpowie-
dzialności organu kolegialnego”230.

228 O. Gay, Impeachment, Standard Note: SN/PC/2666, s. 2, tekst dostępny na: http://www.parlia-
ment.uk.

229 T. Erskine May, A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, Charles 
Knight and Co., London 1844, ss. 374–375. 

230 M. Flinders, Th e Enduring Centrality of Individual Ministerial Responsibility within the British Con-

stitution, „Journal of Legislative Studies” 2000, vol. 6, no. 3, s. 75.
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W XIX wieku możliwe było wycofanie przez parlament zaufania indywidualnie 
wobec każdego z członków gabinetu przez uchwalenie stosownego wniosku. Censure 

motions, z uwagi na to, że ich celem było wykazanie braku zaufania parlamentu wo-
bec członka gabinetu, przypominały nieco wnioski o wyrażenie wotum nieufności 
i stanowiły skuteczne narzędzie służące egzekwowaniu indywidualnej odpowiedzial-
ności ministrów. Wnioski takie zawierały krytyczną ocenę działalności ministra bądź 
jakiegoś aspektu prowadzonej przezeń polityki. Nawet jeżeli nie komunikowały one 
wprost utraty zaufania parlamentu wobec członka gabinetu bądź nie zawierały skiero-
wanego pod jego adresem wezwania do ustąpienia ze stanowiska, poparcie większości 
dla takiego wniosku oznaczało wycofanie przez parlament zaufania wobec ministra. 
Niekiedy już sama groźba złożenia wniosku prowadziła do dymisji ministra. Inni re-
zygnowali po jego formalnym przedłożeniu w Izbie Gmin, nie czekając na wynik gło-
sowania. W dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii w zakresie indywidualnej od-
powiedzialności politycznej członków rządu nie istniała więc różnica między censure 

motions a motions of no confi dence, na którą wskazuje się współcześnie odnośnie do 
egzekwowania przez parlament kolegialnej odpowiedzialności gabinetu (por. niżej). 

Rezygnacje ministrów w związku z formalnym wycofaniem zaufania przez par-
lament były jednak stosunkowo rzadkie. Choć współcześnie tego rodzaju krytyczne 
wobec ministrów wnioski nadal są niekiedy składane231, cofnięcie przez Izbę Gmin za-
ufania pojedynczemu członkowi rządu jest już właściwie niemożliwe, jako że wnioski 
takie traktowane są jako atak na politykę całego gabinetu i stanowią w związku z tym 
jedną z form wniosku o wotum nieufności wobec rządu (motion of no confi dence)232. 
Jak pisze J.P. Mackintosh, już od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku niemożliwe 
było usunięcie pojedynczego ministra przez Izbę Gmin bez obalenia całego rządu233. 
Wnioski skierowane przeciw poszczególnym członkom rządu mogą więc służyć jedy-
nie egzekwowaniu odpowiedzialności solidarnej.

Wnioski przeciwko pojedynczym ministrom, w tym premierowi, składane są sto-
sunkowo często w australijskiej Izbie Reprezentantów. Pierwsza tego rodzaju próba 
została podjęta w 1941 roku. Tylko jeden raz wniosek o wyrażenie indywidualnego 
wotum nieufności został uchwalony, nastąpiło to w listopadzie 1975 roku. Wówczas 
to po odwołaniu przez gubernatora generalnego premiera G. Whitlama Izba Repre-
zentantów wyraziła wotum nieufności wobec powołanego na stanowisko szefa rządu 
M. Frasera. Nigdy nie zdarzyło się skuteczne przeforsowanie w Izbie Reprezentantów 
podobnego wniosku odnoszącego się do jednego z szeregowych członków gabinetu.

Jak powiedziano, w Wielkiej Brytanii wniosek skierowany przeciwko ministrowi 
traktowany jest jako wymierzony w cały rząd, co oznacza, że jego uchwalenie gabinet 
uznałby za równoznaczne z wyrażeniem wotum nieufności. W tej sytuacji premier 

231 Między 1991 a 2004 rokiem złożono w sumie cztery wnioski skierowane przeciwko pojedynczym 
ministrom. Wszystkie zostały odrzucone. Censure motions składane przez pojedynczych parlamentarzy-
stów nie są z reguły w ogóle rozpatrywane, szansę na poddanie pod głosowanie mają jedynie wnioski 
składane przez lidera Opozycji. 

232 Por. G. Marshall, Th e Evolving Practice of Parliamentary Accountability: Writing Down the Rules, 
„Parliamentary Aff airs” 1991, vol. 44, no. 3, s. 461.

233 J.P. Mackintosh, op.cit., s. 530.
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zobowiązany byłby – zgodnie z konwenansem konstytucyjnym – złożyć dymisję lub 
zwrócić się do królowej o rozwiązanie parlamentu. Oznacza to, że parlament nie jest 
w stanie wycofać zaufania wobec pojedynczego członka gabinetu. W Kanadzie uznaje 
się nawet, że parlament nie dysponuje takim prawem, gdyż przyznaje on i cofa zaufa-
nie wyłącznie solidarnie, to jest wobec całego gabinetu234. 

Pod tym względem najwięcej trudności sprawia poczynienie precyzyjnych ustaleń 
odnośnie do Australii. W tym państwie – w przeciwieństwie do dwóch pozostałych – 
rozwinięta jest praktyka egzekwowania indywidualnej odpowiedzialności politycznej 
członków rządu przez składanie formalnych wniosków w parlamencie, i to w obu jego 
izbach. Wydaje się też, że w tym zakresie występuje w Australii wyraźne – choć chyba 
nie zawsze dostatecznie uwzględniane – rozróżnienie na censure motions, zawierające 
krytyczną ocenę ministra, ale niewyrażające utraty wobec niego zaufania parlamen-
tu, oraz motions of no confi dence, odpowiadające znanym z kontynentalnych systemów 
parlamentarnych wnioskom o wyrażenie wotum nieufności. 

Przyjmuje się, że ewentualne przegłosowanie censure motion wobec członka rządu 
nie niosłoby ze sobą żadnych formalnych konsekwencji, w tym sensie, że nie rodzi-
łoby obowiązku złożenia dymisji235. Zamiast tego, decyzja o tym, czy konsekwencją 
przeforsowania censure motion byłaby dymisja ministra czy też całego rządu, należa-
łaby do premiera236. Równocześnie jednak wskazuje się na konieczność rezygnacji ze 
stanowiska ministra, wobec którego parlament wyraził wotum nieufności (no confi -

dence). Zdaniem G. Lindella zastosowanie powinna mieć w tym wypadku ta sama za-
sada, która obowiązuje odnośnie do wyrażenia wotum nieufności wobec gabinetu237.

Z pewnością uchwalenie wniosku przeciwko premierowi – i to niezależnie, czy 
w formie censure motion, czy motion of no confi dence – powinno być potraktowane jako 
wyrażenie wotum nieufności wobec całego rządu. Bez żadnej reakcji ze strony pre-
miera nie powinien również pozostać wniosek, wyrażający brak zaufania parlamen-
tu w stosunku do pojedynczego członka rządu. To, jak zostanie on potraktowany, 
zależy od premiera, ale jedna z dwóch możliwych w tej sytuacji decyzji: rezygnacja 
ministra bądź dymisja rządu, powinna zostać podjęta. W każdym razie wobec braku 
stosownych precedensów pozostaje kwestią dyskusyjną – chociaż przeważają opinie 
kwestionujące obowiązywanie w tym zakresie konwenansu konstytucyjnego238 – czy 
parlament dysponuje możliwością wyrażenia wotum nieufności wobec szeregowych 
członków gabinetu, to znaczy czy przyjęcie stosownego wniosku miałoby konstytu-
cyjne konsekwencje w postaci obowiązku złożenia przez ministra rezygnacji z peł-
nionej funkcji, równocześnie nie powodując konieczności dymisji całego gabinetu. 
Jak powiedziano, zagadnienie to ma największe znaczenie w Australii, gdzie nie tyl-
ko w parlamencie federalnym, ale i legislaturach stanowych podejmowane są próby 

234 Review of the Responsibilities and Accountabilities of Ministers and Senior Offi  cials, Report to Parlia-
ment, Ottawa 2005, s. 19.

235 Por. House of Representatives Practice, op.cit., s. 321.
236 Ibidem, s. 322.
237 Zob. D. Blunt, Responsible Government: Ministerial Responsibility and Motions of ‘Censure’/’No Con-

fi dence’, „Australasian Parliamentary Review” 2004, vol. 19, no. 1, s. 78.
238 Zob. ibidem, s. 80.
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wyrażania wotum nieufności nie wobec całego gabinetu, ale właśnie indywidualnie 
w stosunku do pojedynczych jego członków.

Censure motions składane są również w australijskim Senacie. Skutecznie przegło-
sowanych zostało nawet kilka wniosków wzywających ministrów do rezygnacji. Nie 
spotkały się one jednak z żadną reakcją ze strony rządu i premiera. Współcześnie tego 
rodzaju wezwania nie są już formułowane pod adresem ministrów w krytycznych wo-
bec nich wnioskach przedkładanych w Senacie, co należy uznać za właściwe z punktu 
widzenia poprawności konstytucyjnej. O ile bowiem ewentualne wycofanie zaufania 
wobec ministra przez Izbę Reprezentantów powinno skutkować albo jego rezygnacją 
z funkcji, albo dymisją całego rządu, o tyle stanowisko Senatu nie niesie ze sobą żad-
nych bezpośrednich konstytucyjnych konsekwencji239. Nie jest on bowiem izbą, przed 
którą rząd ponosi polityczną odpowiedzialność. Ministrowie nie muszą posiadać za-
ufania Senatu, aby być konstytucyjnie uprawnionymi do pełnienia swych funkcji.

Współczesne rozumienie zasady indywidualnej odpowiedzialności ministrów od-
biega od jej klasycznego pojmowania przez doktrynę, zgodnie z którym sprowadzano 
ją jedynie do obowiązku ustąpienia ministra, niezdolnego do utrzymania zaufania 
Izby Gmin240. Zobowiązanie do rezygnacji wciąż stanowi jeden z elementów owej 
zasady, ale już z całą pewnością nie jedyny.

Zasadę indywidualnej odpowiedzialności ministrów określa się jako „zbiór kon-
wenansów, które zapewniają realizację konstytucyjnego wymogu wyłącznej odpo-
wiedzialności ministrów przed parlamentem za podległe im resorty”241. Najogólniej 
rzecz biorąc, polega ona na tym, że ministrowie odpowiadają przed parlamentem 
za wszystko to, co dzieje się w podległym im resorcie, przede wszystkim zaś za re-
alizowaną przezeń politykę. Zakres i forma tej odpowiedzialności są zróżnicowane. 
Niezależnie jednak od owego zróżnicowania, jej podstawę normatywną zapewniają 
wyłącznie konwenanse konstytucyjne.

W tym kontekście pojawiło się w literaturze rozróżnienie na odpowiedzialność 
rozumianą jako responsibility oraz odpowiedzialność w rozumieniu accountability242. 
W takim ujęciu responsibility oznaczałaby osobistą odpowiedzialność ministra za jakiś 
aspekt działalności podległego mu resortu, to znaczy odnosiłaby się do tych wypad-
ków, w których powinien on złożyć rezygnację ze względu na popełnione błędy, za-
niedbania lub w związku z krytyczną oceną w parlamencie prowadzonej przez niego 
polityki. Natomiast odpowiedzialność w znaczeniu accountability miałaby inne zna-
czenie. Minister miałby zatem odpowiadać przed parlamentem (give an account) lub 
być wzywanym do odpowiedzialności (held to an account) za działania resortu przez 
udzielanie Izbie Gmin informacji, tłumaczenie się przed nią z prowadzonej polityki 
i ewentualnie korygowanie tej polityki lub naprawianie błędów i zaniedbań w wy-

239 Por. Odgers’ Australian Senate Practice (H. Evans ed.), Department of the Senate, Canberra 2008, 
s. 461.

240 Zob. A.V. Dicey, op.cit., s. 321. 
241 D. Woodhouse, Ministers and Parliament: Accountability in Th eory and Practice, Clarendon Press, 

Oxford 1994, s. 27.
242 Zob. T. Wieciech, Zasada indywidualnej odpowiedzialności politycznej członków rządu w Wielkiej 

Brytanii, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 2, ss. 119–120.
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niku czynności kontrolnych podejmowanych przez parlament243. Rozróżnienie tych 
dwóch wymiarów odpowiedzialności politycznej ministrów i podporządkowanie im 
dwu różnych pojęć nie zyskało jednak w doktrynie powszechnego uznania244.

W ramach parlamentarnej odpowiedzialności ministrowie zobowiązani są udzie-
lać informacji oraz składać wyjaśnienia przed Izbą Gmin (Izbą Reprezentantów). 
Należy podkreślić, że o ile możliwość zadawania pytań przez deputowanych wynika 
z postanowień regulaminowych izb, o tyle postanowienia te nie nakładają na mini-
strów obowiązku udzielenia odpowiedzi245. Innymi słowy, Spiker nie może wyegze-
kwować od ministra odpowiedzi na zadane mu pytanie. Co więcej, minister nie tylko 
może odmówić odpowiedzi, ale nie jest nawet zobowiązany do uzasadnienia takiej 
odmowy. Parlamentarzysta nie może też żądać, aby na pytanie odpowiedział ten z mi-
nistrów, do którego było ono skierowane. W kanadyjskiej Izbie Gmin pytania for-
malnie adresowane są do całego rządu246, choć odpowiedzi udzielają ci ministrowie, 
których zakresu odpowiedzialności pytanie dotyczy. Na każde pytanie odpowiedzieć 
może jednak również sam premier.

Wymóg udzielania przez ministrów odpowiedzi na kierowane do nich przez par-
lamentarzystów pytania formułuje jednak konwenans konstytucyjny odpowiedzialny 
za regulację indywidualnej odpowiedzialności politycznej ministrów. Dlatego właś-
nie ministrowie nie uchylają się od odpowiedzi na pytania parlamentarzystów, chyba 
że dotyczą one nie aktualnie prowadzonej, lecz dopiero planowanej polityki rządu. 
Wówczas konwenans konstytucyjny pozwala ministrowi odmówić udzielenia od-
powiedzi247. Konwenans wymaga od ministrów udzielania informacji deputowanym 
nawet wbrew ograniczającym zakres parlamentarnych pytań rozstrzygnięciom Spike-
ra248. Rząd może jednak zdecydować, iż na pytania dotyczące określonej materii mini-
strowie nie będą udzielać odpowiedzi249. Oczywiście jego swoboda w tym zakresie nie 
jest pełna, jako że konwenans konstytucyjny wymaga, by odpowiedź na pytania – co 
do zasady – była udzielana.

Odpowiadając na pytania, ministrowie nie mogą udzielać wyjaśnień nieprawdzi-
wych, wprowadzając tym samym parlament w błąd. Ministrowie nie mogą rozmyślnie 
udzielać fałszywych informacji, ich odpowiedzi na pytania stawiane przez deputo-
wanych powinny być dokładne i precyzyjne. Nie są oni natomiast zobowiązani do 
dostarczania informacji, o które parlamentarzyści nie występowali. Ponadto „mini-
strowie mają obowiązek mówienia prawdy, lecz nie mają obowiązku mówienia całej 

243 Zob. D. Woodhouse, op.cit.., ss. 28 i n. Por. też G. Marshall, Th e Evolving Practice…, op.cit., s. 463. 
244 D. Woodhouse, Ministerial Responsibility [w:] V. Bogdanor (ed.), The British Constitution…, op.cit., 

ss. 313–316.
245 J. Uhr, Deliberative Democracy in Australia. Th e Changing Place of Parliament, Cambridge University 

Press, Melbourne 1998, s. 198; House of Representatives Practice, op.cit., s. 550.
246 Postanowienia regulaminowe Izby Gmin posługują się w tym zakresie pojęciem „Ministerium” 

(Ministry). Pytania mogą być więc kierowane w celu pozyskania informacji do Ministerium (Standing 
Order 39(1)), który to podmiot udziela też na nie odpowiedzi (Standing Order 39(5) (a)). 

247 G. Sawer, op.cit., s. 103
248 A. Heard, Constitutional Conventions and Parliament, „Canadian Parliamentary Review” 2005, vol. 

28, no. 2, s. 20.
249 Por. M. Grant, Th e UK Parliament, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009, s. 125.
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prawdy”. Wymóg, by odpowiedź na pytanie była wyczerpująca, uznaje się bowiem za 
niemożliwy do spełnienia250. Nie jest więc naruszeniem konwenansu udzielenie odpo-
wiedzi nie w pełni satysfakcjonującej dla pytającego. Choć praktyka taka oceniana jest 
krytycznie, „jest obecnie powszechnie akceptowane, że odpowiedzi ministrów mogą 
być formalnie prawdziwe, ale w istocie pozbawione treści”251. Ministrowie zobowią-
zani są udzielić osobistej odpowiedzi jedynie na pytania, które należą do zakresu ich 
działalności. Jeśli pytanie dotyczy tych aspektów funkcjonowania resortu, za które mi-
nister osobiście nie odpowiada (na przykład jeśli odnosi się do działalności państwo-
wego przedsiębiorstwa lub dotyczy decyzji w indywidualnej sprawie, których rzecz 
jasna minister nie podejmuje osobiście), przekazuje on takie pytanie osobie, która jest 
w stanie udzielić na nie odpowiedzi.

Odpowiedzialność parlamentarna wymaga od ministrów nie tylko udziela-
nia informacji oraz tłumaczenia działań resortu i jego urzędników. Ministrowie są 
również zobowiązani do „korygowania niedociągnięć własnych lub swego depar-
tamentu”. W niektórych przypadkach wystarczające może być wyrażenie skruchy 
wobec Izby Gmin, „zwłaszcza jeśli towarzyszy mu oświadczenie o podjęciu działań 
naprawczych”252. Owe działania mogą polegać na wprowadzeniu nowych procedur, tak 
aby wątpliwa sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości, zainicjowaniu wewnętrznego 
dochodzenia lub wyciągnięciu konsekwencji wobec winnego zaniedbań urzędnika. 
W razie poważnych uchybień wskazane może być jednak dochodzenie prowadzone 
przez podmiot zewnętrzny wobec ministerstwa253.

Odpowiedzialność ministrów przed parlamentem wymaga więc od szefów resor-
tów otwartej postawy, zdolności do przyznania się do popełnionych błędów, uznania 
ich powagi oraz podjęcia działań korygujących bądź naprawczych, nawet w postaci 
wewnętrznego lub zewnętrznego dochodzenia. Ważne jest również, aby rezultaty do-
chodzenia zostały wzięte pod uwagę, zalecenia sformułowane w kończącym je rapor-
cie wdrożone, a proces ich wdrażania monitorowany przez parlament254.

Konwenans konstytucyjny zobowiązuje również ministrów do udzielania infor-
macji komisjom parlamentarnym. Komisje nie mogą zmusić ministra do stawienia 
się na ich posiedzeniach lub przedstawienia żądanych informacji. Komisja nie może 
nawet żądać obecności członka rządu, a jedynie prosić o taką obecność, ponieważ nie 
jest możliwe zmuszenie jakiegokolwiek parlamentarzysty – a ministrowie również 
nimi są – do obecności na posiedzeniu komisji255. W praktyce ministrowie nie zawsze 
osobiście pojawiają się na posiedzeniach komisji, delegując najczęściej swych zastęp-
ców. Zdarzało się nawet, że premier nie tylko odmawiał osobistego stawiennictwa, 

250 V. Bogdanor, Ministerial Accountability, „Parliamentary Aff airs” 1997, vol. 50, no. 1, s. 75.
251 N. Lewis, D. Longley, Ministerial Responsibility: Th e Next Steps, „Public Law”1996, Autumn, s. 496. 

Zob. też P. Silk, R. Walters, Jak działa parlament brytyjski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994, s. 191. 
252 D. Woodhouse, Ministers and Parliament…, op.cit., s. 31
253 T. Wieciech, Zasada…, op.cit., s. 121.
254 Zob. D. Woodhouse, Individual Ministerial Responsibility and a ‘Dash of Principle’ [w:] D. Butler, 

V. Bogdanor, P. Summers (eds.), Th e Law, Politics and the Constitution. Essays in Honour of Geoff rey Mar-

shall, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 127.
255 Por. M. Grant, op.cit., s. 128.
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ale zabraniał tego również swoim współpracownikom. Tak właśnie postąpił T. Blair 
w 2000 roku. Jest to dopuszczalne, w tym sensie, że nie narusza normy konwenanso-
wej, choć oczywiście nie powinno zdarzać się nazbyt często.

Konstytucyjna zasada indywidualnej odpowiedzialności politycznej ministrów 
oznacza, że mogą oni pełnić stanowisko tak długo, jak posiadają zaufanie parlamen-
tu256. Jak wspomniano, współcześnie formalne wycofanie tego zaufania jest właści-
wie niemożliwe. Warto jednak pamiętać, że nawet uchwalenie wniosku skierowanego 
przeciwko ministrowi zobowiązywałoby go do ustąpienia ze stanowiska tylko w tym 
sensie, że wymagałaby tego od niego norma konwenansowa.

Konwenans konstytucyjny regulujący kwestię ponoszenia przez ministrów odpo-
wiedzialności w formie dymisji należy z pewnością do najbardziej problematycznych 
i nieprecyzyjnie sformułowanych. Wydaje się jednak, że zbyt daleko posunięty jest 
wniosek, iż wobec tego, że nie istnieją precyzyjne reguły określające, kiedy minister 
zobowiązany jest złożyć rezygnację, obowiązku dymisji nie można traktować jako 
elementu konstytuującego konwenansową zasadę indywidualnej odpowiedzialności 
ministrów257. Podobnie, jako nazbyt radykalny należy ocenić pogląd, że „przesłanek 
rezygnacji ministra nie formułuje żaden konwenans konstytucyjny”258. To, że reguły 
nie są całkowicie precyzyjne, nie oznacza przecież, że nie ma ich wcale. Wspierana 
w tym zakresie przez znakomitą większość przedstawicieli doktryny praktyka ustro-
jowa przekonuje o istnieniu normy konwenansowej, określającej przesłanki rezygnacji 
ministra na gruncie zasady indywidualnej odpowiedzialności politycznej, nawet jeśli 
– o czym wspomniano – jej treść nie jest precyzyjnie określona.

Od ministrów oczekuje się, że w pewnych okolicznościach ustąpią ze stanowi-
ska w związku z konstytucyjną zasadą indywidualnej odpowiedzialności. Specyfi ka 
ustroju westminsterskiego pod tym względem polega na tym, że odpowiedzialność 
wymagająca ustąpienia z zajmowanego stanowiska ma podstawy konstytucyjne, re-
gulowana jest bowiem normami konwenansowymi. W Wielkiej Brytanii, Kanadzie 
i Australii członek rządu zobowiązany jest do ustąpienia z zajmowanego stanowiska, 
jeśli jego postępowanie wypełni określone w normach konwenansowych przesłanki, 
nawet wówczas, gdy parlament, przed którym członek rządu ponosi odpowiedzial-
ność, nie domaga się jego dymisji.

Problem polega na tym, że precyzyjna rekonstrukcja odnośnej normy konwenan-
sowej nastręcza wielu trudności. Jak wspomniano, nie może to jednak prowadzić do 
wniosku, że norma taka w ogóle nie obowiązuje.

W zakresie materialnym odpowiedzialność ministrów ponoszona w formie dymi-
sji obejmuje błędy i zaniedbania popełnione w związku z kierowaniem resortem (de-

partmental faults) oraz tak zwane personal faults259. Minister może być zobowiązany do 
złożenia dymisji w związku z zachowaniem niewiążącym się bezpośrednio ze sprawo-

256 P. Leyland, Th e Constitution of the United Kingdom. A Contextual Analysis, Hart Publishing, Oxford–
–Portland 2007, s. 129.

257 H. Barnett, op.cit., s. 277. 
258 K. Wójtowicz, Nowe tendencje w brytyjskiej praktyce ustrojowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 

1992, Prawo CC, No 1290, s. 39.
259 Zob. T. Wieciech, Zasada…, op.cit., ss. 123–128.
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waniem kierownictwa ministerstwem. W grę może tu wchodzić nieodpowiednie po-
stępowanie w życiu osobistym bądź błędy natury politycznej (political misjudgments), 
pod którym to pojęciem rozumie się publiczne działania ministra, podejmowane nie-
jako na własny rachunek, to znaczy kiedy występuje on z pozycji szefa resortu, ale 
bez zaangażowania aparatu ministerstwa, kiedy jakieś jego zachowanie nie pozostaje 
w bezpośrednim związku z obowiązkami jako szefa resortu260.

W klasycznym dziewiętnastowiecznym brytyjskim ujęciu, minister odpowiadał 
za wszystko to, co działo się w jego resorcie, a więc także za postępowanie podle-
głych mu urzędników, zgodnie z często przywoływaną maksymą: „za każdy znaczek 
naklejony na kopercie”. Takie rozumienie interesującej nas normy konwenansowej 
powodowało, że minister zobowiązany był złożyć rezygnację także wówczas, gdy nie 
ponosił żadnej osobistej winy za błąd lub zaniedbanie powstałe w kierowanym przez 
niego ministerstwie. Jeszcze przed powstaniem federacji w australijskich koloniach 
nastąpiło odejście od tak dogmatycznego rozumienia zasady indywidualnej odpowie-
dzialności ministrów261. Wydaje się, że w takiej formie nigdy nie obowiązywała ona 
również w Kanadzie262.

W każdym razie współcześnie dość powszechnie uznaje się, że odpowiedzialność 
ministra wymagająca od niego złożenia dymisji odnosi się wyłącznie do sytuacji, 
w której był on odpowiedzialny za podjęcie decyzji lub zaniechanie, bądź też gdy 
nieprawidłowość była rezultatem prowadzonej przez ministerstwo polityki. Innymi 
słowy, jedynie wówczas, gdy ministrowi może zostać przypisana osobista odpowie-
dzialność za błędne lub niewłaściwe kierowanie resortem.

Tego rodzaju wykładnia – na gruncie brytyjskim – została sformułowana w 1954 
roku po ustąpieniu ze stanowiska ministra rolnictwa T. Dugdale’a. Podczas debaty 
w Izbie Gmin, jaka odbyła się po dymisji, ówczesny minister spraw wewnętrznych, 
D.M. Fyfe, przedstawił własną interpretację zasady indywidualnej odpowiedzialno-
ści ministrów, zgodnie z którą minister nie był zobowiązany bronić podległych mu 
urzędników lub wspierać ich decyzji, jeśli nie miał o nich wiedzy lub ich nie akcepto-
wał263. Wedle takiej interpretacji – która, co ważne, zyskała akceptację i wsparcie rów-
nież ówczesnej Opozycji – wykluczona została więc odpowiedzialność szefa resortu 
ponoszona w formie dymisji za błędy zawinione przez urzędników bez osobistego 
udziału ministra264.

260 Por. D. Woodhouse, Ministerial Responsibility in the 1990s: When Do Ministers Resign?, „Parliamen-
tary Aff airs” 1993, vol. 46, no. 3, ss. 279–280.

261 J. Uhr, op.cit., s. 195.
262 Por. A. Heard, Canadian…, op.cit., ss. 54–55.
263 HC Deb 20 July 1954, vol. 553, col. 1287.
264 Początkowo dymisję T. Dugdale’a interpretowano jako przykład wzięcia odpowiedzialności za de-

cyzje urzędników pozostające poza świadomością ministra. W ten sposób miałaby ona świadczyć na rzecz 
tezy, że minister może być zobowiązany do złożenia rezygnacji nawet wówczas, gdy nie ponosi winy za 
powstałą nieprawidłowość. Później okazało się jednak, że T. Dugdale brał udział w podejmowaniu decy-
zji, w związku z czym wskazywane przez niego powody dymisji nie były całkowicie rzetelne. W związku 
z tym rezygnacja ta stanowi raczej wsparcie dla zasady, że dymisja wymagana jest od ministra jedynie 
wówczas, gdy można wykazać, jego osobiste zaangażowanie w podejmowanie decyzji, prowadzących do 
powstania nieprawidłowości. Zob. D. Woodhouse, Ministerial Responsibility, op.cit., ss. 306–307.
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Inne przypadki rezygnacji ministrów w Wielkiej Brytanii zdają się potwierdzać 
taką wykładnię omawianej normy konwenansowej. Obejmują one: ustąpienie mini-
stra spraw zagranicznych Lorda Carringtona i dwóch młodszych ministrów w tym 
resorcie w 1982 roku w związku z zajęciem Wysp Falklandzkich przez Argentynę; 
ministra handlu i przemysłu L. Brittana w 1986 roku, odpowiedzialnego za upublicz-
nienie wewnętrznej rządowej korespondencji, oraz zanotowaną jeszcze w 1905 roku 
dymisję ministra do spraw Irlandii G. Wyndhama, którego plan przeprowadzenia de-
wolucji w Irlandii spotkał się z krytyką zarówno w parlamencie, jak i poza nim. Nawet 
jeśli nazbyt stanowcze jest stwierdzenie, że w Wielkiej Brytanii „nigdy nie istniał po-
wszechnie akceptowany konwenans nakazujący dymisję ministra jako konsekwencję 
wszelkich nieprawidłowości związanych z pracą jego resortu”265, to w każdym razie 
nie może być raczej wątpliwości, że od początku wieku XX tak właśnie było. 

Wszystkie te przypadki – mimo iż bardzo nieliczne – stanowią jednak precedensy 
ustrojowe, dając tym samym podstawy do sformułowania tezy, że minister nie jest 
zobowiązany konstytucyjnie do złożenia rezygnacji w rezultacie nieprawidłowości 
powstałych w kierowanym przez niego resorcie, jeśli nie miał on żadnego udziału 
w ich powstaniu, jeśli były one wynikiem działań podległych mu urzędników podej-
mowanych bez wiedzy ministra lub – tym bardziej – wbrew jego decyzjom266. Odpo-
wiada natomiast za politykę swego resortu i jeśli doprowadza ona do sytuacji, która 
powoduje krytykę ministra i podważenie zaufania do niego, powinien on czuć się 
w obowiązku wziąć odpowiedzialność za tę politykę i złożyć rezygnację, nawet jeśli 
uważa, że zarzuty kierowane pod jego adresem są niesprawiedliwe267.

Rezygnacja ministrów w związku z wszelkimi nieprawidłowościami w minister-
stwie nie jest konieczna, powinno do niej dojść jedynie wobec „rzeczywistej winy 
politycznej lub niezdolności do przewidywania lub kontrolowania spraw, które są […] 
przewidywalne i kontrolowalne”268. Na ministrach nie ciąży więc obowiązek pono-
szenia „zastępczej” odpowiedzialności (vicarious responsibility) w imieniu urzędników 
w formie rezygnacji. Jak pisze G. Marshall: „można uznać z przekonaniem, że konwe-
nans dotyczący odpowiedzialności ministrów nie zawiera żadnego zobowiązania do 
tego rodzaju zastępczej odpowiedzialności”269.

Taka wykładnia normy konwenansowej, choć sformułowana odnośnie do ustroju 
brytyjskiego, daje się również zastosować w przypadku Kanady i Australii. Problem 
z ustaleniem treści stosownej normy w porządku ustrojowym tych państw polega na 
tym, że brak jest precedensów, które mogłyby być w tym pomocne. Mimo to w dok-
trynie kanadyjskiej dominuje pogląd, że minister nie odpowiada w formie dymisji za 

265 H. Fenwick, G. Phillipson, Constitutional and Administrative Law, Cavendish, London–Sydney–
–Portland 2003, s. 175.

266 Jak pisze D. Woodhouse: „W zakresie ministerialnej odpowiedzialności, minister nie jest winien 
działaniom jego urzędników, które pozostają w sprzeczności z ustaloną przez niego polityką”; D. Wood-
house, Individual…, op.cit., s. 123.

267 Por. Letter of Resignation from Lord Carrington, Secretary of State for Foreign and Commonwealth 

Aff airs, to Prime Minister, Mrs. Margaret Th atcher, 5 April 1982 [w:] C. Turpin, A. Tomkins, op.cit., s. 577.
268 G. Marshall, Th e Evolving Practice…, op.cit., s. 466.
269 G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 65.
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błędy swoich podwładnych. Dymisja może być wymagana jedynie w razie rażących 
nadużyć lub poważnych nieprawidłowości270. Jak pisze D. Sutherland, rezygnacja po-
winna być konsekwencją „skandalicznych osobistych błędów” lub zaniedbań w kiero-
waniu sprawami resortu „w najszerszym kontekście”. Od ministrów nie oczekuje się 
więc dymisji za „błędy administracyjne urzędników”271. 

Doktryna australijska jest w tym zakresie podzielona w tym sensie, że niektórzy jej 
przedstawiciele uważają, iż żadna – niezależnie od tego, jak poważna – nieprawidło-
wość w kierowaniu resortem nie powoduje konieczności dymisji ministra272. Przeważa 
jednak stanowisko przyjmujące aktualną wykładnię brytyjską, zgodnie z którą mini-
strowie nie muszą rezygnować, jeśli nie wiedzieli o zaniedbaniach lub nie byli za nie 
osobiście odpowiedzialni273. W Australii nie zanotowano żadnego przypadku ustąpie-
nia ministra w związku z błędami w kierowaniu resortem274. Ministrowie nie czują się 
w obowiązku złożyć dymisji nawet wówczas, gdy zaniedbania w ministerstwie nie są 
incydentalne, lecz mają charakter systemowy275. 

W Kanadzie tylko dwa przypadki rezygnacji ministrów można zakwalifi kować 
jako związane z odpowiedzialnością za kierowanie resortem (departmental faults). 
Pierwszy pochodzi jeszcze z 1867 roku. Ówczesny minister fi nansów A. Galt ustąpił 
w związku z obarczeniem go winą przez pozostałych członków gabinetu za upadek 
Commercial Bank, do którego miała doprowadzić błędna polityka fi nansowa mini-
stra. Drugi zanotowano w roku 1985, kiedy to dymisję złożył minister rybołówstwa
J. Fisher, po tym jak zmienił on decyzję jednego z urzędników ministerstwa i zezwolił 
na wprowadzenie do sprzedaży partii puszek zawierających skażonego tuńczyka. Ten 
drugi przykład jest jednak wątpliwy o tyle, że J. Fisher złożył rezygnację dopiero po 
tym, kiedy jego wersja wydarzeń okazała się sprzeczna z tą opublikowaną przez kan-
celarię premiera (Prime Minister’s Offi  ce)276. Być może więc należałoby tu mówić raczej 
o rezygnacji związanej z wprowadzeniem w błąd Izby Gmin.

Kiedy ministrowie odmawiali złożenia rezygnacji w związku z zarzutami kiero-
wanymi pod ich adresem, a odnoszącymi się do wadliwego kierowania resortem, uza-
sadniali to brakiem osobistej odpowiedzialności za jakieś działania lub zaniechania. 
Jeśli minister nie miał bezpośredniego związku z jakimś wydarzeniem – nie mógł 
mu zapobiec – wówczas odmawiał wzięcia za nie pełnej odpowiedzialności, co pro-

270 K. Kernaghan, Power, Parliament and Public Servants in Canada: Ministerial Responsibility Reexa-

mined, „Canadian Public Policy” 1979, vol. 5, no. 3, ss. 386, 392. 
271 D. Sutherland, Responsible Government and Ministerial Responsibility: Every Reform Is Its Own 

Problem, „Canadian Journal of Political Science” 1991, vol. 24, no. 1, s. 101.
272 Zob. omówienie stanowisk: L. Raffi  n, Individual Ministerial Responsibility During Howard Years: 

1996–2007, „Australian Journal of Politics and History” 2008, vol. 54, no. 2, ss. 226–227.
273 Ibidem, s. 237.
274 R. Beale twierdzi, iż odnotowano kilka takich przypadków, nie podaje jednak żadnych szczegółów 

co uniemożliwia zweryfi kowanie tej informacji. Potwierdza on jednak, że od 1972 roku nie zanotowano 
ani jednej dymisji ministra w związku z błędami w kierowaniu resortem. Zob. R. Beale, Ministerial Re-

sponsibility for Administrative Actions: Some Observations of a Public Service Practitioner, „Agenda” 2002, 
vol. 9, no. 4, ss. 293, 294.

275 L. Raffi  n, op.cit.,, s. 241.
276 A. Heard, Canadian…, op.cit., s. 55.
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wadzić musiałoby do jego dymisji. Tak było w Wielkiej Brytanii w 1959 roku, kiedy 
dymisji nie złożył minister do spraw kolonii A. Lennox-Boyd po masakrze w obozie 
jenieckim w Kenii, w której śmierć poniosły 52 osoby, oraz w 1982 roku, kiedy nie 
ustąpił ze stanowiska minister spraw wewnętrznych W. Whitelaw, po tym, jak in-
truz wtargnął do sypialni królowej w pałacu Buckingham. Z czasem w tym kontek-
ście pojawiło się rozróżnienie między sprawami natury politycznej, za które minister 
ponosi pełną odpowiedzialność – obejmującą także konieczność złożenia rezygnacji 
– oraz sprawami natury administracyjnej, za które jego odpowiedzialność jest ograni-
czona do informowania, wyjaśniania i naprawiania błędów oraz zaniedbań. Taki po-
dział wprowadził formalnie po raz pierwszy brytyjski minister spraw wewnętrznych
J. Prior, który w 1983 roku uzależnił złożenie dymisji w związku z masową uciecz-
ką irlandzkich terrorystów z więzienia od tego, czy ucieczka ta była spowodowana 
błędnymi decyzjami politycznymi lub niewłaściwą realizacją polityki rządu przez nie-
go jako szefa resortu. Warunki postawione przez J. Priora „postrzegano jako próbę 
przeformułowania konwenansu dotyczącego indywidualnej odpowiedzialności mini-
strów, tak aby ministrowie rezygnowali jedynie wówczas, gdy w grę wchodzą spra-
wy «wyższej polityki»”277. Owo rozróżnienie na sprawy politycznej i administracyjnej 
natury (policy/administration lub policy/operation division) znalazło w późniejszych 
latach uznanie. Powoływali się na nie, odmawiając złożenia dymisji, kolejni brytyjscy 
ministrowie spraw wewnętrznych borykający się z problemami ucieczek z więzień:
K. Baker w 1991 roku i M. Howard trzy lata później.

Wprowadzone przez J. Priora rozdzielenie spraw politycznych i administracyj-
nych, modyfi kujące zasadę indywidualnej odpowiedzialności ministrów, zdaje się 
obowiązywać również w Australii. Potwierdzają to dwa przykłady odmowy złoże-
nia dymisji przez ministrów, jakie odnotowano w tym państwie w ostatnich latach. 
W 2000 roku złożenia rezygnacji w związku z brakiem odpowiedniego nadzoru nad 
domami opieki społecznej odmówiła minister zdrowia B. Bishop, argumentując, że 
odpowiednie procedury nadzorcze zostały opracowane i wdrożone, lecz nie były rea-
lizowane przez urzędników, których obwiniała za zaistniałą sytuację278. Z kolei w roku 
2005 stanowisko zachowała A. Vanstone, minister do spraw imigracji, mimo iż nieza-
leżne dochodzenie wykazało, że na skutek wadliwego funkcjonowania ministerstwa 
obywatelka Australii została niesłusznie wydalona z kraju, a inna – jako podejrzana 
o nielegalne przebywanie na jego terytorium – bezprawnie przetrzymywana w aresz-
cie przez dziewięć miesięcy. Sytuacja była szczególnie bulwersująca, ze względu na 
bardzo zły stan zdrowia obu kobiet. Co więcej, zorientowawszy się, że deportacja była 
niesłuszna, urzędnicy nie tylko nie podjęli działań mających naprawić wyrządzoną 
szkodę, ale próbowali zatuszować całą sprawę. Minister nie złożyła dymisji, a premier 
odmówił jej odwołania, uzasadniając to tym, że nie była ona bezpośrednio odpowie-
dzialna za popełnione błędy279.

277 D. Woodhouse, Ministerial Responsibility in the 1990s…, op.cit., s. 286.
278 Zob. L. Raffi  n, op.cit., s. 233.
279 Ibidem, s. 242.
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Niezwykle rzadkie przypadki rezygnacji ministrów z zajmowanych stanowisk 
w związku z kierowaniem resortem280 powodowały nawet powstawanie wątpliwości 
co do istnienia konwenansu konstytucyjnego zobowiązującego ministrów do ustąpie-
nia w takich wypadkach. Pisząc na ten temat w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia, G. Marshall uznał, że cztery niebudzące wątpliwości przypadki dymisji 
ministrów zanotowane na tym tle w XX wieku w Wielkiej Brytanii stanowią pre-
cedensy, które, jeśli wzmocnić je „odrobiną zasad, mogą być traktowane jako dowód 
na istnienie konwenansu, co do którego istnienia nigdy nie było wątpliwości w Izbie 
Gmin”281. 

Znacznie częściej ministrowie podawali się do dymisji w związku z zasadą indywi-
dualnej odpowiedzialności ze względu na personal faults. Ustalenie treści normy kon-
wenansowej w tym zakresie jest więc o tyle łatwiejsze, że dużo więcej jest pomocnych 
w tym precedensów ustrojowych.

Nie ma wątpliwości co do tego, że wprowadzenie w błąd parlamentu stanowi kon-
stytucyjną przesłankę dymisji ministra ze względu na zasadę indywidualnej odpowie-
dzialności. Za naruszenie tej zasady, które powinno skutkować złożeniem rezygnacji, 
uznaje się jednak wyłącznie intencjonalne wprowadzenie w błąd. Formuła taka zosta-
ła przyjęta w rezolucji brytyjskiej Izby Gmin z 1997 roku uwzględnionej następnie 
w kodeksie ministerialnym (Ministerial Code), wewnętrznym dokumencie gabinetu, 
regulującym między innymi kwestię odpowiedzialności ministrów przed parlamen-
tem282. Podobne sformułowanie znalazło się w australijskim odpowiedniku kodeksu, 
tyle tylko, że nie było tam mowy o tym, by od ministra, który rozmyślnie wprowadzi 
parlament w błąd, oczekiwana była rezygnacja283. 

Wskazuje się jednak, że kategoria rozmyślnego wprowadzenia w błąd (knowingly 

misleading) nie jest dostatecznie pojemna, ponieważ nie obejmuje sytuacji, w której 
przekazanie izbie nieprawdziwych informacji nie było rezultatem celowego działania 
ministra, ale wynikało z jego zaniedbania bądź też z niekompetencji, a więc sytuacji, 
w której minister nie posiadał wiedzy, którą posiadać powinien284. Problem ten dobrze 
ilustruje sprawa australijskiego ministra obrony, R. Hilla, który w 2004 roku w Senacie 
zaprzeczył, jakoby australijscy żołnierze byli zaangażowani w przesłuchiwanie (inter-

rogate) lub by pełnili funkcje strażników w więzieniu w Abu Ghraib lub jakimkolwiek 
innym więzieniu w Iraku. Kiedy jednak udowodniono udział przynajmniej siedmiu 
Australijczyków w prowadzeniu przesłuchań (interviews), minister zaprzeczył, jako-
by dopuścił się rozmyślnego wprowadzenia w błąd Senatu, podkreślając, że mówił 

280 Jak podaje R.M. Punnett, między 1855 a 1955 rokiem zanotowano w Wielkiej Brytanii 20 takich 
przypadków, ale zaledwie kilka po roku 1955. R.M. Punnett, British Government and Politics, Dartmouth, 
Aldershot 1994, s. 199.

281 G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 66.
282 Zob. Rezolucja Izby Gmin z 19 marca 1997 r.: Hansard Volume (House of Commons Debates), vol. 

292, Wednesday 19 March 1997, cols. 1046–1047; Ministerial Code, Cabinet Offi  ce, July 2007, art. 1.2c.
283 A Guide on Key Elements of Ministerial Responsibility, Department of Prime Minister and Cabinet, 

Canberra 1998, s. 10. Dokument ten, wprowadzony przez premiera J. Howarda, obowiązywał w latach 
1996–2007.

284 V. Bogdanor, Ministerial…, op.cit., s. 74.
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on o przesłuchiwaniu, a nie zadawaniu pytań przesłuchiwanym. Najważniejsze było 
rozróżnienie między słowami interrogate a interview285. Nie da się go zupełnie dobrze 
oddać w języku polskim, w każdym razie podjęta przez ministra próba wprowadzenia 
dystynkcji między pełnym przesłuchaniem (interrogate) a jedynie zadawaniem pytań 
w trakcie przesłuchań (interview) wydaje się dość karkołomna. 

Najbardziej znanym przykładem rezygnacji w związku z wprowadzeniem w błąd 
Izby Gmin w Wielkiej Brytanii pozostaje ustąpienie ministra obrony J. Profumo 
w 1963 roku. W Australii zanotowano dwa tego rodzaju wydarzenia, po jednym 
w latach 1975 i 1988286. Jeśli omówiony przypadek kanadyjskiego ministra J. Fishera 
traktować jako rezygnację w związku z wprowadzeniem w błąd parlamentu, byłby to 
jedyny taki w historii Kanady.

Konstytucyjną przesłanką dymisji jest obraza parlamentu, polegająca na upub-
licznieniu jakichś informacji dotyczących polityki ministerstwa przed ich zapre-
zentowaniem w parlamencie. Ministrowie są konstytucyjnie – na mocy konwenan-
su – zobowiązani do prezentowania inicjatyw politycznych na forum parlamentu. 
Niedopełnienie tego obowiązku stało się przyczyną rezygnacji trzech brytyjskich 
ministrów w latach: 1918, 1947 i 1982. W dwóch pierwszych przypadkach sprawa 
dotyczyła ministrów fi nansów ujawniających fragmenty budżetu przed złożeniem 
projektu w parlamencie. Spekulowano w związku z tym o szczególnym rodzaju odpo-
wiedzialności ministrów za ewentualne przecieki dotyczące projektów budżetu. Prak-
tyka nie potwierdziła jednak istnienia normy konwenansowej nakładającej na mini-
strów fi nansów szczególną odpowiedzialność za przeciwdziałanie przedostawaniu się 
do mediów informacji o założeniach budżetu, a w związku z tym także i obowiązek 
ustąpienia w razie zaistnienia tego rodzaju sytuacji. Ministrowie fi nansów ponoszą 
w tym zakresie taką samą odpowiedzialność jak inni członkowie rządu, to znaczy 
zobowiązani są ustąpić ze stanowiska, jeśli sami dopuścili się obrazy parlamentu, zbyt 
wcześnie ujawniając przygotowywany projekt ustaw budżetowych287. 

Na ile postępowanie ministra niezwiązane bezpośrednio z zajmowanym przez 
niego stanowiskiem może dostarczać konstytucyjnych, a nie tylko politycznych, prze-
słanek dymisji, jest sprawą budzącą wiele wątpliwości. Dotyczą one przede wszyst-
kim spraw natury obyczajowej. Zastrzeżenia w tym zakresie zgłosił między innymi 
R. Scott, autor głośnego raportu przygotowanego dla Izby Gmin, w którym poddano 
analizie wiele aspektów indywidualnej odpowiedzialności ministrów w Wielkiej Bry-
tanii288. Choć przyznał on, że postępowanie ministrów w życiu prywatnym, jeśli jest 
„wystarczająco naganne”, może prowadzić do ich dymisji, równocześnie stanowczo 

285 Zob. L. Raffi  n, op.cit., ss. 234 –235.
286 W pierwszym przypadku minister ds. zasobów naturalnych i energii R. Connor dopuścił się kłam-

stwa, zaprzeczając jakoby prowadził nieofi cjalne - to znaczy poza normalną procedurą - negocjacje z pa-
kistańskim bankierem w sprawie pożyczki rządowej. Minister musiał podać się do dymisji po tym jak 
ujawniono korespondencję pomiędzy nim a owym bankierem. Minister w gabinecie R. Hawke’a J. Brown 
ustąpił w 1988 roku po tym, jak dopuścił się kłamstwa, odpowiadając na pytanie parlamentarne.

287 Zob. A. Heard, Canadian…, op.cit., ss. 57–58.
288 Report of the Inquiry into the Export of Defence Equipment and Dual – Use Goods to Iraq and Related 

Persecutions, 1995–1996, HC 115, (February 15, 1996).
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podkreślił, iż „nie ma to jednak cokolwiek wspólnego z konstytucyjną zasadą odpo-
wiedzialności ministrów” 289.

W doktrynie brytyjskiej wydaje się dominować jednak pogląd odmienny, którego 
reprezentantami są między innymi G. Marshall i R. Brazier, utrzymujący, że odpowie-
dzialność ministra obejmuje również jego zachowania w życiu prywatnym290. W po-
dobny sposób odnośna norma konwenansowa rozumiana jest także w Kanadzie, na co 
wskazuje praktyka, potwierdzająca, że ministrowie ustępują ze stanowiska ze względu 
na zachowania nieetyczne lub niemoralne, a także wówczas jeśli popadają w konfl ikt 
z prawem291. Wydaje się, że zachowania niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem 
obowiązków wynikających z pełnionej funkcji wchodzą w zakres konwenansowej za-
sady indywidualności politycznej, ponieważ nieodpowiednie postępowanie ministrów 
nie tylko podważa zaufanie do nich zarówno w parlamencie, jak i wśród opinii pub-
licznej. Wskazuje ono również, iż są to osoby nieposiadające odpowiednich przymio-
tów oczekiwanych od tych, którym powierza się sprawowanie funkcji publicznych292. 

Tak szerokie rozumienie zasady indywidualnej odpowiedzialności ministrów nie-
sie ze sobą poważne konsekwencje. Oznaczać bowiem musi, że to nie do premiera 
należeć będzie decyzja, czy jakieś zachowanie ministra jest na tyle kłopotliwe dla 
rządu, iż powinno powodować jego ustąpienie ze stanowiska. Zamiast tego minister 
będzie zobowiązany złożyć dymisję w związku z wiążącą go normą konstytucyjną. 
Zasadnicza trudność polega, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, na ustaleniu treści 
odnośnej normy konwenansowej.

Nie ma wątpliwości, że konstytucyjne przesłanki ustąpienia ministra ze stano-
wiska stanowią: konfl ikt interesów, nadużycie władzy oraz popadnięcie w konfl ikt 
z prawem. Dużo więcej zastrzeżeń budzą niejasne lub wątpliwe powiązania i interesy 
– trudno tu bowiem o precyzję – oraz przede wszystkim sprawy natury obyczajowej.

Niekiedy zachowaniem podważającym zaufanie do ministra i podającym w wąt-
pliwość stosowność zajmowania przez niego stanowiska może być nieprzemyślana 
wypowiedź, powodująca lub mogąca powodować daleko idące skutki293, ale także – jak 
w przypadku kanadyjskiego ministra spraw zagranicznych M. Berniera – nieostroż-
ność polegająca na złamaniu zasad bezpieczeństwa. W tym wypadku chodziło o po-
zostawienie tajnych dokumentów w prywatnym mieszkaniu. Takie zachowanie nie 

289 R. Scott, Ministerial Accountability, „Public Law”, Autumn 1996, ss. 414–415.
290 G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 95; R. Brazier, Constitutional Practice…, op.cit., 

s. 150
291 K. Kernaghan, op.cit., s. 387.
292 Por. A. Heard, Canadian…, op.cit., s. 55.
293 Z takich właśnie przyczyn w 1988 roku ustąpiła ze stanowiska brytyjska wiceminister zdrowia 

E. Currie, która publicznie stwierdziła, że większość jaj produkowanych na wyspach brytyjskich jest za-
rażona salmonellą (co w rezultacie doprowadziło do gwałtownego załamania ich sprzedaży), a w 1990 
roku inny brytyjski minister N. Ridley w związku z antyniemieckimi wypowiedziami, jakich dopuścił się 
w jednym z wywiadów prasowych. W opublikowanym 11 lipca 1990 roku w magazynie „Th e Spectator” 
wywiadzie N. Ridley stwierdził, że unia monetarna jest sposobem na przejęcie kontroli nad Europą przez 
Niemcy, zrzekanie się suwerenności na rzecz wspólnoty europejskiej porównał z oddawaniem jej na rzecz 
Hitlera, nazwał też Francuzów „niemieckimi pudelkami”. Rozmowa z N. Ridley’em została przy tym 
zobrazowana rysunkiem, na którym minister doklejał wąsy A. Hitlera kanclerzowi Niemiec H. Kohlowi.



145Konwenansowa regulacja ustroju 

wystawiało M. Bernierowi najlepszego świadectwa jako szefowi tak ważnego resortu 
i skłoniło go do rezygnacji z funkcji w maju 2008 roku.

Konfl ikt interesów bardzo często prowadził do dymisji ministrów. W Australii 
z takich przyczyn rezygnację złożył w czerwcu 2009 roku minister obrony J. Fitz-
gibbon, którego resort zawierał umowy z fi rmą prowadzoną przez brata ministra. Od 
1901 roku można się w Australii doliczyć jeszcze sześciu podobnych przypadków. Na 
gruncie brytyjskim wskazać należy z kolei między innymi ustąpienie P. Mendelsona 
w 1998 roku i D. Blunketta w 2005 roku, w Kanadzie zaś M. Côté w 1988 roku 
oraz A. Eggletona w 1997 roku. W Australii konfl ikt interesów często wiązał się 
z czerpaniem osobistych korzyści przez ministra związanych z posiadaniem udziałów 
w przedsiębiorstwach, których działalność wiązała się z zakresem odpowiedzialności 
szefa resortu. Może on również polegać na ukrywaniu faktu zaciągnięcia pożyczki 
(P. Mendelson, M. Côté) czy zawarciu przez ministerstwo kontraktu bez przetargu 
z byłą partnerką życiową ministra (A. Eggleton).

Przykłady nadużywania władzy, które prowadziły do rezygnacji ministrów, po-
legały między innymi na próbie ingerencji w postępowanie toczące się przed sądem 
lub wywieraniu nacisków na urzędników oraz innych funkcjonariuszy państwowych, 
wykorzystywaniu funkcji publicznej dla celów prywatnych oraz nadużywaniu przy-
wilejów z tym związanych, polegającym na przykład na fi nansowaniu prywatnych 
podróży ze środków publicznych294. W każdym z trzech omawianych państw do-
chodziło do przypadków rezygnacji ministrów związanych z zarzutami o nadużycie 
władzy. Z tych zanotowanych w ostatnich latach tytułem przykładu wskazać można 
ustąpienie D. Blunketta w 2004 roku w Wielkiej Brytanii, a w Kanadzie J. Charesta 
w 1990 roku oraz J. Sgro w 2005 roku295.

Poza jakąkolwiek wątpliwością pozostaje, że minister, na którym ciążą zarzuty 
natury kryminalnej, a tym bardziej taki, który został skazany, powinien złożyć dymi-
sję. Tego rodzaju przypadków nie odnotowywano jednak nazbyt wiele. W ostatnich 
dwudziestu latach w Kanadzie dwa (w latach 1987 i 1989), w Australii w całej historii 
zaledwie trzy (w latach 1930, 1979, 1994), przy czym tylko w jednym przypadku 
minister ustąpił dopiero po tym, gdy zarzuty znalazły potwierdzenie w wyroku sądu. 
W pozostałych wypadkach wystarczającą przesłanką dymisji okazywało się samo po-
stawienie w stan oskarżenia. Także w Wielkiej Brytanii notowano rezygnacje mini-
strów związane z wysuniętymi wobec nich zarzutami, głównie natury korupcyjnej. 
Dotyczyło to trzech ministrów w latach 1948, 1994 i 1995. Wszyscy ustąpili po tym, 
jak postawione zostały im zarzuty, nie czekając na rezultaty postępowania sądowego.

294 We wrześniu 1997 roku trzech australijskich ministrów złożyło rezygnację w związku z wykryciem 
nieprawidłowości w tym zakresie. 

295 D. Blunkett, minister spraw wewnętrznych, ustąpił po tym, jak ujawniono, że jako szef resortu 
podejmował zabiegi na rzecz przyznania w przyspieszonym trybie wizy dla fi lipińskiej opiekunki jego 
dziecka. J. Charest rozmawiał z sędzią na temat prowadzonego przez niego procesu, co uznano za wywie-
ranie niedopuszczalnego nacisku. J. Sgro, jako minister do spraw obywatelstwa i imigracji, miała obiecać 
podjęcie interwencji na rzecz hinduskiego właściciela pizzerii, któremu groziła deportacja, w zamian za 
dostarczanie darmowej pizzy dla członków jej sztabu w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami 
w 2004 roku. 
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Uwikłanie ministra w znajomość z nieodpowiednimi osobami oraz prowadzenie 
nieprzejrzystych operacji fi nansowych z całą pewnością prowadzić mogą do podwa-
żenia jego wiarygodności i zdolności do pełnienia funkcji publicznej. Tylko w takim 
sensie można by tutaj mówić o zasadzie indywidualnej odpowiedzialności. Wskaza-
nie przejrzystego kryterium dla oceny, jakiego rodzaju znajomość i jakiego rodzaju 
powiązania – jak bliskie – powinny skutkować dymisją ministra, jest bardzo trudne. 
Z całą pewnością związki z osobami ukrywającymi się przed wymiarem sprawiedli-
wości bądź takimi, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, mogą stanowić 
przesłanki dymisji na gruncie zasady indywidualnej odpowiedzialności politycznej, 
tak jak to było w przypadku dwóch brytyjskich ministrów: R. Maudlinga w 1972 roku 
i M. Matesa w 1993 roku.

Jak wspomniano, najwięcej kontrowersji budzą sprawy natury obyczajowej. Ana-
liza przypadków, w których tego rodzaju okoliczności stanowiły tło rezygnacji mini-
strów, prowadzi do wniosku, że jakiekolwiek sprawy obyczajowe nie mogą stanowić 
wystarczającej konstytucyjnej podstawy dymisji członka rządu. Niemal zawsze, kiedy 
ministrowie ustępowali ze stanowiska w takich okolicznościach, decydujące znaczenie 
miało wystąpienie dodatkowej przesłanki296. Taki dodatkowy warunek musi być speł-
niony, aby dymisja ministra stała się konstytucyjnym wymogiem na gruncie zasady 
indywidualnej odpowiedzialności297.

Szczególnego rodzaju dodatkową przesłanką wiążącą się ze sprawami natury oby-
czajowej są względy bezpieczeństwa. W opublikowanym w 1964 roku raporcie Lorda 

296 Por. D. Woodhouse, Individual…, op.cit., s. 109. W istocie, w niemal wszystkich sytuacjach, w któ-
rych rezygnacja ministra w Wielkiej Brytanii wiązała się ze sprawami tyczącymi się ich życia intymnego 
(wyjąwszy gabinet J. Majora – por. niżej), decydujące ostatecznie o ich odejściu były inne okoliczności. 
C. Parkinson, minister przemysłu i handlu w gabinecie M. Th atcher, zdecydował się ustąpić w 1983 roku 
po tym, jak jego kochanka wyjawiła, że dwukrotnie obiecywał jej rozwód z żoną i małżeństwo. Ujawnienie 
tych faktów ukazywało ministra jako osobę chwiejną i niezdecydowaną, co nie mogło stanowić dobrej 
rekomendacji dla członka rządu. D. Mellora w 1992 roku pogrążyło natomiast zachowanie w stosunku 
do prasy po ujawnieniu informacji o romansie oraz upublicznienie innych kompromitujących go faktów. 
W przypadku M. Browna w 1994 roku decydujące znaczenie miał zaś – jak można sądzić – nie tyle jego 
homoseksualizm, ile fakt ujawnienia jego związku z dwudziestolatkiem, podczas gdy ówczesne regulacje 
prawne zabraniały utrzymywania kontaktów homoseksualnych z mężczyznami poniżej 21. roku życia. 
Oznaczało to więc, że minister dopuścił się złamania prawa. Ponieważ tego rodzaju okoliczności nie 
wystąpiły ani w przypadku R. Cooka, który dopuścił się zdrady małżeńskiej, ani N. Browna, który ujawnił 
swój homoseksualizm – obu ministrów w gabinecie T. Blaira – ich dymisja nie była konieczna. Podobnie, 
związek pozamałżeński nie został uznany za wystarczającą przesłankę dymisji w przypadku D. Blunketta 
w 2004 roku, kiedy natomiast wyszło na jaw, że minister w związku z romansem dopuścił się nadużycia 
władzy, zmuszony został do zrezygnowania z funkcji w rządzie. Również w Kanadzie samo niemoralne 
zachowanie nie jest uznawane za wystarczającą przesłankę ustąpienia ze stanowiska. Kiedy w 1978 roku 
pełniący funkcję Radcy Prawnego (Solicitor General of Canada) F. Fox podał się do dymisji, nie wiązało 
się to z faktem uwikłania w romans pozamałżeński z mężatką, ale podpisania szpitalnych dokumentów 
w związku z aborcją dokonaną przez tę kobietę, w których minister wpisał się jako jej mąż, dopuszczając 
się tym samym potwierdzenia nieprawdy. 

297 Por. D. Woodhouse, Ministerial Responsibility, op.cit., ss. 301–302. Nie oznacza to oczywiście, że 
minister nie może podać się do dymisji, nawet jeśli brak takiej dodatkowej okoliczności. W 1907 roku 
kanadyjski minister kolei i kanałów H. Emmerson odszedł z rządu tylko dlatego, że został oskarżony 
o pobyt w hotelu z – jak donosiła prasa – osobą o „nie najlepszej reputacji”. 
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Denninga, będącym pokłosiem sprawy J. Profumo, znalazło się odniesienie do kwestii 
życia intymnego ministrów. Profumo, pełniąc funkcję ministra obrony, wdał się w ro-
mans z pewną kobietą, która równocześnie – jak miało się okazać – utrzymywała in-
tymne stosunki z ofi cerem radzieckiego wywiadu rezydującym w ambasadzie ZSRR 
w Londynie. Ostatecznie przyczyną, dla której J. Profumo ustąpił ze stanowiska, był 
nie sam romans, lecz kłamstwo w tej sprawie przed Izbą Gmin. Raport Denninga 
zwracał niemniej uwagę, że pozostawanie na stanowisku szefa resortu osoby mogącej 
ze względu na sprawy obyczajowe stać się przedmiotem szantażu może stanowić za-
grożenie dla bezpieczeństwa państwa. Oznacza to więc, że uwikłanie ministra w sy-
tuację narażającą go na szantaż powinno stanowić wystarczającą przesłankę złożenia 
przez niego dymisji.

Takie rozumienie zasady indywidualnej odpowiedzialności ministrów zdaje 
się obowiązywać również w Kanadzie, na co może wskazywać dymisja R. Coatesa 
w 1985 roku, który jako minister obrony w trakcie podróży do Republiki Federalnej 
Niemiec wdał się w rozmowę ze striptizerką w pewnym berlińskim lokalu. Wska-
zywano wówczas, że żaden minister obrony nie powinien dopuszczać się zachowań, 
które, wystawiając go na niebezpieczeństwo szantażu, mogłyby tym samym powodo-
wać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego298.

W Australii ten aspekt indywidualnej odpowiedzialności ministrów nie został 
jeszcze przetestowany w praktyce, jako że brak jest jakiegokolwiek przykładu dymisji 
ministra choćby pośrednio spowodowanej przez sprawy natury obyczajowej.

Wnioskując z okoliczności dymisji C. Parkinsona w 1983 roku, G. Marshall skłon-
ny był uznać, że w zakresie postępowania ministrów w życiu osobistym, jeśli w grę nie 
wchodzą kwestie bezpieczeństwa państwa, każdy premier i gabinet ma prawo ustana-
wiać własne standardy299. Praktyka późniejszych lat na gruncie brytyjskim zdaje się, 
przynajmniej częściowo, tę opinię potwierdzać300. Wydaje się, że bez większego ryzy-
ka popełnienia błędu można podobne uwagi odnieść również do Kanady i Australii.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOLEGIALNA

Tradycyjnie wyróżnia się trzy aspekty kolegialnej odpowiedzialności gabinetu przed 
parlamentem. Składają się na nią bowiem właściwie trzy odrębne, choć powiązane 
z sobą zasady: jednomyślności (unanimity rule), poufności (confi dentiality rule) oraz 
zaufania (confi dence rule)301.

298 Zob. A. Heard, Canadian…, op.cit., s. 55.
299 G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 223
300 Warto wskazać zwłaszcza na różnicę w tym zakresie między gabinetem J. Majora a kolejnymi ga-

binetami T. Blaira. W wypadku tego pierwszego, ze względów politycznych ustawiono ministrom niezwy-
kle wysoko poprzeczkę, gdy chodzi o ich postępowanie w życiu prywatnym. W rezultacie doszło w tym 
okresie do licznych dymisji członków rządu, które nie miały innych podstaw niż tylko ich nieodpowiedni 
lub niemoralny sposób bycia. Z kolei po objęciu rządów przez Partię Pracy uznano – co ważne przy pełnej 
akceptacji Opozycji – że samo życie osobiste ministrów nie może stanowić wystarczającej podstawy do 
dymisji na gruncie zasady indywidualnej odpowiedzialności. Wydaje się, że taka interpretacja doktryny 
bliższa jest jej współczesnemu rozumieniu aniżeli ta obowiązująca w okresie rządów J. Majora.

301 G. Marshall, Constitutional Conventions…, op.cit., s. 55.
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Zasada jednomyślności wymaga od wszystkich członków gabinetu prezentowa-
nia – zarówno w parlamencie, jak i poza nim – jednolitego stanowiska wobec decyzji 
podjętych przez gabinet. Cały gabinet odpowiada solidarnie za prowadzoną polity-
kę, co oznacza, że każdy z jego członków jest w równym stopniu odpowiedzialny za 
wszystkie podejmowane decyzje. „Zasada […] jedności i solidarności gabinetu wyma-
ga, aby gabinet prowadził zgodną politykę, tak w zakresie administracji, jak i legislacji; 
że rada prezentowana przez gabinet Koronie winna być jednomyślna i spójna; że 
gabinet winien trwać i upadać wspólnie”302.

Początki zasady jednomyślności sięgają okresu kształtowania się systemu gabine-
towego. Miała ona służyć wzmocnieniu gabinetu wobec monarchy, który z łatwością 
mógłby wykorzystywać różnice zdań, a tym bardziej spory między ministrami, dla 
osłabienia pozycji gabinetu i zwiększenia swej nad nim kontroli. Kiedy gabinet udzie-
la rady głowie państwa w zakresie wykonywania królewskich prerogatyw, rada taka 
zawsze udzielana jest jednomyślnie. Najdobitniej istotę tego aspektu solidarnej odpo-
wiedzialności gabinetu wyraził Lord Melbourne, który jako premier, podsumowując 
dyskusję prowadzoną na jednym z posiedzeń nad projektem ustawy zbożowej (Corn 

Law), uznał, że jedna jeszcze rzecz pozostała do rozstrzygnięcia „to jest, co powie-
my? Czy nasze zboże ma być droższe czy tańsze, czy też ceny mają być utrzymane? 
Nie obchodzi mnie co [zdecydujemy], ale lepiej, abyśmy wszyscy mówili to samo”303. 
Współcześnie jako uzasadnienie zasady jednomyślności wskazuje się, że stanowi ona 
swoisty odpowiednik systemu hamulców i równowagi wbudowany w system gabine-
towy. Przez nałożenie odpowiedzialności za każdą decyzję gabinetu na wszystkich 
jego członków, ma ona – wedle tego poglądu – nie pozwalać na zdominowanie gabi-
netu przez pojedynczego ministra, a nawet premiera304. 

Każdy członek gabinetu jest wobec tego w równym stopniu odpowiedzialny za 
uzgodnioną politykę, nawet jeśli w konkretnej kwestii miał inne zdanie niż więk-
szość jego kolegów. Odpowiedzialność ta obejmuje również decyzje podejmowane 
przez wewnętrzne komitety gabinetu, a więc nawet takie, w których podejmowaniu 
minister nie brał udziału. Zgodnie z zasadą jednomyślności żaden członek gabinetu 
nie tylko nie może publicznie krytykować polityki rządu – czy to w parlamencie, czy 
poza nim – ale jest zobowiązany ją wspierać i zawsze głosować za rządowymi przed-
łożeniami305. Nie może on dystansować się od polityki rządu, dając do zrozumienia, 
że był przeciwny podjęciu konkretnej decyzji lub w jakiejś sprawie miał odmienne 
zdanie od większości swoich kolegów. Nie może krytykować innych ministrów lub 
wypowiadać się bez ich zgody w kwestiach należących do zakresu ich kompetencji. 
Minister nie może mieć też prywatnych poglądów na politykę rządu, co oznacza, że 

302 J. Quick, R. R. Garran, op.cit., s. 705.
303 Cyt. za: I. Jennings, op.cit., s. 278.
304 Zob. D. Aitkin, B. Jinks, Australian Political Institutions, Pitman Australia, Melbourne 1980. 
305 Członkowie gabinetu nie tylko nie mogą głosować przeciwko rządowym projektom, ale nie mogą 

również wstrzymać się od głosowania lub w nim nie uczestniczyć, z wyjątkiem nieobecności uzasad-
nianych wypadkami losowymi. Jedynym sposobem na uniknięcie przez członka gabinetu konieczności 
głosowania za projektem rządowym, z którym fundamentalnie się nie zgadza, jest utworzenie pary z jed-
nym z deputowanych Opozycji, który nie może uczestniczyć w głosowaniu, i w ten sposób zwolnienie się 
z obowiązku uczestnictwa w głosowaniu. Na temat zasady dobierania par (pairing) – zob. niżej. 
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może wypowiadać się na ten temat wyłącznie ofi cjalnie. Zobowiązany jest on do jej 
publicznej obrony zawsze, kiedy zażąda tego od niego premier. Zasada jednomyślno-
ści obejmuje także obowiązek realizacji decyzji gabinetu przez ministra, kiedy należy 
to do jego kompetencji.

Skoro wszyscy członkowie gabinetu ponoszą wspólną odpowiedzialność za pro-
wadzoną przezeń politykę, żaden minister nie powinien – bez wcześniejszej kon-
sultacji z pozostałymi członkami gabinetu – wypowiadać się odnośnie do niepodję-
tych jeszcze decyzji bądź też prezentować jakichkolwiek projektów politycznych bez 
uprzedniej akceptacji gabinetu. Jeśli już jednak do tego dojdzie, gabinet musi zaak-
ceptować tego rodzaju indywidualną inicjatywę polityczną ministra. W przeciwnym 
razie zobowiązany jest on do złożenia rezygnacji306.

Naruszenie konwenansowej zasady jednomyślności stanowi bez wątpienia prze-
słankę dymisji członka gabinetu. Bardzo rzadko zdarza się jednak, aby konieczna 
była w takim wypadku interwencja premiera, polegająca na zdymisjonowaniu nie-
subordynowanego ministra, choć i takie wypadki notowano, zarówno w Kanadzie, jak 
i w Wielkiej Brytanii307. Prawdopodobnie pierwszym w historii przejawem obowią-
zywania zasady jednomyślności było usunięcie przez premiera W. Pitta młodszego 
z kierowanego przez siebie gabinetu Lorda Kanclerza w 1792 roku 308. 

Równie rzadko zdarza się, aby krytykujący politykę gabinetu minister pozostawał 
mimo to w jego składzie. Jako wyjątek – naruszający jednak, co należy podkreślić, 
konwenans konstytucyjny – należy więc traktować sytuację z 1974 roku, kiedy to 
sekretarz stanu do spraw zatrudnienia, M. Foot, oraz minister przemysłu, E. Heff er, 
dwaj członkowie gabinetu H. Wilsona, pozostali w jego składzie, mimo że publicznie 
sprzeciwiali się decyzji gabinetu o sprzedaży przez Wielką Brytanię broni do rzą-
dzonego przez A. Pinocheta Chile309. Minister przemysłu został zresztą rok później 
zdymisjonowany za naruszenie zasady jednomyślności w innej sprawie. 

Z reguły minister, który nie jest w stanie wspierać polityki rządu, ustępuje – zgod-
nie z wymogami konwenansu konstytucyjnego – z zajmowanego stanowiska. Kiedy 
w 1965 roku członkiem gabinetu pozostawał, krytykujący jego politykę F. Cousins, je-
den z dziennikarzy „Sunday Times” nazwał ten fakt obrazą brytyjskiej konstytucji310. 
Jak zauważyli pierwsi komentatorzy australijskiej ustawy zasadniczej, jeśli którykol-
wiek z członków gabinetu nie jest w stanie podzielać opinii i wspierać decyzji pod-
jętych przez większość jego kolegów, „jest jego obowiązkiem, jako człowieka honoru, 
zrezygnować”311. 

Tego rodzaju dymisji odnotowuje się stosunkowo wiele, zwłaszcza w Wielkiej 
Brytanii. Rezygnacje na gruncie solidarnej odpowiedzialności notowane są przy tym 

306 I. Jennings, op.cit., s. 288.
307 Po 1945 roku w Wielkiej Brytanii zanotowano dwa takie zdarzenia, w latach: 1975 i 1981, przy 

czym tylko raz premier zdymisjonował członka gabinetu. W Kanadzie przypadki takie wystąpiły bardzo 
dawno, w latach: 1902 i 1916.

308 C. Brady, Collective Responsibility of the Cabinet: An Ethical, Constitutional or Managerial Tool?, 
„Parliamentary Aff airs” 1999, vol. 52, no. 2, s. 217

309 J. Harvey, L. Bather, Th e British Constitution, MacMillan Education, London 1977, s. 260.
310 Ibidem, s. 259.
311 J. Quick, R.R. Garran, op.cit., s. 705.
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znacznie częściej niż te związane z realizacją zasady indywidualnej odpowiedzialno-
ści. W Australii, gdzie można doliczyć się w sumie 26 takich przypadków, były one 
zdecydowanie najczęstszą przyczyną dymisji ministrów. Również w Wielkiej Bryta-
nii ustąpienia w związku z zasadą jednomyślności zdecydowanie przewyższają licz-
bę rezygnacji związanych z indywidualną odpowiedzialnością ministrów, jak podaje
M. Rush, w stosunku 3,4 do 1312. Nie są one tak częste w Kanadzie. Od 1867 roku 
zaledwie 15 dymisji ministrów można zakwalifi kować jako związane ze sprzeciwem 
lub brakiem akceptacji wobec polityki gabinetu313.

Najczęściej ministrowie decydują się na ustąpienie z zajmowanego stanowiska, po-
nieważ nie zgadzając się z jakimś aspektem polityki gabinetu nie są w stanie bronić jej 
publicznie. Tak było w przypadku I. Gowa, który ustąpił w 1985 roku w związku z za-
warciem porozumienia brytyjsko-irlandzkiego, oraz R. Cooka i C. Short w 2003 roku, 
którzy odeszli z gabinetu, nie godząc się z zaangażowaniem Wielkiej Brytanii w wojnę 
w Iraku. Bez trudu podobne przykłady znaleźć można również w Kanadzie. W 2006 
roku minister sportu, do spraw relacji międzyrządowych oraz przewodniczący Królew-
skiej Tajnej Rady dla Kanady, M. Chong, podał się do dymisji w związku z poparciem 
rządu dla rezolucji uznającej Quebecois za odrębny naród. W 2005 roku rezygnację zło-
żył minister stanu w gabinecie P. Martina, J. Camuzzi, niezgadzający się z rządowym 
projektem ustawy o małżeństwach jednopłciowych. Podobne przypadki w ostatnich 
latach zanotowano również w 1985 i 1990 roku314. Jak wspomniano, w Australii sto-
sunkowo często, zwłaszcza w kilku pierwszych dekadach istnienia państwa, rozbież-
ności natury politycznej stawały się podstawą ustępowania ministrów ze stanowisk315, 
jednak od 1989 roku, kiedy to G. Punch (minister telekomunikacji i lotnictwa) podał 
się do dymisji, sprzeciwiając się decyzji gabinetu o budowie trzeciego pasa startowego 
na lotnisku w Sydney, nie zanotowano ani jednego takiego przypadku.

Zasada jednomyślności skłania premierów do powoływania w skład rządu naj-
większych partyjnych rywali. Ci bowiem, obejmując stanowisko w gabinecie, stają 
się związani ową zasadą, co skutecznie paraliżuje możliwość prowadzenia opozycyj-
nej wobec premiera działalności wewnątrz partii316. Rzecz jasna, nie może pozosta-
wać w składzie gabinetu ktoś, kto podważa lub nie uznaje przywództwa premiera. 
Konwenansowa zasada jednomyślności wymaga więc odejścia ministra, który nie jest 

312 M. Rush, Parliament Today, Manchester University Press, Manchester 2005, s. 282. Między 1903 
a 1986 rokiem D. Butler doliczył się 98 dymisji ministrów, z czego około 80% w związku z zasadą jedno-
myślności. Zob. D. Sutherland, op.cit., ss. 105–106.

313 Liczba ta nie uwzględnia równoczesnej rezygnacji siedmiu członków gabinetu M. Bowella na 
początku stycznia 1896 roku. W ten sposób ministrowie chcieli zmusić premiera do złożenia dymisji. Po 
10 dniach powrócili oni do gabinetu, a sam premier odszedł ze stanowiska pod koniec kwietnia 1896 roku. 

314 W pierwszym przypadku minister stanu do spraw transportu, S. Blais-Grenier, publicznie skryty-
kowała rząd za plany zamknięcia rafi nerii w Montrealu. Z kolei L. Bouchard, minister środowiska w ga-
binecie B.M. Mulroneya, odszedł ze stanowiska, sprzeciwiając się rządowym propozycjom wprowadzenia 
poprawek do uzgodnionego w 1987 roku pakietu zmian konstytucyjnych, znanego jako Meech Lake Accord.

315 Na przykład we wrześniu i październiku 1916 roku czterech spośród dziewięciu ministrów odeszło 
z rządu w związku z wprowadzaniem powszechnego poboru.

316 Por. P. Weller, Cabinet Government in Australia, 1901–2006: Practice, Principles, Performance, Uni-
versity of New South Wales Press, Sydney 2007, s. 195.
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w stanie akceptować przywództwa szefa rządu lub ubiega się – co właściwie oznacza 
to samo – o objęcie stanowiska lidera partii317. W Australii zanotowano kilka tego 
rodzaju przypadków rezygnacji związanych bądź to ze sporem ministra z premierem,  
bądź też – jak w 1991 roku w wypadku P. Keatinga – z otwartym wypowiedzeniem 
posłuszeństwa liderowi partii i w konsekwencji zamiarem ubiegania się o przywódz-
two oraz stanowisko szefa rządu. W podobnych jak P. Keating okolicznościach od-
szedł w 2002 roku z gabinetu P. Martin, który w następnym roku zastąpił J. Chrétie-
na na stanowisku premiera Kanady. W Wielkiej Brytanii najbardziej spektakularne 
odejścia z gabinetu w związku z konfl iktem między premierem a ministrem notowa-
no w okresie rządów M. Th atcher. Wymienić wypada przede wszystkim rezygnacje
M. Heseltine’a w 1986 roku oraz G. Howe’a w 1990 roku. W czerwcu 2009 roku 
z podobnych przyczyn z gabinetu G. Browna odszedł minister pracy, J. Purnell, któ-
ry choć zadeklarował, że nie zamierza ubiegać się o stanowisko lidera Partii Pracy, 
wezwał premiera do ustąpienia ze stanowiska. Jeśli jednak dotychczasowy premier 
zrezygnuje z walki o przywództwo w partii, wówczas na czas kampanii wyborczej po-
zostali członkowie gabinetu zwolnieni są z obowiązku zachowania zasady jednomyśl-
ności, to znaczy mogą pozostać w jego składzie, rywalizując między sobą o przywódz-
two i siłą rzeczy nie prezentując jednolitego stanowiska co do polityki gabinetu318. 

Zasada jednomyślności jest szczególnie trudna do utrzymania w warunkach rządu 
koalicyjnego, choć paradoksalnie to właśnie w takich okolicznościach potrzeba jej 
ścisłego przestrzegania staje się szczególnie ważna. Może mieć ona bowiem bardzo 
istotne znaczenie, wspomagając w zachowaniu jedności w takich warunkach w oczy-
wisty sposób zróżnicowanego przecież gabinetu. W Wielkiej Brytanii w ostatnim 
stuleciu gabinety koalicyjne powoływano jedynie w okresach obu wojen światowych 
oraz wielkiego kryzysu lat trzydziestych XX wieku. Były to tak zwane rządy naro-
dowe (national governments), w których naturalne dla koalicji rywalizujących partii 
spory były tłumione szczególnymi warunkami, w jakich znalazło się państwo, swoi-
stym „stanem wyższej konieczności”. Mimo to, właśnie w okresie koalicyjnego rządu 
doby wielkiego kryzysu zasada jednomyślności po raz pierwszy została zawieszona. 
W okresie kilku pierwszych miesięcy funkcjonowania „partyjnego” gabinetu koali-
cyjnego, konserwatystów i liberałów utworzonego w maju 2010 roku, przestrzeganie 
zasady jednomyślności nie stanowiło jednak zasadniczego problemu. W Kanadzie 
nie ma tradycji rządów koalicyjnych, wobec czego tego rodzaju problem w ogóle nie 
występuje. Inaczej jest natomiast w Australii, gdzie, o czym wspomniano, Liberalna 
Partia Australii pozostaje w trwałym sojuszu politycznym z Narodowcami – a od 
2008 roku również z Liberalno-Narodową Partią Queensland – w związku z czym 
wszystkie tworzone przez nią gabinety są gabinetami koalicyjnymi. Okoliczność ta 
powoduje, że w Australii konwenansowa zasada jednomyślności została skorygowana 
w ten sposób, iż nie odnosi się do lidera Th e Nationals, mniejszego partnera koalicyj-
nego liberałów, który zawsze jest wicepremierem tworzonego przez te dwie partie 

317 Por. P. Weller, Party Rules and the Dismissal of Prime Ministers: Comparative Perspectives from Bri-

tain, Canada and Australia, „Parliamentary Aff airs” 1994, vol. 47, no. 1, s. 139.
318 Zob. R. Brazier, Th e Downfall of Margaret Th atcher, „Modern Law Review” 1991, vol. 54, no. 4, 

ss. 480–481. 
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rządu319. Oznacza to, że nie tylko może on publicznie krytykować politykę gabinetu, 
ale i głosować przeciwko rządowym projektom w parlamencie.

Gabinet nie musi zajmować stanowiska w każdej sprawie. Jeśli pozostawi jakąś 
kwestię otwartą (open question), to znaczy nie podejmie co do niej żadnej decyzji, 
wówczas jego członkowie nie są oczywiście związani zasadą jednomyślności, mając 
pełną swobodę zarówno co do wypowiedzi, jak i sposobu głosowania. Oczywiście 
gabinet w każdej sprawie o znaczeniu politycznym powinien zajmować stanowisko, 
zdarzało się jednak, że takie kwestie jak na przykład przyznanie, a później rozsze-
rzenie praw wyborczych kobiet brytyjskie gabinety pozostawiały otwartymi. Czym 
innym niż open questions jest zwolnienie członków gabinetu, podobnie jak innych 
parlamentarzystów, z dyscypliny w czasie głosowania (free vote). W tym wypadku 
gabinet zajmuje wspólne stanowisko (jak w sprawie zniesienia kary śmierci w Wiel-
kiej Brytanii w 1956 roku), ale pozwala swoim stronnikom w parlamencie – w tym 
członkom gabinetu – na swobodne głosowanie. Dyscyplina partyjna nie obowiązuje 
najczęściej w stosunku do tak zwanych spraw sumienia, chociaż nie tylko. W Wiel-
kiej Brytanii gabinety rezygnowały z zarządzania dyscypliny partyjnej wobec projektu 
ustawy regulującej handel w niedziele (w 1994 roku) oraz wymierzonego w polowania 
(w 2003 roku). Free votes ogłaszane są w sprawach, których gabinet nie uznaje za kwe-
stie o zasadniczym znaczeniu politycznym. Nie musi on w związku z tym zajmować 
wobec nich żadnego stanowiska, a nawet jeśli zdecyduje się to zrobić, nie narzuca 
dyscypliny partyjnej. W Kanadzie free votes ogłaszano między innymi trzykrotnie 
w głosowaniach nad projektami ustaw znoszącymi karę śmierci (w latach: 1967, 1976 
oraz 1987) oraz rezolucją w sprawie aborcji (w 1988 roku aż dziewięciu członków 
gabinetu głosowało przeciwko przedstawionej przez rząd rezolucji), w Australii rów-
nież w sprawie dopuszczalności eutanazji w 1996 roku oraz badań nad komórkami 
macierzystymi i zakazem klonowania ludzi w 2002 roku. Zawieszenie dyscypliny par-
tyjnej nie zdarza się jednak często, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1959 roku 
zwolnienie z dyscypliny wywołało protesty samych stronników rządu w parlamencie, 
zmuszając gabinet do wycofania się z tej decyzji.

Open questions oraz free votes pozostają jednak czymś zasadniczo odmiennym od 
formalnego zawieszenia zasady jednomyślności, które oznacza zwolnienie członków 
gabinetu z obowiązku prezentowania jednolitego stanowiska i wspierania uzgod-
nionej polityki gabinetu. W tym wypadku mamy bowiem do czynienia z sytuacją, 
w której gabinet podejmuje decyzję – a więc dochodzi do ustalenia jego ofi cjalnego 
stanowiska – równocześnie jednak pozwalając na wyrażanie publicznego sprzeci-
wu wobec niej przez poszczególnych jego członków oraz głosowanie w parlamencie 
niezgodnie ze stanowiskiem gabinetu. W Wielkiej Brytanii trzykrotnie ogłaszano 
zawieszenie zasady jednomyślności, po raz pierwszy w 1932 roku, a następnie w la-
tach: 1975 oraz 1977320.

319 P. Weller, Cabinet…, op.cit., s. 207. Od czasu powołania Liberalno-Narodowej Partii Queensland, 
powiększona do trzech podmiotów Koalicja nie tworzyła jeszcze gabinetu, w związku z czym nie można 
stwierdzić, jaki wpływ w tym zakresie będzie mieć zwiększenie liczby partii koalicyjnych. 

320 Pierwszą próbę zawieszenia obowiązywania zasady jednomyślności podjęto już w 1912 roku, kiedy 
to członkowie gabinetu otrzymali zgodę na swobodne wypowiedzi i głosowanie w sprawie poprawek do 



153Konwenansowa regulacja ustroju 

W 1932 roku, w warunkach koalicyjnego rządu narodowego, członkowie gabinetu 
zostali zwolnieni z zasady jednomyślności odnośnie do projektu ustawy wprowadza-
jącej taryfy celne. W ten sposób jeden minister z Narodowej Partii Pracy (National 

Labour Party) i trzech z Partii Liberalnej, mogli pozostać w gabinecie, pomimo ich 
otwartego sprzeciwu wobec jego polityki. W 1975 roku premier H. Wilson ogłosił 
zawieszenie zasady jednomyślności odnośnie do kampanii przed referendum w spra-
wie pozostania Wielkiej Brytanii w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG). 
W tym wypadku nie doszło jednak do całkowitego zawieszenia omawianej zasady, 
jako że ministrowie nadal mieli obowiązek wpierać rząd w parlamencie oraz na spot-
kaniach Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej i w innych gremiach międzynaro-
dowych. Członkowie gabinetu zostali zwolnieni z obowiązku prezentowania jedno-
litego stanowiska jedynie poza parlamentem, nie mogli natomiast okazywać różnicy 
zdań w Izbie Gmin321, co zresztą stawiało ich niekiedy w bardzo niezręcznej sytu-
acji. Jak bowiem na pytania deputowanych opozycji dotyczące polityki europejskiej 
rządu odpowiedzieć miał minister, który prowadził kampanię na rzecz wystąpienia 
Wielkiej Brytanii z EWG, co było sprzeczne z ofi cjalną polityką prowadzoną przez 
rząd322? Po raz trzeci zasada jednomyślności została w Wielkiej Brytanii zawieszona 
w 1977 roku. Wówczas członkowie gabinetu uzyskali swobodę w zakresie wypowie-
dzi i wstrzymania się od głosowania – ale już nie głosowania przeciwko rządowym 
propozycjom323 – w sprawie bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego 
i ordynacji wyborczej.

W Kanadzie nigdy obowiązywanie zasady jednomyślności nie zostało ofi cjalnie 
zawieszone, jednak tuż po objęciu stanowiska premiera P.E. Trudeau zdecydował się 
na pewne jej rozluźnienie, zachęcając ministrów do prowadzenia publicznej dysku-
sji przed podjęciem decyzji przez gabinet. Po kilku miesiącach zrezygnował jednak 
z tego – jak się okazało bardzo nieudanego – eksperymentu324. W Australii również 
nigdy zasada jednomyślności nie została na wzór brytyjski zawieszona.

Zasada jednomyślności odnosi się przede wszystkim do członków gabinetu. Zo-
bowiązania pozostałych członków rządu z tego tytułu tradycyjnie nie uznawano za 
równie mocne, ponieważ – jak to określił W. Gladstone – mieli oni jedynie „drugo-
rzędny i pośredni udział w wyższej odpowiedzialności”325. Z konstytucyjnego punktu 
widzenia ich postawa i zachowanie nie miały takiego znaczenia. Rzecz jasna żaden 
z członków rządu nie powinien dystansować się od prowadzonej przezeń polityki, 
ale konstytucyjna zasada jednomyślności ma zasadnicze znaczenie wyłącznie co do 

rządowego projektu Ustawy o prawach wyborczych (Franchise Bill), które przyznawały prawa wyborcze 
kobietom. Ostatecznie Spiker nie dopuścił jednak do głosowania poprawek, co uczyniło kwestię zawie-
szenia zasady jednomyślności nieaktualną. Zob. M. Rush, op.cit., s. 282. 

321 Dlatego właśnie zdymisjonowany został E. Heff er, który wyrażał sprzeciw wobec pozostania 
Wielkiej Brytanii w EWG również w Izbie Gmin. 

322 Zob. D. Ellis, Collective Ministerial Responsibility and Collective Solidarity, „Public Law”, 1980 [w:] 
R. Brazier (ed.), Constitutional Texts…, op.cit., ss. 355–356.

323 Por. M. Rush, op.cit., s. 282.
324 Zob. A. Heard, Canadian…, op.cit., s. 64.
325 I. Jennings, op.cit., s. 282.
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członków gabinetu, ponieważ tylko oni uczestniczą w podejmowaniu decyzji kształ-
tujących politykę rządu326. W praktyce jednak zarówno w Kanadzie, jak i w Wielkiej 
Brytanii wszyscy członkowie rządu, i tworzący skład gabinetu, i ministrowie pozosta-
jący poza nim – w tym tak zwani młodsi ministrowie – zobowiązani są do przestrze-
gania zasady jednomyślności.

I pod tym względem zasada ta przyjmuje nieco odmienną postać w Australii, ale 
tylko w czasie rządów Australijskiej Partii Pracy. Wspomniany już w innym miejscu 
znaczący wpływ parlamentarnej reprezentacji partii na pracę gabinetu – faktycznie 
udział w kreowaniu jego polityki – tradycyjnie prowadził do tego, że laburzystow-
scy ministrowie nie czuli się związani zasadą jednomyślności w trakcie dyskusji we-
wnątrzpartyjnych, przy czym dotyczyło to nawet członków gabinetu327. W 1984 roku 
ALP zdecydowała się dostosować zasadę solidarnej odpowiedzialności w tym aspek-
cie do tych szczególnych warunków funkcjonowania tworzonych przez nią gabinetów. 
W tym właśnie roku przyjęta została zasada, że ministrowie niebędący członkami ga-
binetu mogą w ramach grupy parlamentarnej dyskutować nad jego decyzjami – a więc 
także je kwestionować – jeśli nie wiążą się one z zakresem ich ministerialnej odpo-
wiedzialności. Ministrowie mogą okazywać rozbieżności jedynie na forum partyjnym, 
nadal nie mogą tego czynić publicznie. Wprowadzona modyfi kacja nie pozwala więc 
członkom gabinetu na okazywanie różnic nawet w dyskusjach wewnątrzpartyjnych. 
Można więc przypuszczać, że jednym z jej celów było ukrócenie, negatywnie ocenia-
nej w tym zakresie, dotychczasowej praktyki. W każdym razie, na co warto zwrócić 
uwagę, „tego rodzaju interpretacja solidarnej odpowiedzialności wprowadziła rozróż-
nienie pomiędzy ministrami gabinetowymi i niegabinetowymi i tym samym zmieniła 
tradycyjną koncepcję rządu, będącego odpowiedzialnym solidarnie bez względu na to, 
czy ministrowie byli zaangażowani w podejmowanie decyzji”328.

O wciąż istotnym znaczeniu ustrojowym zasady jednomyślności przekonuje skala 
negatywnych reakcji, jakie wywoływały przypadki formalnego zawieszenia jej obowią-
zywania. Tego rodzaju reakcje były szczególnie nasilone w 1932 roku, chociaż wówczas 
okoliczności znacznie bardziej uzasadniały podjęcie takiej decyzji niż te z roku 1975. 
W obu przypadkach próbowano również uzasadniać zawieszenie obowiązywania za-
sady jednomyślności, przekonując, że właściwie taka decyzja nie stanowi naruszenia 
owej zasady, jako że gabinet jednomyślnie zadecydował o odstąpieniu od obowiązku 
zachowania jednomyślności w konkretnej sprawie. Jak słusznie zauważa D. Ellis, tego 
rodzaju argumenty nie są przekonujące – a w najlepszym razie mogą stanowić tylko 
częściowe usprawiedliwienie – gdyż podobne rozumowanie sprowadzone do absurdu 
może uzasadniać całkowitą eliminację zasady jednomyślności na podstawie jedno-

326 Australijski Cabinet Handbook jednoznacznie stwierdza, że konkluzje gabinetu odzwierciedlone 
w protokołach (minutes) są bezwzględnie wiążące dla członków gabinetu, a dla ministrów niepozosta-
jących w jego składzie oraz sekretarzy parlamentarnych tylko w takim zakresie, w jakim uczestniczyli 
oni w obradach gabinetu, kiedy czynione były stosowne ustalenia dotyczące jego polityki. Zob. Cabinet 

Handbook (6th ed.), Department of Prime Minister and Cabinet, Canberra 2009, s. 3.
327 Por. J. McMillan, G. Evans, H. Storey, op.cit., s. 217.
328 P. Weller, Cabinet Government…, op.cit., s. 207.
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myślnej decyzji gabinetu329. Nawet niezwykle w tym zakresie wyrozumiały I. Jennings 
zastrzegał, że „żadna szkoda nie została poczyniona przez precedens z 1932 roku, pod 
warunkiem, iż nie będzie on traktowany jako precedens”330.

Oprócz istotnej roli ustrojowej, zasada jednomyślności ma zasadnicze znaczenie 
polityczne, stanowiąc „narzędzie służące powściąganiu nadmiernych rozbieżności po-
między ministrami i ukrywaniu tych rozbieżności, które istnieją”331. Doskonałe po-
twierdzenie tego spostrzeżenia stanowić może przykład australijskiego referendum 
w sprawie ustanowienia republiki, kiedy to – wobec znaczących podziałów wewnątrz 
gabinetu na tle stosunku do zmiany konstytucji – premier J. Howard wykorzystał 
właśnie zasadę jednomyślności w celu konsolidacji rządu i powstrzymania jego dezin-
tegracji, jaka mogłaby stać się konsekwencją otwartych sporów pomiędzy ministrami 
ujawnianych podczas kampanii referendalnej. Tego rodzaju powściąganie rozbieżno-
ści między członkami gabinetu jest fundamentalne dla stabilności rządu. Jak słusznie 
zauważył I. Jennings: „rząd, który nie jest w stanie uzgodnić stanowiska w zasadni-
czych kwestiach, nie powinien być rządem” i tak właśnie będzie postrzegany przez 
wyborców332. 

Z zasadą jednomyślności ściśle powiązana jest zasada poufności. Członek gabinetu 
może wspierać decyzję, której podjęciu był przeciwny, tylko wówczas, jeśli jego pogląd 
w tej kwestii nie jest publicznie znany. Zasada poufności zapewniać ma więc mini-
strom swobodę w zakresie wyrażania opinii w czasie obrad gabinetu i jego komitetów, 
a zatem na etapie wypracowywania i podejmowania decyzji politycznych. Stanowi ona 
gwarancję nieskrępowanego prowadzenia dyskusji, a nawet toczenia sporów w trakcie 
obrad gabinetu. Ministrom nie wolno ujawniać przebiegu dyskusji prowadzącej do 
podjęcia decyzji, podobnie jak wskazywać, jakie stanowisko zajmowali w jej trakcie 
poszczególni uczestnicy spotkania. W tym kontekście szczególnie kontrowersyjne 
jest publikowanie przez byłych członków gabinetu pamiętników i wspomnień, w któ-
rych ujawniane są przebieg dyskusji oraz poglądy wyrażane przez jej uczestników333. 
Na tym właśnie tle doszło do najgłośniejszego w Wielkiej Brytanii orzeczenia sądu, 
w którym stanęła kwestia obowiązywania konwenansów konstytucyjnych, kiedy to 
prokurator generalny próbował zablokować publikację pamiętników byłego członka 
gabinetu, R. Crossmana, powołując się właśnie na konwenansową zasadę poufności. 
W tej sprawie – o czym wspominano już w innym miejscu – sąd nie podzielił argu-
mentów prokuratora generalnego, uznał jednak, że w innych okolicznościach możliwe 
byłoby podjęcie odmiennej decyzji, choć nie na podstawie normy konwenansowej, 
ale na bazie wywodzącej się z prawa powszechnego zasady słuszności. W każdym 
razie wciąż pozostaje sprawą kontrowersyjną, na ile po odejściu z gabinetu jego byli 
członkowie mogą ujawniać sprawy objęte zasadą poufności. W Australii zanotowano 
w tym zakresie w ostatnich latach istotną modyfi kację odnośnej normy konwenan-

329 D. Ellis, op.cit., s. 354.
330 I. Jennings, op.cit., s. 281.
331 R.M. Punnett, op.cit., s. 197.
332 I. Jennings, op.cit., s. 279.
333 Za niepożądane, a nawet wielce niewłaściwe uważano tradycyjnie robienie przez członków gabi-

netu notatek w trakcie posiedzeń. Zob. W. Bagehot, op.cit., s. 13.
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sowej. O ile w piątym wydaniu Cabinet Handbook z 2000 roku (z uwzględnieniem 
zmian z marca 2004 roku) znalazło się stanowcze stwierdzenie, że jakakolwiek próba 
upublicznienia poglądów wyrażanych przez członków gabinetu – niezależnie od tego, 
jak wiele upłynęłoby lat – stanowić będzie „naruszenie osobistej poufności i lojalno-
ści wobec kolegów z gabinetu”, o tyle w wydaniu szóstym z roku 2009 fragment ten 
został wykreślony334. Może to prowadzić do wniosku, że obecnie publikowanie przez 
byłych ministrów wspomnień ujawniających dyskusje prowadzone wewnątrz gabine-
tu lub ujawnianie ich w innej formie po odejściu z rządu nie byłoby już traktowane 
jako naruszenie konwenansowej zasady poufności. 

Zasada poufności rozciąga się również na dokumenty, zarówno gabinetu, jak i jego 
komitetów. Niegdyś z obrad gabinetu nie sporządzano żadnych protokołów czy no-
tatek335, co nieraz zresztą prowadziło do powstawania wątpliwości odnośnie do tego, 
jaka decyzja została podczas obrad podjęta i jakie wobec tego było ofi cjalne, uzgodnio-
ne stanowisko gabinetu. Współcześnie obrady gabinetu i jego wewnętrznych komite-
tów są protokołowane przez urzędników, przy czym sporządzane przezeń protokoły 
pozostają – zgodnie z zasadą poufności – utajnione. Także w tym aspekcie tradycyjne 
normy konwenansowe podlegają jednak obecnie coraz silniejszej presji. Obowiązują-
ce współcześnie we wszystkich trzech omawianych państwach ustawy o dostępie do 
informacji publicznej336 co prawda nie przewidują możliwości upubliczniania doku-
mentów gabinetu, ale co do zasady stanowią jednak pewne odstępstwo od tradycyjnej 
w ustroju westminsterskim zasady utrzymywania prac rządu w tajemnicy.

Zasada poufności chroni tajemnicę obrad gabinetu również po jego ustąpieniu. 
Zgodnie ze stosowną normą konwenansową, utrwaloną już zarówno w Wielkiej Bry-
tanii, jak i w Kanadzie, a w tym ostatnim państwie przestrzeganą skrupulatnie od 
1957 roku – członkowie gabinetu nie mają dostępu do protokołów z posiedzeń po-
przednich gabinetów tworzonych przez inną partię337. Uzyskanie dostępu jest możli-
we wyłącznie za zgodą byłego premiera, który w ten sposób jest swego rodzaju dyspo-
nentem materiałów powstałych w okresie, kiedy stał na czele gabinetu338. 

Z całą pewnością najistotniejszym aspektem kolegialnej odpowiedzialności poli-
tycznej rządu i gabinetu, a równocześnie najważniejszym w systemie parlamentarnym 
konwenansem konstytucyjnym, jest zasada zaufania. Gabinet, aby móc funkcjonować, 
musi dysponować poparciem i zaufaniem parlamentu, zaś w razie utraty owego za-
ufania premier zobowiązany jest złożyć rezygnację lub zwrócić się do głowy państwa 
o rozwiązanie parlamentu. Pojęcie zaufania parlamentu oznacza tylko tyle, że rząd ma 
w parlamencie – a ściślej rzecz biorąc w tej z izb, przed którą ponosi polityczną odpo-

334 Por. Cabinet Handbook (5th ed.), Department of Prime Minister and Cabinet, Canberra 2004, s. 5 
oraz Cabinet Handbook (6th ed.), op.cit., s. 3. 

335 Por. J.P. Mackintosh, op.cit., ss. 288–289.
336 Najwcześniej uchwalona została ustawa australijska (Freedom of Information Act, 1982), następ-

nie kanadyjska (Access to Information Act, 1985), a najpóźniej brytyjska (Freedom of Information Act, 2000 
– ustawa weszła w życie w 2005 roku).

337 Zob. N. d’Ombrain, Cabinet Secrecy, „Canadian Public Administration” 2004, vol. 47, no. 3, ss. 337–
–338.

338 Zob. ibidem, s. 343.
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wiedzialność – więcej zwolenników niż przeciwników, nawet jeśli liczba tych pierw-
szych nie stanowi bezwzględnej większości ogólnej liczby członków parlamentu.

Współcześnie gabinet zobowiązany jest do utrzymania zaufania tylko jednej z izb 
parlamentu. Odpowiedzialność polityczna ponoszona jest wyłącznie przed niższą 
izbą organu przedstawicielskiego. Zaufanie parlamentu oznacza więc dziś faktycznie 
zaufanie tylko jednej z jego izb, jak niegdyś ją określano, izby ludowej (popular cham-

ber), a więc tej, która dysponuje demokratyczną legitymacją, a w wypadku Australii 
– gdzie obie izby federalnej legislatury wybierane są w wyborach powszechnych – peł-
niejszą legitymacją demokratyczną. W rezultacie premier nie ma obowiązku złożenia 
rezygnacji wskutek utraty zaufania izby wyższej339.

W pierwszym okresie po ukształtowaniu się w Wielkiej Brytanii zasady politycz-
nej odpowiedzialności gabinetu przed parlamentem, oznaczała ona odpowiedzialność 
na równi przed obiema jego izbami. Dopiero reforma prawa wyborczego z 1832 roku, 
znacznie rozszerzająca grono uprawnionych do wybierania członków Izby Gmin, do-
prowadziła do modyfi kacji stosownej normy konwenansowej. Odtąd nie uznawano 
już, że gabinet jest odpowiedzialny przed Izbą Lordów340, w związku z czym nie uwa-
żano również, iż jest ona zdolna doprowadzić do obalenia rządu. Co prawda aż do 
1850 roku gabinet, który utracił zaufanie izby wyższej, uważał za stosowne potwier-
dzić posiadanie zaufania Izby Gmin, forsując uchwalenie stosownej rezolucji, później 
jednak nawet wobec spektakularnych porażek rządu w Izbie Lordów potwierdzanie 
zaufania drugiego składnika parlamentu w taki sposób nie było już konieczne341. Kie-
dy Izba Lordów, na skutek zmian legislacyjnych wyznaczanych uchwaleniem ustaw 
o parlamencie z lat 1911 i 1949, utraciła równą wcześniej Izbie Gmin pozycję w pro-
cedurze ustawodawczej, ostatecznie rozwiązany został problem ewentualnego para-
liżowania projektów rządowych przez izbę wyższą, która w ten sposób faktycznie 
mogłaby próbować egzekwować odpowiedzialność polityczną gabinetu. 

W Australii problem ten istniał od początku utworzenia państwa. Konstytucyjny 
model silnej dwuizbowości – determinowany przyjęciem zasady federalizmu – w któ-
rym uprawnienia Senatu zostały niemal zrównane z Izbą Reprezentantów, zawsze 
powodował napięcia związane z realizacją zasady rządów odpowiedzialnych. Pole-
gają one na tym, że Senat może skutecznie storpedować każdą rządową inicjatywę 
legislacyjną, a nawet poprzez trwałe blokowanie ustaw budżetowych doprowadzić 
do dymisji rządu, co skutecznie, choć z udziałem gubernatora generalnego, uczynił 
w 1975 roku. Na ten problem zwracano już uwagę podczas pierwszych prac nad au-
stralijską konstytucją jeszcze w 1891 roku. W doktrynie panuje zgoda co do tego, 
że konwenanse konstytucyjne regulujące zasadę politycznej odpowiedzialności rządu 
przed parlamentem nie wymagają, aby odpowiedzialność ta ponoszona była przed 
obiema izbami342. W warstwie normatywnej nie może być więc raczej żadnych wąt-

339 S. Ratnapala, op.cit., s. 39.
340 I. Jennings, op.cit., s. 472.
341 Ibidem, s. 490.
342 G. Sawer, Constitutional Issues in Australian Federalism, „Publius: Th e Journal of Federalism”, 1977, 

vol. 7, no. 3, s. 28. Zob też. C.J.G. Sampford, Responsible Government and the Logic of Federalism: An Aus-

tralian Paradox? „Public Law” 1990, Spring, ss. 101, 103, 105.
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pliwości, iż gabinet musi dysponować jedynie poparciem Izby Reprezentantów, to 
znaczy, że nawet uchwalenie przez Senat wotum nieufności nie zobowiązuje premiera 
– a wraz z nim pozostałych ministrów – do ustąpienia. Nie rozwiązuje to jednak cał-
kowicie problemu niewątpliwego napięcia między zasadą rządów odpowiedzialnych 
a silną dwuizbowością parlamentu, tym bardziej że uregulowana w art. 57 konstytucji 
procedura rozjemcza, ze względu na przewlekłość, jest całkowicie nieprzydatna dla 
rozwiązania sporu między izbami parlamentu (a faktycznie kontrolującym Izbę Re-
prezentantów rządem i Opozycją dominującą w Senacie) powstałego na tle ustaw 
fi nansowych343. Wiele wskazuje na to, że twórcy australijskiej konstytucji mieli na-
dzieję, iż z czasem kwestia ta zostanie uregulowana przez ukształtowanie się określo-
nej – konsensualnej by tak rzec – praktyki postępowania, a być może nawet w drodze 
ustanowienia stosownego konwenansu konstytucyjnego344. Jak dotąd jednak nie do-
szło do ukształtowania się konwenansu tego rodzaju. 

Podobny problem nigdy właściwie nie wystąpił w Kanadzie, gdzie wobec utworze-
nia Senatu składającego się z nominatów, nigdy nie było wątpliwości co do tego, że to 
wyłącznie Izba Gmin jest izbą zaufania (confi dence chamber), to znaczy, że tylko od jej 
poparcia uzależniony jest los gabinetu. Kanadyjski Senat stosunkowo szybko stracił 
na znaczeniu i właściwie nigdy – z nielicznymi wyjątkami – nie stanowił problemu 
z punktu widzenia zasady rządów odpowiedzialnych. Problem ten dostrzegano jed-
nak w kontekście planów reformy Senatu zakładających zmianę formuły kształtowa-
nia jego składu, która miała polegać na wprowadzeniu powszechnych i bezpośrednich 
wyborów senatorów345. O tym, że dysponującą pełną demokratyczną legitymacją drugą 
izbę parlamentu postrzega się jako wyzwanie dla zasady rządów odpowiedzialnych, 
niech świadczy fakt, że w jednym z projektów zmian konstytucyjnych, mających mię-
dzy innymi wprowadzić powszechne wybory do Senatu, uznano za konieczne zapisanie 
wprost, iż wybieralny Senat nie będzie izbą zaufania, to znaczy, że odrzucenie przez nie-
go rządowych projektów nie będzie oznaczało utraty przez gabinet zaufania parlamen-
tu i nie będzie obligowało go tym samym do ustąpienia346. Na trudności w pogodzeniu 
„asertywnej izby wyższej” z tradycyjnie rozumianą zasadą rządów odpowiedzialnych 
zwracano także uwagę w kontekście dyskusji nad reformą brytyjskiej Izby Lordów347. 

O ile konsekwencje utraty zaufania parlamentu nie budzą żadnych wątpliwości 
– w takiej sytuacji norma konwenansowa zobowiązuje premiera do złożenia rezygnacji 
bądź zwrócenia się do głowy państwa o rozwiązanie parlamentu – o tyle o wiele mniej 
jednoznaczna jest kwestia, w jaki sposób owa utrata zaufania parlamentu następuje.

343 Zob. T. Wieciech, Procedura rozjemcza…, op.cit., s. 159.
344 Por. B. Galligan, A Federal Republic. Australia’s Constitutional System of Government, Cambridge 

University Press, Melbourne 1995, ss. 85–86.
345 Zob. J. Smith, Debating the Reform of Canada’s Parliament [w:] F.L. Seidle, D. C. Docherty (eds.), 

Reforming Parliamentary Democracy, McGill–Queen’s University Press, Montreal & Kingston 2003,
s. 160.

346 Zob. T. Wieciech, Perspektywy i przesłanki reformy kanadyjskiego Senatu, „Przegląd Sejmowy”, 2008, 
nr 5, s. 291.

347 Zob. D.G. Hitchner, Th e Labour Government and the House of Lords, „Western Political Quarterly” 
1948, vol. 1(4), s. 437.
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Po raz pierwszy brytyjski rząd zmuszony został do ustąpienia przez Izbę Gmin 
w 1841 roku, kiedy to lider torysowskiej opozycji, R. Peel, przeforsował rezolucję 
przeciwko gabinetowi Lorda Melbourne, w której stwierdzono, że trwanie rządu nie-
posiadającego wsparcia większości Izby Gmin jest niezgodne z duchem konstytucji348. 
Był to pierwszy przypadek uchwalenia przez parlament formalnego wniosku po-
twierdzającego brak zaufania w stosunku do gabinetu (motion of no confi dence). W ko-
loniach brytyjskich w Ameryce Północnej po raz pierwszy doszło do tego siedem lat 
później, w roku 1848 w Nowej Szkocji.

Współcześnie uznaje się, że utrata zaufania następuje jedynie wówczas, gdy jest 
ona w sposób jednoznaczny przedmiotem głosowania. Innymi słowy, nawet poraż-
ka rządu w głosowaniu nad wnioskiem (motion)349 zasadniczym z punktu widzenia 
prowadzonej przezeń polityki nie oznacza utraty zaufania, a zatem nie obliguje pre-
miera do złożenia rezygnacji bądź doprowadzenia do rozwiązania parlamentu, chyba 
że uprzednio szef rządu zadeklarował, iż głosowanie gabinet potraktuje jako kwestię 
zaufania. W takiej sytuacji premier może oczywiście zdecydować się na złożenie dy-
misji bądź rozwiązanie Izby Gmin (Izby Reprezentantów), wszak odrzucenie pro-
jektu o zasadniczym dla rządu znaczeniu bez wątpienia jest oznaką utraty zaufania 
parlamentu. Szef rządu może jednak również starać się o potwierdzenie zaufania 
parlamentu, składając stosowny wniosek (vote of confi dence) bezpośrednio po przegra-
nym głosowaniu350. Tak właśnie postąpił J. Major w 1993 roku. Następnego dnia, po 
tym jak na skutek oporu części konserwatywnych deputowanych gabinet poniósł nie-
spodziewaną porażkę w głosowaniu nad ratyfi kacją traktatu z Maastricht (o poraż-
ce zadecydował rozstrzygający głos oddany przez Spikera), premier zgłosił wniosek 
o wotum zaufania, który został uchwalony znaczną większością głosów. Potwierdził 
tym samym zaufanie parlamentu wobec swego gabinetu, co pozwoliło mu pozostać 
na stanowisku351. Podobne przypadki notowano w Wielkiej Brytanii w 1976 roku, 
a w Kanadzie w latach: 1951 oraz 1968.

W warunkach stabilnego systemu dwupartyjnego, kiedy rządy zawsze dyspono-
wały bezwzględną większością w Izbie Gmin, a gabinety mniejszościowe były niezna-
ne, oraz silnej dyscypliny partyjnej – a zatem najogólniej rzecz biorąc od przełomu 
XIX i XX wieku – uznawano, że każda porażka gabinetu w głosowaniu oznacza wy-
rażenie wobec niego przez parlament wotum nieufności352. Takie poglądy wyznawa-

348 Lord Melbourne chciał ustąpić już dwa lata wcześniej wobec utraty poparcia radykałów i Irland-
czyków w Izbie Gmin, wówczas jednak R. Peel odmówił objęcia stanowiska. 

349 Każde głosowanie w parlamencie jest formalnie głosowaniem nad wnioskiem, nie wszystkie jed-
nak wnioski dotyczą uchwalenia projektu ustawy bądź poprawki do projektu. Wniosek może również 
dotyczyć na przykład uchwalenia rezolucji wzywającej rząd do podjęcia jakiegoś działania. Nie wszystkie 
więc omawiane poniżej przegrane przez rząd głosowania dotyczyły projektów ustaw. 

350 P. Norton, Government Defeats in the House of Commons: Th e British Experience, „Canadian Parlia-
mentary Review” 1985, vol. 8, no. 4, s. 7; House of Representatives Practice, op.cit., s. 47.

351 W detalach cały proces walki o ratyfi kację traktatu – w tym wspomniany jej epizod – omawiają 
D. Baker, A. Gamble i S. Ludlum. Zob. D. Baker, A. Gamble, S. Ludlum, Th e Parliamentary Siege of Maas-

tricht 1993: Conservatives Divisions and British Ratifi cation, „Parliamentary Aff airs” 1994, vol. 47, no. 1. 
352 A. Heard, Canadian…, op.cit., s. 69. Oczywiście chodzi wyłącznie o porażki w tej izbie, przed którą 

rząd ponosi odpowiedzialność polityczną. W Australii nierzadko dochodzi do tego, że rządowe projekty 
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no jeszcze w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, choć już I. Jennings 
przekonywał, że pojedyncza porażka rządu niekoniecznie wymaga jego dymisji bądź 
rozwiązania Izby Gmin, podkreślając, iż jest to konieczne jedynie wówczas, gdy prze-
grane głosowanie oznacza równocześnie utratę zaufania parlamentu353. Stanowisko 
takie nie było jednak powszechnie przyjmowane w doktrynie354. Wydaje się, że roz-
luźnienie stosownej normy konwenansowej dokonało się ostatecznie w Wielkiej Bry-
tanii dopiero w okresie funkcjonowania gabinetów o niewielkiej przewadze głosów 
oraz pewnego zachwiania dyscypliny wewnątrz dwóch głównych ugrupowań w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku355. W Kanadzie wiązać je należy bez 
wątpienia z coraz częstszym, począwszy od końca lat pięćdziesiątych tworzeniem ga-
binetów mniejszościowych, ze szczególnym nasileniem w pierwszej dekadzie XXI 
wieku. Warto jednak zaznaczyć, że owa liberalizacja stosownej normy konwenanso-
wej stanowiła raczej powrót do jej rozumienia obowiązującego w pierwszych latach 
po utworzeniu państwa kanadyjskiego, kiedy za decydujące uznawano jedynie głoso-
wania nad wnioskami o wyrażenie wotum zaufania lub wotum nieufności bądź nad 
projektami, które rząd uznawał za kwestie zaufania ze względu na ich znaczenie dla 
prowadzonej przezeń polityki356. Podobne uwagi można zresztą również odnieść do 
Wielkiej Brytanii. Z całą pewnością w XIX wieku nie uznawano za konieczne dla 
utrzymania zaufania Izby Gmin wygrywania przez rząd każdego głosowania. Nie 
mogło być zresztą inaczej, skoro między 1834 a 1895 rokiem aż 13 gabinetów mia-
ło status mniejszościowych. Nie były one rzecz jasna w stanie wygrywać wszystkich 
głosowań. Dwa gabinety Lorda Melbourne w latach 1834–1840 przegrywały je aż 
piędziesięcioośmiokrotnie.

Mimo iż w Australii od wielu lat nie funkcjonował żaden gabinet mniejszościo-
wy – pierwszym po prawie 70 latach był utworzony po wyborach z sierpnia 2010 
roku gabinet J. Gillard – a dyscyplina partyjna jest stosunkowo silna, również w tym 
państwie omawiana norma konwenansowa przyjmuje podobną formę jak w dwu po-
zostałych. W tym wypadku decydujące wydają się jednak doświadczenia pierwszych 
dekad istnienia państwa, kiedy to w warunkach systemu wielopartyjnego gabinety 
narażone były na częste porażki w Izbie Reprezentantów. Można przypuszczać, że 
w związku z tym w Australii omawiany konwenans konstytucyjny od początku obo-
wiązywał w innej niż w Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie postaci i przetrwał w takiej 
formie, mimo zasadniczej zmiany uwarunkowań politycznych uzasadniających pier-
wotnie jego treść. 

są odrzucane w Senacie, jednak – o czym już wspomniano – z punktu widzenia zasady odpowiedzialności 
nie ma to żadnego znaczenia.

353 I. Jennings, op.cit., s. 493
354 W czwartym wydaniu pracy Th e British Constitution z 1977 roku, J. Harvey i L. Bather jednoznacz-

nie stwierdzali, że rząd pokonany w głosowaniu nad zasadniczą kwestią (major issue) musi zrezygnować 
bądź doprowadzić do rozwiązania Izby Gmin; J. Harvey, L. Bather, Th e British Constitution, MacMillan 
Education, London 1977, s. 257.

355 G. Marshall, What are Constitutional Conventions?, „Parliamentary Aff airs”, 1985, vol. 38, no. 1, s. 
34. Por. też K. Wójtowicz, op.cit., s. 39.

356 Zob. E. Forsey, Government Defeats in the Canadian House of Commons 1867–1973, „Canadian 
Journal of Economics and Political Science” 1963, vol. 29, no. 3, ss. 364–367.
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W Wielkiej Brytanii w okresie po I wojnie światowej do końca 2009 roku rządy 
przegrywały w sumie głosowania w Izbie Gmin aż 120 razy357. Rekordzistą pod tym 
względem są laburzystowskie gabinety H. Wilsona i J. Callaghana. Pierwszy z nich 
przegrał 25 głosowań w latach 1974–1976, drugi w latach 1976–1979 poniósł 35 
porażek. To właśnie w tym okresie nastąpiło w Wielkiej Brytanii rozluźnienie normy 
konwenansowej regulującej odpowiedzialność polityczną rządu przed parlamentem. 
Co prawda już gabinet E. Heatha przegrał sześć głosowań (choć w okresie aż czte-
rech lat 1970–1974, a jeszcze wcześniej gabinety nie były w stanie wygrywać każ-
dego głosowania)358, to na przykład trzy kolejne konserwatywne gabinety tworzone 
w latach 1955–1966 zdołały wygrać w Izbie Gmin wszystkie głosowania. W Ka-
nadzie poluzowanie rygorów politycznej odpowiedzialności rządu w tym aspekcie 
poszło znacznie dalej niż w Wielkiej Brytanii – przynajmniej pod względem sta-
tystycznym – a zasadnicza zmiana w tym zakresie dokonała się właściwie dopiero 
w ostatniej dekadzie. Co prawda już w okresie funkcjonowania pierwszych gabinetów 
mniejszościowych porzucono pogląd, jakoby każde przegrane przez rząd głosowanie 
oznaczało wyrażenie przez parlament wobec niego wotum nieufności, ale pierwszy 
powojenny mniejszościowy gabinet J. Diefenbakera nie przegrał ani jednego głoso-
wania – chociaż w okresie tylko dziewięciu miesięcy, zaś kolejny, tworzony przez tego 
samego premiera, poniósł zaledwie trzy porażki – również w stosunkowo krótkim 
okresie, tym razem nieco ponad dziewięciu miesięcy. Następne, na których czele stali 
kolejno L. Pearson oraz P.E. Trudeau, przegrywały głosowania odpowiednio zale-
dwie trzykrotnie w ciągu pięciu lat (1963–1965) i ośmiokrotnie w okresie dwóch lat 
(1972–1974). Dla porównania, mniejszościowy gabinet P. Martina w latach 2004–
–2006 przegrał 43 głosowania, zaś kolejny mniejszościowy gabinet S. Harpera w la-
tach 2006–2008 poniósł aż 121 porażek359.

P. Norton wszystkie głosowania, w których parlament może wyrazić wobec ga-
binetu wotum nieufności, dzieli na trzy grupy: a) wyraźnie sformułowane wnioski 
o wyrażenie wotum nieufności; b) wnioski, które rząd uczynił kwestiami zaufania, 
deklarując, że traktuje głosowanie nad nimi jako potwierdzenie posiadania zaufania 
parlamentu; c) domniemane głosowania nad wotum zaufania, to znaczy takie, w któ-
rych odrzucenie wspieranych przez rząd projektów legislacyjnych oznacza równo-
cześnie wyrażenie wobec niego wotum nieufności360. Nieco inny podział zapropono-
wał A. Heard, który również wyróżnił wśród confi dence votes trzy grupy. Do pierwszej 
zaliczył głosowania nad tymi wnioskami, które rząd uczynił kwestią zaufania. Druga 

357 Statystyka obejmuje tylko te głosowania, w których obowiązywała dyscyplina partyjna.
358 Na przykład mniejszościowy gabinet R. Macdonalda między marcem a październikiem 1924 

roku przegrał 12 głosowań, a gabinet C. Attlee między marcem 1950 a lipcem 1951 roku poniósł cztery 
porażki. Od I wojny światowej do 1974 roku tylko nieliczne gabinety mogły pochwalić się wygrywa-
niem wszystkich głosowań w Izbie Gmin. Gabinet R. Macdonalda przeforsował nawet w parlamencie 
rezolucję, zgodnie z którą tylko głosowania zadeklarowane przez rząd jako kwestie zaufania mogły być 
za takie uznane.

359 Statystyki podawane dla Kanady uwzględniają także głosowania, w których nie obowiązywała 
dyscyplina partyjna, nie można ich więc porównywać wprost z podawanymi wyżej podobnymi danymi 
dla Wielkiej Brytanii.

360 P. Norton, op.cit., ss. 6–7.
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grupa obejmuje wnioski dotyczące aprobaty dla zasadniczych projektów politycznych 
rządu. Odrzucenie takich projektów w oczywisty sposób wykazuje brak zaufania par-
lamentu. W trzeciej grupie znalazły się zaś wnioski, których jedynym przedmiotem 
jest wyrażenie wobec rządu wotum nieufności361. Ujęcie A. Hearda tym różni się od 
stanowiska P. Nortona, że ten pierwszy zalicza do confi dence votes również głosowania 
nad wnioskami dotyczącymi kwestii zasadniczych dla polityki rządu, podczas gdy 
P. Norton nie traktuje takich głosowań jako kwestii zaufania.

Każde głosowanie w Izbie Gmin (Izbie Reprezentantów) premier może prze-
kształcić w głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu przez stosowną deklarację. 
W takiej sytuacji – niezależnie od jego przedmiotu, który może być mało istotny – na-
biera ono zasadniczego politycznego znaczenia, ponieważ staje się głosowaniem nad 
wotum zaufania dla rządu. Połączenie przez gabinet głosowania nad jakimś wnioskiem 
z kwestią zaufania może wiązać się ze znaczeniem, jakie przywiązuje on do niego, może 
mieć na celu chęć potwierdzenia zaufania parlamentu bądź też – co chyba zdarza się 
najczęściej – być sposobem na zdyscyplinowanie szeregowych parlamentarzystów par-
tii rządzącej lub też swoiste spacyfi kowanie tych spośród nich, którzy przeciwstawiają 
się polityce rządu w jakimś jej aspekcie. W warunkach rządu mniejszościowego tego 
rodzaju deklaracja może też być pretekstem dla rozwiązania parlamentu i równocześ-
nie obarczenia opozycji odpowiedzialnością za wcześniejsze wybory albo też sposobem 
na przeforsowanie rządowego projektu, jeśli opozycja nie jest skłonna doprowadzić do 
obalenia gabinetu i wyborów. W takiej sytuacji partie opozycyjne, zwłaszcza najwięk-
sze ugrupowanie, zawsze znajdują się w trudnym położeniu. Jeśli nie jest ono gotowe 
stanąć do wyborów, podejmując tym samym rywalizację o przejęcie władzy, wówczas 
musi wstrzymać się od głosowania, pozwalając tym samym rządowi na przeforsowanie 
projektu. Może to być więc bardzo skuteczne narzędzie w rękach gabinetu mniejszoś-
ciowego, pozwalające mu realizować zamierzenia legislacyjne mimo braku większości 
w parlamencie362. W każdym razie, niezależnie od tego, z jakich powodów premier za-
deklarował traktowanie konkretnego głosowania w kategoriach wotum zaufania, z raz 
złożonej deklaracji nie powinien się wycofywać. Nie jest to rzecz jasna w żadnym razie 
dopuszczalne po tym, jak rząd takie głosowanie przegra. Wówczas nie może być żad-
nych wątpliwości, że utracił on zaufanie parlamentu, wobec czego premier zmuszony 
jest udać się do głowy państwa w celu złożenia rezygnacji bądź zwrócenia się o rozwią-
zanie Izby Gmin (Izby Reprezentantów).

Do wniosków, których odrzucenie przez parlament oznacza pośrednie wyrażenie 
wotum nieufności, należą adres w odpowiedzi na mowę tronową (Address in Reply to 

Speech from the Th rone) oraz przedkładane przez rząd wnioski o uchwalenie głównej 
ustawy budżetowej. Współcześnie nie uznaje się natomiast, aby głosowania w spra-

361 A. Heard, Just What is a Vote of Confi dence? Curious Case of May 10, 2005, „Canadian Journal of 
Political Science” 2007, vol. 40, no. 2, ss. 397–398.

362 Spośród 121 głosowań przegranych przez mniejszościowy gabinet S. Harpera w latach 2006–
–2008 tylko 39 porażek zanotowano w drugiej sesji parlamentu. Wówczas bowiem rząd znacznie częś-
ciej deklarował pojedyncze głosowania jako kwestie zaufania, co zmuszało największą partię opozycyjną 
- nieprzygotowaną na wybory – do uchylania się od udziału w głosowaniach, tak aby nie doprowadzić 
do upadku rządu.
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wach proceduralnych stanowiły kwestie zaufania, wobec czego nawet trwała utrata 
przez rząd kontroli nad pracami Izby Gmin (Izby Reprezentantów) nie oznacza cof-
nięcia jej zaufania. Przekonują o tym wystarczająco doświadczenia kanadyjskie z po-
łowy 2005 roku, kiedy mniejszościowy gabinet P. Martina w pewnym okresie seryj-
nie przegrywał głosowania w sprawach proceduralnych, tracąc tym samym kontrolę 
nad pracami parlamentu. Nie zostało to jednak uznane (również przez Opozycję) za 
świadectwo utraty zaufania parlamentu. Warto jednak podkreślić, że w Australii aż 
trzykrotnie (w latach 1908, 1909 oraz 1931) rządy uznawały przegrane głosowania 
w sprawach proceduralnych – na przykład nad wnioskami o odroczenie debaty nad 
adresem dziękczynnym (w 1909 roku) lub nad odroczeniem (adjournement) obrad 
Izby Reprezentantów (w 1931 roku) – za wyrażenie wotum nieufności. Utrata kon-
troli nad pracami parlamentu o tyle nie musi oznaczać wycofania przezeń zaufania, że 
jeśli intencją opozycji jest obalenie rządu, nie musi ona uciekać się do takich środków. 
Rząd zawsze może również dążyć do potwierdzenia zaufania, składając odpowiedni 
wniosek, a jeśli nie będzie w stanie przez dłuższy okres kontrolować prac parlamen-
tu, w pewnym momencie dymisja bądź decyzja o rozwiązaniu parlamentu stanie się 
nieunikniona.

Mowa tronowa wygłaszana jest przez królową  (a w Kanadzie i Australii przez gu-
bernatora generalnego) na otwarcie każdej nowej sesji parlamentu. Jej tekst, przygo-
towywany przez premiera, zawiera plan przedsięwzięć legislacyjnych rządu, które ten 
zamierza zrealizować podczas otwieranej sesji. Nad mową tronową przeprowadzana 
jest w obu izbach bądź tylko w Izbie Gmin i Izbie Reprezentantów kilkudniowa de-
bata, która kończy się uchwaleniem adresu dziękczynnego, w którym parlament pre-
zentuje stanowisko wobec zapowiedzi zawartych w mowie tronowej. Ponieważ mowa 
tronowa jest formalnie aktem królowej, nie może zostać przez parlament odrzucona. 
Zawsze więc w odpowiedzi na mowę tronową uchwalany jest adres dziękczynny. Pro-
jekt adresu przedkłada jeden z parlamentarzystów partii rządzącej. Jeśli opozycji uda 
się przeforsować poprawkę do projektu, zawierającą krytykę jakiegoś aspektu mowy 
tronowej, i uzupełniony o tę poprawkę adres zostanie uchwalony, wówczas równo-
znaczne jest to z wyrażeniem rządowi wotum nieufności363. Jeśli parlament nie jest 
w stanie zaakceptować programu rządu przygotowanego na nową sesję parlamentu, 
oznacza to, że nie cieszy się on jego zaufaniem. „Poprawki i wnoszone przez opo-
zycję uzupełnienia poprawek [do adresu w odpowiedzi na mowę tronową] stawiają 
bezpośrednio kwestię zaufania do rządu”364. Sam fakt wprowadzenia przez parlament 
zmian do rządowego projektu adresu nie oznacza jednak jeszcze wyrażenia wotum 
nieufności, istotne znaczenie ma bowiem treść ewentualnych poprawek. Jeśli do pro-
jektu adresu dziękczynnego włączona zostanie poprawka stwierdzająca wprost (tak 
jak w Wielkiej Brytanii w 1924 roku), że „obecni doradcy Jego Królewskiej Mości 
nie posiadają zaufania tej Izby”365, sprawa jest jednoznaczna. Jeśli jednak poprawka 

363 Oczywiście takie konsekwencje może nieść jedynie głosowanie nad adresem w tej z izb parlamen-
tu, przed którą rząd ponosi odpowiedzialność polityczną.

364 Parlament Kanady (oprac. i tłum. K. Complak), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 106.
365 „But it is our duty to respectfully submit to your Majesty that your Majesty’s present advisers have 

not the confi dence of this House”. HC Deb 21 January 1924, vol. 169, col. 532.
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nie zawiera zasadniczej krytyki rządu lub jego programu, wówczas uzupełniony o po-
prawki adres dziękczynny nie jest traktowany jako wotum nieufności. W Kanadzie 
przynajmniej dwukrotnie (w latach 1951 i 2004) projekt adresu dziękczynnego został 
uzupełniony o poprawki zgłoszone przez opozycję. W obu przypadkach nie zostało 
to jednak uznane za wyrażenie wotum nieufności wobec rządu, ponieważ ich sfor-
mułowania nie stanowiły otwartej krytyki polityki gabinetu zapowiedzianej w mowie 
tronowej366. 

Głosowanie nad odpowiedzią na mowę tronową zawsze jest pierwszą okazją do 
wyrażenia przez parlament zaufania bądź jego braku wobec gabinetu. Przeprowadze-
nie takiego głosowania jest konstytucyjnym wymogiem, którego niedotrzymanie sta-
nowi, jak podkreśla A. Heard, poważne naruszenie norm konstytucyjnych367. Co do 
zasady niedopuszczalne jest również złożenie nowego projektu adresu po tym, jak do 
pierwszego opozycji udało się wprowadzić poprawki, choć stało się tak w 1894 roku 
w Wielkiej Brytanii. Ponownie przedłożony przez rząd projekt adresu dziękczynnego 
został wówczas uchwalony bez zmian.

W. Gladstone, pełniąc funkcję Kanclerza Skarbu, zapoczątkował w 1861 roku 
praktykę ujmowania wszystkich wydatków państwa w jednym projekcie ustawy, 
przedstawianej corocznie tak zwanej ustawie apropriacyjnej (appropration bill), zwanej 
popularnie budżetem. Współcześnie praktyka w tym zakresie wygląda jednak inaczej. 
Pojęcie budżetu oznacza w Wielkiej Brytanii, ale również w Kanadzie i Australii, pro-
pozycje dotyczące wydatków państwa w kolejnym roku budżetowym, przedstawia-
ne raz do roku w parlamencie przez ministra odpowiedzialnego za fi nanse państwa. 
Wystąpienie ministra w parlamencie popularnie określa się jako exposé budżetowe. 
W Wielkiej Brytanii po trwającej cztery dni debacie Izba Gmin głosuje następnie nad 
projektem Ustawy o fi nansach (Finance Bill), która upoważnia rząd do gromadzenia 
środków, a więc pobierania podatków. Wydatki publiczne sankcjonowane są w licz-
nych ustawach, przy czym pod koniec każdej sesji parlamentu odbywa się głosowanie 
nad projektem Ustawy o skarbie państwa (Consolidated Fund Bill), która upoważnia 
rząd do wydatkowania publicznych środków, w czasie kiedy parlament nie obraduje. 
Nad samym projektem nie przeprowadza się współcześnie debaty, jednak opozycja 
może przeforsować w trakcie prac nad nim wnioski o odroczenie obrad. W tej sytuacji 
parlament nie jest w stanie w pojedynczym głosowaniu odmówić rządowi sankcji dla 
wydatkowania środków publicznych, jest jednak w stanie – w głosowaniu nad Finance 

Bill – uniemożliwić mu pozyskiwanie środków. Wydaje się więc, że końcowe głoso-
wanie nad projektem ustawy budżetowej należy traktować jako kwestię zaufania. Być 
może podobnie rozpatrywać trzeba także przegłosowanie w trakcie prac nad projek-
tem Consolidated Fund Bill wniosku o odroczenie obrad.

W Kanadzie procedura wygląda nieco inaczej. Zasadnicze znaczenie ma projekt 
Ustawy o wprowadzeniu w życie budżetu (Budget Implementation Bill), przedkładany 
przez ministra fi nansów i zawierający zarówno przepisy zmieniające ustawy podatko-
we – co oznacza, że odnosi się on do zagadnień związanych z pozyskiwaniem docho-

366 Zob. A. Heard, Just What is…, op.cit, s. 399.
367 A. Heard, Constitutional Conventions and Parliament, op.cit., s. 21. 
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dów przez skarb państwa – jak i regulacje dotyczące wydatków. Bez wątpienia więc 
głosowanie nad Budget Implementation Bill można traktować jako kwestię zaufania 
dla rządu. Odrzucenie projektu należałoby więc uznać za równoznaczne wyrażeniu 
wobec rządu wotum nieufności. Jeśli w trakcie roku budżetowego rząd przedłoży pro-
jekt ustawy, którego celem jest implementacja nowych założeń budżetowych, wów-
czas i głosowanie nad takim projektem należy z całą pewnością uznać za głosowanie 
nad wotum zaufania dla rządu.

Parlament Australii corocznie uchwala ustawy apropriacyjne, upoważniające rząd 
do dokonywania wydatków ze środków skarbu państwa (Consolidated Revenue Fund). 
W sumie uchwalanych jest sześć ustaw, przy czym największe znaczenie ma Appro-

priation Bill (No. 1), stanowiący najważniejsze element „budżetu”. Oprócz tego istnieje 
również możliwość uchwalania ustaw zaopatrzeniowych (supply bills), umożliwiających 
dokonywanie przez rząd wydatków w sytuacji, w której przed rozpoczęciem roku bu-
dżetowego, zaczynającego się w Australii 1 lipca, ustawy apropriacyjne nie zostaną 
uchwalone368. Z punktu widzenia konwenansowej zasady odpowiedzialności rządu 
wydaje się, że odrzucenie przez Izbę Reprezentantów któregokolwiek z sześciu pro-
jektów ustaw apropriacyjnych, a w razie ich nieuchwalenia do 1 lipca, również jakie-
gokolwiek supply bill, należy traktować jako wyrażenie wobec rządu wotum nieufności. 
Podobnych skutków nie niesie z pewnością – przynajmniej w wymiarze normatyw-
nym – odrzucenie wspomnianych projektów ustaw przez Senat. Do uprawnień Senatu 
w stosunku do projektów ustaw fi nansowych powrócimy jeszcze w innym miejscu.

Najprostszym, niebudzącym żadnych wątpliwości sposobem wyrażenia wobec 
rządu wotum nieufności jest uchwalenie przez parlament wniosku, który wprost i jed-
noznacznie komunikuje utratę zaufania parlamentu. W 1979 roku, jako lider Opozy-
cji, M. Th atcher złożyła w Izbie Gmin wniosek stwierdzający po prostu: „że ta Izba 
nie ma zaufania do rządu Jej Królewskiej Mości”369. Podobnie postąpił w Kanadzie 
w 2005 roku ówczesny lider Opozycji S. Harper, który wniósł o stwierdzenie: „że ta 
Izba utraciła zaufanie do rządu”370. W takiej sytuacji nie ma oczywiście żadnych wąt-
pliwości, że chodzi o wyrażenie wobec rządu wotum nieufności. Nie zawsze jednak 
wnioski o wotum nieufności są tak jednoznacznie formułowane. W Kanadzie tylko 
wnioski z listopada 2005 roku i marca 2011 były sformułowane w taki sposób. W po-
zostałych czterech wypadkach treść stosownego wniosku (tylko raz, w 1926 roku, 
złożonego jako zupełnie odrębny wniosek, w pozostałych trzech przypadkach zgła-
szanych w formie poprawek do przedłożeń rządowych) nie zawierała sformułowania 
o utracie zaufania do rządu. Wnioski te zawierały jednak w każdym wypadku krytykę 
polityki rządu lub skierowane pod jego adresem wezwanie do rezygnacji. Składane 
przez opozycję wnioski, niezależnie w jakiej formie, „stają się sprawdzianem zaufania 
parlamentu dla rządu, ponieważ zawarte w nich sformułowania komunikują utratę 

368 Zob. szerzej House of Representatives Practice, op.cit., s. 414.
369 „Mr. Speaker, I beg to move, Th at this House has no confi dence in Her Majesty’s Government”. 

HC Deb 28 March 1979, vol. 965, col. 461.
370 „Mr. Harper (Calgary Southwest), seconded by Mr. Layton (Toronto–Danforth), moved – Th at 

this House has lost confi dence in the government”. House of Commons of Canada, 38th Parliament, 1st 
Session. Journals, no. 157, Th ursday, November 24, 2005, 10:00 a.m.
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zaufania, potępiają rząd lub wzywają [go] do ustąpienia”371. Może się jednak zdarzyć, 
że sprawa nie jest tak jednoznaczna. 21 listopada 2005 roku kanadyjska Izba Gmin 
uchwaliła złożony cztery dni wcześniej wniosek wzywający premiera do zwrócenia się 
do gubernatora generalnego o rozwiązanie Izby Gmin i wyznaczenie daty wyborów 
na 13 lutego 2006 roku372. We wniosku nie znalazło się wezwanie premiera i rządu 
do ustąpienia, ale do doprowadzenia do rozwiązania parlamentu. Jego przegłosowa-
nie oznaczało de facto utratę przez rząd zaufania. Ten jednak odmówił zastosowania 
się do uchwały Izby Gmin, uznając – nie całkiem bezpodstawnie – że jest ona nie-
konstytucyjna, ponieważ prawo doradzania głowie państwa odnośnie do rozwiązania 
parlamentu, zgodnie z konwenansową normą konstytucyjną, należy do premiera, nie 
zaś do samego parlamentu373. 

Wobec wniosku, który, zgodnie ze wskazanym wyżej kryterium wyraźnie – nawet 
jeśli nie wprost – komunikuje utratę zaufania parlamentu wobec rządu, premier nie 
ma innego wyjścia, jak tylko złożyć dymisję lub zwrócić się do głowy państwa o roz-
wiązanie parlamentu. Wbrew stanowisku prezentowanemu przez D. Desserud374, 
utrata zaufania parlamentu może nastąpić w rezultacie jednego głosowania. Oczy-
wiście – jak już podnoszono – nie każde przegrane przez rząd głosowanie oznacza 
wycofanie przez parlament zaufania, jednak niektóre pojedyncze głosowania owszem. 
Swoboda rządu w zakresie decydowania o tym, czy porażka w parlamencie przesądza 
o utracie jego zaufania, jest ograniczona normą konwenansową. Jej ostateczną sankcją 
jest prawo gubernatora generalnego do zdymisjonowania premiera, który pozostaje 
na stanowisku, nie posiadając zaufania parlamentu. Oczywiście, tak jak to bywa z nor-
mami konwenansowymi, istnieje tutaj pewien obszar niejasności. Z całą pewnością 
trudno byłoby gubernatorowi generalnemu zdymisjonować premiera P. Martina po 
przegłosowaniu przez kanadyjską Izbę Gmin wspomnianego wniosku z 21 listopada 
2005 roku, mimo iż niektórzy mogliby uznać go za wniosek wyrażający wotum nieuf-
ności. Inna byłaby jednak sytuacja, gdyby P. Martin po uchwaleniu przez Izbę Gmin 
– również już wspominanego – wniosku złożonego 24 listopada 2005 roku, który był 
bezdyskusyjnie wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności, nie zwrócił się o rozwiąza-
nie parlamentu lub nie złożył dymisji.

Specyfi ka procedury egzekwowania odpowiedzialności politycznej rządu w ustro-
ju westminsterskim polega na tym, że złożenie, a w dalszej kolejności także przyjęcie 
wniosku o wyrażenie wotum nieufności nie jest obwarowane żadnymi specjalnymi 
wymogami, inaczej niż w kontynentalnych systemach parlamentarnych. Wniosek taki 
złożyć może każdy pojedynczy deputowany (w Kanadzie i Australii wymaga on jesz-
cze poparcia ze strony innego parlamentarzysty), a do jego przegłosowania nie jest 
wymagana większość kwalifi kowana. Co więcej, jak widzieliśmy, za wniosek o wotum 
nieufności uznawane są nawet poprawki do rządowych projektów ustaw zawierające 

371 A. Heard, Just What is…, op.cit., s. 400.
372 Zob. House of Commons of Canada, 38th Parliament, 1st Session. Journals no. 152, Th ursday, No-

vember 17, 2005, 10:00 a.m.
373 Zob. D. Desserud, Th e Confi dence Convention under the Canadian Parliamentary System, „Parlia-

mentary Perspectives” 2006, no. 7, ss. 10–11.
374 Ibidem, s. 16.
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krytykę polityki rządu. Racjonalizacja odpowiedzialności politycznej rządu w warun-
kach systemu westminsterskiego, w związku z tym, że podlega ona regulacji konwe-
nansowej, przybiera inną postać. 

Konsekwencją rozumienia zaufania parlamentu jako sytuacji, w której rząd ma 
wśród deputowanych więcej zwolenników niż przeciwników, jest to, że rząd nie może 
upaść w sposób przypadkowy, to znaczy gdy ze względów losowych w głosowaniu nie 
mogli uczestniczyć wszyscy jego zwolennicy w parlamencie lub gdy złamana została 
zasada dobierania par. Kiedy w 1964 roku wydawało się, że rząd H. Wilsona może 
przegrać głosowanie nad poprawką do projektu adresu dziękczynnego, ponieważ 
13 deputowanych Partii Pracy utknęło na szkockim lotnisku z powodu gęstej mgły 
uniemożliwiającej start samolotu, premier zadeklarował, że ewentualnej porażki nie 
potraktuje jako wyrażenia wotum nieufności. Mimo iż P. Norton twierdzi, że w razie 
głosowania nad bezpośrednim wnioskiem o wotum nieufności – takim, jaki wniosła 
M. Th atcher w 1979 roku – tego rodzaju okoliczności nie mogłyby mieć znaczenia 
i porażka rządu musiałaby oznaczać jego dymisję bądź wniosek o rozwiązanie par-
lamentu375, wydaje się, że nawet w takiej sytuacji premier byłby jednak uprawniony 
do postawienia w Izbie wniosku o wotum zaufania w celu potwierdzenia posiada-
nia zaufania parlamentu376. Jeśli wydarzenia, jakie miały miejsce w Kanadzie w 1968 
roku, potraktować jako rozstrzygający precedens, wówczas należałoby przyjąć, że 
w warunkach gabinetu mniejszościowego również wówczas, gdy rząd poniósł tego 
rodzaju „przypadkową” porażkę z własnej winy – to znaczy wobec niedopatrzenia ze 
strony rzeczników dyscypliny partyjnej (whips), premier również ma prawo przedło-
żyć wniosek o wotum zaufania. Zachowanie ówczesnego szefa rządu L. Pearsona nie 
znalazło jednak naśladowców w późniejszych latach, a same wydarzenia z 1968 roku 
traktowane są w doktrynie raczej jako odejście od ustalonych zasad postępowania 
aniżeli precedens ustrojowy o zasadniczym znaczeniu377.

Powszechnie wiadomo, że w ustroju westminsterskim bardzo rzadko dochodzi 
do wyrażenia przez parlament wotum nieufności wobec rządu. Silna dyscyplina par-
tyjna powoduje, że w praktyce na utratę zaufania narażone są wyłącznie gabinety 
mniejszościowe lub koalicyjne. W XX wieku w Wielkiej Brytanii tylko trzykrotnie 
przeforsowano w Izbie Gmin wotum nieufności wobec rządu (dwa razy w 1924 roku 
– przy czym za pierwszym razem chodziło o głosowanie nad adresem w odpowiedzi 
na mowę tronową – oraz w roku 1979), w Kanadzie w całej historii sześciokrotnie 
(w latach: 1926, 1963, 1974, 1979, 2005, 2011), a w Australii ośmiokrotnie (dwa 
razy w 1904 roku oraz w latach: 1905, 1908, 1909, 1929, 1931, 1941). Spośród tych 
w sumie 17 przypadków tylko rząd J. Scullina, wobec którego australijska Izba Re-
prezentantów wyraziła wotum nieufności w 1931 roku, był rządem większościowym. 
Dwa inne australijskie gabinety miały status koalicyjnych, pozostałe – we wszystkich 
trzech państwach – były gabinetami mniejszościowymi.

375 P. Norton, op.cit., s. 8.
376 Zob. okoliczności upadku rządu A. Meighena w 1926 roku: A. Heard, Just What is…, op.cit., s. 406.
377 Zob. R. J. Van Loon, M.S. Whittington, Th e Canadian Political System. Environment, Structure and 

Process, McGraw-Hill Ryerson Ltd., Toronto 1987, ss. 195–196.
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Jeśli chodzi o formę, w jakiej następowała utrata zaufania parlamentu, tylko jeden 
raz w Wielkiej Brytanii i dwukrotnie w Kanadzie były to wprost sformułowane, od-
rębnie złożone wnioski o wyrażenie wotum nieufności. W pozostałych przypadkach 
były to wnioski potępiające rząd za prowadzoną politykę – samodzielne (wniosek 
przeciwko kanadyjskiemu gabinetowi A. Meighena w 1926 roku) bądź zgłaszane jako 
poprawki do projektów ustaw budżetowych (trzykrotnie w Kanadzie, w latach: 1963, 
1974 i 1979 i w Australii w 1941 roku) lub innych rządowych projektów (w Au-
stralii w latach: 1904 i 1929). Jak wspomniano, wotum nieufności wobec gabinetu 
S. Baldwina w 1924 roku brytyjska Izba Gmin wyraziła przez wprowadzenie sto-
sownej poprawki do adresu dziękczynnego w odpowiedzi na mowę tronową. W po-
dobny sposób australijska Izba Reprezentantów wyraziła wotum nieufności wobec 
gabinetu G. Reida w 1905 roku, choć tekst poprawki nie zawierał w tym wypadku 
wprost stwierdzenia o braku zaufania. W 1924 roku brytyjski premier R. Macdonald 
przekształcił głosowanie nad powołaniem komisji specjalnej Izby Gmin do zbadania 
okoliczności wycofania przez rząd oskarżenia wobec wydawcy jednego z pism socja-
listycznych w głosowanie nad wotum zaufania, co wobec porażki rządu oznaczało 
wyrażenie wotum nieufności. 

Współcześnie, zwłaszcza w warunkach rządu większościowego, faktyczna odpo-
wiedzialność polityczna ponoszona jest nie przed parlamentem, a przed frakcją parla-
mentarną partii rządzącej. Jej podmiotem nie jest zaś cały gabinet, ale jednoosobowo 
premier.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREMIERA

Szczególnie w ostatnich kilkudziesięciu latach (odnosi się to do wszystkich trzech 
interesujących nas państw) jeśli już dochodziło do zmiany rządu, to następowało to 
nie w wyniku utraty przez niego zaufania parlamentu, lecz w rezultacie zmiany lide-
ra partii rządzącej, pełniącego funkcję premiera. Najbardziej znana jest z całą pew-
nością rewolta w brytyjskiej Partii Konserwatywnej, która doprowadziła do obalenia
M. Th atcher w 1990 roku. W 2007 roku, pod wpływem nacisków ze strony parla-
mentarzystów Partii Pracy, rezygnację ze stanowiska złożył T. Blair. Podobne przy-
kłady można odnaleźć również w Kanadzie (wspominane już ustąpienia P.E. Trudeau 
w 1984 roku, B.M. Mulroneya w 1993 roku i zwłaszcza J. Chrétiena w 2003 roku, 
a znacznie wcześniej także M. Bowella w 1896 roku) oraz w Australii (rezygnacje 
J. Gortona w 1971 roku oraz K. Rudda w 2010 roku, pozbawienie przywództwa
R. Hawke’a w 1991 roku). Przypomnijmy, że ostatni przypadek obalenia rządu przez 
parlament zanotowano w Wielkiej Brytanii w 1979 roku, a w Australii w 1941 roku. 
Na tym tle wyróżnia się jedynie Kanada, gdzie doszło do tego, jak pamiętamy, nie tak 
dawno, bo w listopadzie 2005 roku, a później także w marcu 2011 roku. W każdym 
razie, nawet uwzględniając pewną odrębność Kanady wynikającą z praktyki tworzenia 
w tym państwie w ostatnich latach gabinetów mniejszościowych, bezsporne jest, że 
premier ponosi współcześnie odpowiedzialność polityczną również – jeśli nie przede 
wszystkim – przed partią, na czele której stoi. W warunkach rządów większościowych 
jest to właściwie jedyna rzeczywista odpowiedzialność. Ostatni przypadek upadku 
rządu większościowego zanotowano w Wielkiej Brytanii w 1895 roku, a w Australii 
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w 1931 roku. W tym drugim państwie był to jedyny w historii rząd większościo-
wy, wobec którego przeforsowano w Izbie Reprezentantów wotum nieufności. Ni-
gdy w historii większościowy gabinet nie utracił zaufania Izby Gmin w Kanadzie. 
Sprowadzenie faktycznej odpowiedzialności premiera do odpowiedzialności przed 
frakcją parlamentarną jego partii skłania do formułowania twierdzeń, że zasada rzą-
dów odpowiedzialnych w praktyce przekształciła się w zasadę „partyjnych rządów 
odpowiedzialnych”378. 

Możliwości formalnego pozbawienia premiera przywództwa w partii przez jej 
parlamentarną reprezentację są współcześnie w Wielkiej Brytanii i Kanadzie znaczą-
co ograniczone ze względu na procedury wyboru liderów największych ugrupowań, 
angażujące już nie tylko parlamentarzystów, ale znacznie szerszą reprezentację człon-
ków partii lub nawet ich wszystkich. Formalne możliwości parlamentarnych repre-
zentacji australijskich partii politycznych są pod tym względem znacznie większe. Nie 
znalazły jednak potwierdzenia formułowane niegdyś przypuszczenia379, że zmiana 
procedury wyboru lidera, pozbawiająca parlamentarzystów wyłączności w tym zakre-
sie, osłabi odpowiedzialność premiera przed frakcją parlamentarną partii. Nie tylko 
wymuszone przez partie dymisje T. Blaira oraz J. Chrétiena, ale również na przykład 
okoliczności odejścia ze stanowiska premiera Nowej Szkocji J. Savage’a w 1997 roku 
skłaniają do wniosku, że niezależnie od formalnych procedur wyboru lidera, repre-
zentacja parlamentarna partii wciąż jest zdolna doprowadzić do jego usunięcia380.

Odrębnym zagadnieniem jest bezpośrednia odpowiedzialność premiera przed 
wyborcami. Już I. Jennings zwracał uwagę, że wybory powszechne są w gruncie rze-
czy wyborami premiera, podkreślając, że było tak już od pierwszej reformy prawa 
wyborczego z 1832 roku381. W 1886 roku W. Gladstone jako pierwszy lider partii 
prowadził kampanię poza własnym okręgiem wyborczym, między innymi wygłasza-
jąc przemówienia na dworcach kolejowych, za co został zresztą skrytykowany przez 
królową Wiktorię. Współcześnie teza I. Jenningsa o bezpośrednim wyborze premiera 
ma z pewnością jeszcze mocniejsze podstawy niż wówczas, kiedy została ona przez 
brytyjskiego konstytucjonalistę sformułowana. Jeśli jednak premier dysponuje bezpo-
średnim mandatem wyborczym, to zmiana na stanowisku szefa rządu w inny sposób 
niż w rezultacie wyborów powszechnych staje się o tyle problematyczna, że jej kon-
sekwencją winny być wcześniejsze wybory, które mogłyby potwierdzić mandat no-
wego premiera. W ten sposób jednak zakwestionowana zostałaby zasadnicza reguła 
systemu parlamentarnego, zgodnie z którą to parlament jest bezpośrednim źródłem 
legitymacji rządu, a legitymacja wyborcza ma odnośnie do egzekutywy charakter je-
dynie pośredni. Ta kontrowersja była jednym z centralnych zagadnień sporu, który 
przerodził się w spór konstytucyjny, toczonego w czasie kryzysu politycznego w Ka-
nadzie na przełomie 2008 i 2009 roku. Premier S. Harper i jego zwolennicy zakwe-
stionowali wówczas prawo Izby Gmin do decydowania o tym, kto stoi na czele rządu, 
przekonując, że w systemie demokratycznym wyłączna decyzja w tym zakresie nale-

378 P. Weller, Cabinet Government…, op.cit., s. 192.
379 P. Weller, Party Rules…, op.cit., s. 142.
380 Zob. G. White, op.cit., ss. 73–74.
381 I. Jennings, op.cit., s. 200.
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żeć musi do wyborców382. To stanowisko spotkało się z niemal powszechną krytyką 
przedstawicieli doktryny, podkreślających ze swej strony, że w systemie parlamen-
tarnym nie ma bezpośrednich wyborów szefa rządu, że jest on wybierany tylko jako 
jeden z kilkuset parlamentarzystów i w żadnym razie nie dysponuje bezpośrednim 
mandatem wyborczym383. Takie stanowisko, choć bez żadnych wątpliwości właściwe 
z punktu widzenia zasad parlamentarnego systemu rządów, wydaje się jednak – przy-
najmniej do pewnego stopnia – nazbyt dogmatyczne. Trudno doprawdy współcześnie 
utrzymywać, jakoby premier był wybierany tylko jako jeden z kilkuset parlamenta-
rzystów. Niezależnie od oceny takiego stanu rzeczy, która oczywiście może być nega-
tywna, nie sposób zaprzeczyć, że lider partii jest centralną postacią kampanii wybor-
czej, ofi cjalnym kandydatem na premiera i co najważniejsze, że jest tak powszechnie 
postrzegany przez wyborców. Do badań opinii publicznej zawsze należy podchodzić 
bardzo ostrożnie, trudno bowiem precyzyjnie ustalić, na ile osoba lidera partii de-
terminuje sposób oddawania głosów przez wyborców, ale bez wątpienia, głosując na 
kandydata konkretnej partii w swym okręgu wyborczym, mają oni pełną świadomość, 
że wspierają w ten sposób określoną osobę jako kandydata na stanowisko szefa rządu. 
Należy przypuszczać, że również sami premierzy świadomi są bezpośredniego man-
datu otrzymywanego od wyborców, co zresztą potwierdza postępowanie niektórych 
z nich. Słynne słowa wypowiedziane przez S. Baldwina po przegranych wyborach 
w 1929 roku są tego znakomitym świadectwem. Mimo iż Partia Pracy również nie 
zdobyła wówczas bezwzględnej większości w Izbie Gmin, co pozwalało liderowi kon-
serwatystów pozostać na stanowisku i skonfrontować parlament, nie zdecydował się 
on jednak tego uczynić, decydując się na niezwłoczne ustąpienie i stwierdzając przy 
tym, że niezależnie od tego, czy wyborcy „chcieli czcigodnych członków Opozycji czy 
nie, z pewnością nie chcieli mnie”384. Współcześnie każdy premier, który znalazłby 
się w podobnej sytuacji, mógłby z całą pewnością te słowa powtórzyć. Nawet jeśli 
uwzględnić tę okoliczność, że wybory w 1929 roku były niezwykle spersonalizowane 
i skoncentrowane na osobach liderów, nie sposób przecież nie dostrzec, iż współcześ-
nie koncentracja ta jest bezsprzecznie jeszcze większa. 

Konwenans konstytucyjny zobowiązujący premiera do niezwłocznego ustąpienia 
wówczas, gdy Opozycja zdobywa większość mandatów w parlamencie, można od-

382 Zob. T. Flanagan, Only Voters Have the Right to Decide on the Coalition, „Globe and Mail”, January 
9, 2009.

383 Zob. np. J. Smith, Parliamentary Democracy versus Faux Populist Democracy [w:] P.H. Russell, 
L. Sossin (eds.), op.cit., s. 184. 

384 S. Baldwin zdecydował się bezzwłocznie ustąpić wbrew naleganiom większości konserwatywnych 
liderów, dążących do obciążenia liberałów – odgrywających w „zawieszonym parlamencie” rolę języczka 
u wagi – bezpośrednią odpowiedzialnością za powstanie laburzystowskiego rządu. S. Baldwin potraktował 
wyborczą porażkę jako odmowę zaufania ze strony wyborców, zobowiązującą go do ustąpienia ze stano-
wiska. Mimo iż brał on również pod uwagę czynniki natury politycznej – obawiając się szkód, jakie Partii 
Konserwatywnej mogłoby uczynić utworzenie mniejszościowego rządu zdanego na łaskę Partii Liberal-
nej – jego postępowanie może jednak stanowić wskazanie (zwłaszcza w świetle wypowiedzianych przez 
niego słów), iż uważał on, że werdykt wyborców ma decydujące znaczenie w zakresie obsady stanowiska 
szefa rządu. Zob. P. Williamson, ‘Safety First’: Baldwin, the Conservative Party, and the 1929 General Elec-

tion, „Historical Journal” 1982, vol. 25, no. 2, ss. 408–409. 
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czytywać jako potwierdzenie na gruncie konstytucyjnym bezpośredniego mandatu 
szefa rządu. Jeśliby trzymać się dogmatycznego stanowiska reprezentowanego przez 
większość doktryny, należałoby znaleźć uzasadnienie dla natychmiastowej dymisji 
premiera po przegranych wyborach. Byłoby o to jednak bardzo trudno. Skoro zarów-
no jego mandat, jak i całego rządu miałby wywodzić się wyłącznie z woli parlamentu, 
a nie bezpośrednio wyborców, ustąpienie ze stanowiska przed skonfrontowaniem par-
lamentu byłoby nieuzasadnione.

Wszystko to nie oznacza oczywiście zakwestionowania prawa Izby Gmin do do-
konania zmiany premiera między wyborami385. Nie oznacza to również, że jeśli zmiana 
taka nastąpi, nowy premier musi szukać potwierdzenia swego mandatu w wyborach 
powszechnych, choć ma z pewnością do tego prawo386. Niektórzy szefowie rządów tak 
postępowali ( J. Gillard w 2010 roku w Australii, P. Martin w 2004 roku w Kanadzie 
czy nawet A. Eden w 1955 roku w Wielkiej Brytanii, choć wówczas od poprzednich 
wyborów minęły już cztery lata), inni nie decydowali się jednak na przeprowadze-
nie wcześniejszych wyborów (H. Macmillan i J. Callaghan w Wielkiej Brytanii, P. 
Keating w Australii). Niekiedy zmiana premiera następowała na tyle krótko przed 
„terminowymi” wyborami, że kwestia ta w ogóle nie stanęła na porządku dziennym 
( J. Turner i K. Campbell w Kanadzie, J. Major w Wielkiej Brytanii). G. Brown, mimo 
wcześniejszych zapowiedzi, nie doprowadził do rozwiązania Izby Gmin po tym, jak 
w 2007 roku zastąpił T. Blaira na stanowisku premiera i chociaż jego postępowanie 
spotkało się ze zdecydowaną krytyką Opozycji, nie było oczywiście w żadnej mierze 
niekonstytucyjne lub nawet niewłaściwe. Sama zapowiedź G. Browna po objęciu sta-
nowiska, z której później się wycofał, może jednak świadczyć o tym, że dostrzegał on 
konieczność, a przynajmniej stosowność potwierdzenia swego mandatu w wyborach 
powszechnych. Konieczność taką z całą pewnością dostrzegała australijska premier
J. Gillard, która po objęciu stanowiska z końcem czerwca 2010 roku, wskazując właś-
nie na brak wyborczego mandatu, zapowiedziała jak najszybsze przeprowadzenie wy-
borów do Izby Reprezentantów, które odbyły się 21 sierpnia tego roku, trzy miesiące 
przed upływem kadencji. 

W każdym razie pozostaje wciąż kwestią natury raczej politycznej aniżeli kon-
stytucyjnej to, czy w sytuacji, w której dojdzie do zmiany na stanowisku szefa rządu 
w trakcie kadencji parlamentu, powinny odbyć się wybory potwierdzające mandat no-
wego premiera. Nie istnieje z pewnością konwenans konstytucyjny, który nakazywałby 
rozwiązanie parlamentu w rezultacie takiej zmiany. Podobnie, żadna norma konstytu-
cyjna nie zobowiązuje premiera obejmującego stanowisko w trakcie kadencji do posta-
wienia w parlamencie kwestii zaufania, to znaczy ubiegania się o swoistą inwestyturę 
parlamentarną. Sam fakt powołania oznacza domniemanie zaufania Izby Gmin, które 
oczywiście może zostać cofnięte, jednak nie musi być formalnie potwierdzone387. 

385 Jak słusznie wskazuje G. Marshall, wyborcy, oddając głos, powinni mieć świadomość, że może 
dojść w trakcie kadencji parlamentu do zmiany na stanowisku szefa rządu w wyniku decyzji partii poli-
tycznych, na które głosują. Por. G. Marshall, Th e End of…, op.cit., s. 5. Podobnie R. Brazier, Th e Down-

fall…, op.cit., s. 479.
386 Zob. J. P. Mackintosh, op.cit., s. 624.
387 Zob. R. Brazier, Th e Downfall…, op.cit., ss. 481–482.
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Kwestia bezpośredniego mandatu premiera – tak żywo dyskutowana nie tak daw-
no w Kanadzie – stanowi jeden z elementów napięcia, jakie współczesna demokracja 
wywołuje w tradycyjnych strukturach ustrojowych. Zasady demokracji parlamentar-
nej nie dają się łatwo pogodzić ze współczesnymi warunkami prowadzenia rywaliza-
cji wyborczej, skoncentrowanej, a nawet ograniczonej wyłącznie do osób partyjnych 
liderów. W takiej sytuacji nie tylko pozycja, ale i legitymacja pojedynczych członków 
parlamentu ulega zasadniczemu osłabieniu. Ponieważ wyborcy są przekonani, że wy-
bierają premiera – i do pewnego stopnia takie przekonanie jest usprawiedliwione – 
nie są skłonni uznawać prawa parlamentarzystów do decydowania o tym, kto będzie 
stał na czele gabinetu, a przecież to właśnie prawo deputowanych stanowi o istocie 
parlamentarnego systemu rządów. Normalne w takim systemie przetargi polityczne 
postrzegane są jako niedemokratyczne, bo naruszające wolę zbiorowego suwerena wy-
rażoną w akcie wyborczym388. Problem „kryzysu zasady reprezentacji” nie wynika jed-
nak, jak chcą niektórzy, z nadmiernego znaczenia zasady równości i dominacji postaw 
egalitarystycznych, co ma prowadzić do pomniejszania pozycji reprezentantów wobec 
reprezentowanych, sprowadzając tych pierwszych do roli bezwolnych wykonawców 
instrukcji wyborców wydawanych w akcie głosowania. Zgodnie z tym poglądem za-
kwestionowanie szczególnej roli reprezentantów jako przedstawicieli ogółu, zrów-
nanie ich z tymi, których mają reprezentować, jest przyczyną słabości współczesnej 
demokracji parlamentarnej389. Trudno jednak zgodzić się z tak postawioną diagnozą. 
Źródeł problemu należy szukać, jak się wydaje, zupełnie gdzie indziej, to znaczy nie 
po stronie wybierających, ale wybieranych. To słabość – także intelektualna – elit po-
litycznych, a zwłaszcza współczesnych partii, które zmieniają się w zdyscyplinowaną 
„drużynę lidera” zamiast stanowić zbiór indywidualności, rygorystycznie egzekwowa-
na dyscyplina partyjna oraz zdominowanie apelu wyborczego przez często niebywale 
prymitywny marketing polityczny prowadzą do deprecjacji statusu indywidualnych 
parlamentarzystów, kreując niemal autokratyczną pozycję premiera, który często jest 
nie tylko najbardziej, ale wręcz jedynym znanym wyborcom politykiem swojej partii. 
Problem leży nie w braku szacunku wyborców wobec ich reprezentantów, ale w spo-
sobie rekrutacji elit politycznych, który powoduje, że reprezentanci bardzo często na 
ten szacunek po prostu nie zasługują. 

Z całą pewnością nie zaszły jak dotąd takiego rodzaju przekształcenia ustroju 
westminsterskiego, które doprowadziłyby do uznania bezpośredniego mandatu pre-
miera. Takie uznanie mogłoby zresztą nastąpić wyłącznie na gruncie konwenanso-
wym, wszak prerogatywa królewska dająca głowie państwa swobodę dobierania do-
radców, w tym oczywiście premiera, musiałaby pozostać nienaruszona. Nie można 
jednak wykluczyć, że w przyszłości ukształtuje się konwenans konstytucyjny, zobo-
wiązujący premiera, który objął stanowisko nie w wyniku wyborów powszechnych, 
do potwierdzenia swego mandatu w taki właśnie sposób. Jak powiedziano, obecnie 
tego rodzaju norma konwenansowa z całą pewnością jednak nie obowiązuje, chociaż 

388 Zob. J. Leclair, J.F. Gaudreault-Desbiens, Of Representation, Democracy and Legal Principles: Th in-

king about the Impensé [w:] P.H. Russell, L. Sossin (eds.), op.cit., s. 108.
389 Zob. ibidem, ss. 109–112.
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wypowiedzi P. Martina w 2003 roku, J. Gillard w 2010 roku czy nawet G. Browna 
w roku 2007 wskazują, że być może u adresatów potencjalnej normy rodzi się poczu-
cie zobowiązania do pewnego sposobu postępowania, które stanowi przecież jeden 
z elementów prowadzących do powstawania konwenansów konstytucyjnych.

3. Konwenanse konstytucyjne w parlamencie

W brytyjskiej tradycji ustrojowej funkcjonowanie parlamentu opiera się nie tylko na 
normach zawartych w postanowieniach regulaminowych (stałych – standing orders 
oraz przyjmowanych na okres jednej sesji postanowieniach regulaminowych sesyj-
nych – sessional orders) oraz licznych precedensach i zwyczajach parlamentarnych, ale 
również na przepisach prawa konstytucyjnego oraz konwenansowych normach kon-
stytucyjnych390. Ze względu na te liczne źródła norm parlamentarnych, liczba konwe-
nansów konstytucyjnych obowiązujących w parlamencie jest stosunkowo niewielka. 
Mają one jednak zasadnicze znaczenie, przede wszystkim w zakresie regulacji statusu 
oraz zabezpieczania praw opozycji parlamentarnej. 

Na podstawie konwenansów konstytucyjnych obowiązuje jedna z najważniej-
szych parlamentarnych zasad w ustroju westminsterskim, podstawowa dla funkcjo-
nowania parlamentu zasada neutralności politycznej i bezstronności Spikera. Normy 
konwenansowe odpowiadają za regulację niektórych aspektów relacji między izbami 
parlamentu, normują także stosunki między rządem a opozycją w parlamencie. Na 
konwenansach oparta jest instytucjonalizacja opozycji parlamentarnej w formie ofi -
cjalnej Opozycji Jej Królewskiej Mości. Cała idea ofi cjalnej Opozycji ma podstawy 
wyłącznie konwenansowe391. 

Normy konwenansowe operujące w parlamencie należy wyraźnie odróżniać od 
zwyczajów parlamentarnych. O ile te drugie mogą być sankcjonowane przez Spikera, 
o tyle przewodniczący izby nie dysponuje taką możliwością w stosunku do konwe-
nansów konstytucyjnych. Nie może on wszak rozstrzygać zagadnień natury już nie 
tylko parlamentarnej, lecz konstytucyjnej. Spiker nie mógłby więc zmusić rządu do 
uznania faktu utraty zaufania parlamentu i odmówić w związku z tym przyjmowania 
rządowych wniosków lub przeszkodzić w korzystaniu przez rząd z przysługujących 
mu uprawnień regulaminowych. Podobnie, nie mógłby on nakazać członkom gabi-
netu udzielenia odpowiedzi na pytania deputowanych. Jak wspomniano, normy re-
gulaminowe pozwalają parlamentarzystom na zadawanie pytań, ale nie zobowiązują 
ministrów do udzielania odpowiedzi.

A.V. Dicey wymieniał trzy normy konwenansowe związane z funkcjonowaniem 
parlamentu. W zakresie relacji między jego izbami, w razie trwałego konfl iktu z Izbą 
Gmin, konwenans wymagał od Izby Lordów rezygnacji z blokowania ustaw przyjmo-

390 Zob. A. Zięba, Parlament Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994, s. 9.
391 I. Jennings, Th e Law and the Constitution, University of London Press, London 1959, s. 91; zob. 

też A. Meszorer, Brytyjski system parlamentarny w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1962, ss. 65–66. 
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wanych przez niższą izbę. Pozostałe dwa wskazane przez A.V. Dicey’a konwenanse 
nakazywały wykonywanie funkcji sądowniczej Izby Lordów wyłącznie przez lordów 
prawa oraz traktowanie ustaw rozwodowych (divorce acts)392 jako materii należącej do 
funkcji sądowniczej, a nie legislacyjnej393. 

Tak długo jak Izba Lordów pozostawała najwyższym trybunałem odwoławczym 
Zjednoczonego Królestwa, jeden z najważniejszych konwenansów konstytucyjnych 
regulował sposób wypełniania przez nią tej funkcji. Choć zgodnie z prawem każdy 
członek Izby Lordów mógł uczestniczyć w wykonywaniu jej funkcji sądowniczych, 
norma konwenansowa przewidywała, że w imieniu całej izby będą to czynić jedynie 
tak zwani lordowie prawa (law lords). 

Początek konwenansowi dał precedens zanotowany w 1844 roku, kiedy to ów-
czesny premier R. Peel uznał, że uczestnictwo lordów niebędących prawnikami (lay 

lords) w wykonywaniu funkcji sądowniczej izby wyższej zniszczyłoby autorytet Izby 
Lordów jako organu sądowniczego. W późniejszych latach zdarzały się niekiedy, bar-
dzo nieliczne zresztą, próby naruszania tej normy, polegające na tym, że również inni 
członkowie izby wyższej usiłowali uczestniczyć w rozstrzyganiu kierowanych doń 
apelacji. W tych niezwykle rzadkich przypadkach byli oni jednak po prostu ignoro-
wani przez lordów prawa. Ostatnie tego rodzaju zdarzenie zanotowano w 1883 roku. 
W 1905 roku ówczesny Lord Kanclerz Earl of Halsbury potwierdził obowiązywanie 
konwenansu, uznając, że Izba Lordów, kiedy obraduje w sprawie kierowanych doń 
apelacji, składa się wyłącznie z lordów prawa394. 

Wobec odebrania Izbie Lordów funkcji sądowniczej i powołania do życia Sądu 
Najwyższego, który rozpoczął wykonywanie swych funkcji w październiku 2009 roku, 
stosowny konwenans konstytucyjny stracił rację bytu. Już wcześniej los taki spotkał 
dwa pozostałe konwenanse wskazane przez A.V. Diceya. Stosunki między izbami 
regulują obecnie przede wszystkim przepisy ustaw o parlamencie z 1911 i 1949 roku 
oraz konwenans Salisbury’ego. Z kolei uchwalanie przez parlament ustaw rozwodo-
wych właściwie współcześnie już się nie zdarza. Całkowitą kompetencję w tych spra-
wach przejęły sądy.

A. Zwoływanie sesji parlamentu

Tylko w Wielkiej Brytanii wymóg odbywania sesji parlamentarnych nie rzadziej niż 
raz do roku pozostaje unormowaniem konwenansowym. W australijskiej ustawie za-
sadniczej zamieszczony został przepis zobowiązujący gubernatora generalnego do 
zwoływania sesji parlamentu przynajmniej raz w roku, tak aby „dwanaście miesięcy 
nie mijało pomiędzy ostatnim posiedzeniem parlamentu w jednej sesji i jego pierw-
szym posiedzeniem w kolejnej” (art. 6). Podobny przepis, zobowiązujący do odbywa-

392 Zgodnie z zasadą suwerenności parlamentu, w drodze ustawy prywatnej parlament może udzielać 
rozwodu, podobnie jak na przykład nadać obywatelstwo, z pominięciem stosowanej w takich wypadkach 
procedury. 

393 A.V. Dicey, op.cit., s. 423.
394 D. Pannick, ‘Better that a Horse Should Have a Voice in the House [of Lords] than that a Judge Should’ 

( Jeremy Bentham): Replacing the Law Lords by a Supreme Court, „Public Law” 2009, October, s. 725.
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nia przynajmniej jednego posiedzenia parlamentu w ciągu 12 miesięcy, znalazł się 
w kanadyjskiej Ustawie Konstytucyjnej z 1982 roku (art. 5).

Zgodnie z pozostającą wciąż w mocy Ustawą o zwoływaniu parlamentu z 1694 
roku (Meeting of Parliament Act, 1694) brytyjski parlament musi być zwoływany na 
posiedzenia przynajmniej raz na trzy lata. Utrwalony konwenans konstytucyjny zo-
bowiązuje jednak monarchę do zwoływania parlamentu na sesję, w taki sposób, aby 
przerwa w obradach parlamentu nie przekraczała jednego roku. Stosowna norma 
konwenansowa wyznaczająca na 12 miesięcy maksymalny konstytucyjnie dopuszczal-
ny okres, w którym parlament nie obraduje, bez wątpienia zdeterminowała odnośne 
przepisy ustaw zasadniczych Kanady i Australii. Ciekawe, że wymóg odbywania sesji 
parlamentu nie rzadziej niż raz do roku sięga czasów znacznie wcześniejszych niż 
ukształtowanie się tej normy konwenansowej. Już za panowania Edwarda III obowią-
zywały bowiem ustawy, takie jak ta z 1341 roku, przewidująca zwoływanie parlamen-
tu raz do roku „lub częściej, w razie potrzeby”395.

B. Neutralność polityczna i bezstronność Spikera

Ponieważ Spiker wybierany jest spośród parlamentarzystów, siłą rzeczy musi zawsze 
rekrutować się bądź z partii rządzącej, bądź z jednego z ugrupowań opozycyjnych. 
Osoba wybrana na stanowisko Spikera jest jednak zobowiązana wykonywać funk-
cje przewodniczącego izby w sposób bezstronny, traktując wszystkich deputowanych 
w taki sam sposób, niezależnie od tego, czy należą do partii rządzącej czy do opozycji. 
Regulujący tę kwestię konwenans konstytucyjny wskazywany jest jako norma ustro-
jowa o „najwyższym znaczeniu”396. Konwenansowa zasada neutralności politycznej 
Spikera w każdym z trzech omawianych państw przyjmuje jednak nieco odmienną 
postać. W najbardziej rygorystycznej formie obowiązuje ona bez wątpienia w Wiel-
kiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii raz wybrany Spiker pełni swą funkcję do czasu pozostawania 
jednym z członków Izby Gmin. Do zmiany na stanowisku dochodzi więc jedynie 
wówczas, gdy dotychczasowy Spiker ustępuje z funkcji bądź odchodzi na emeryturę, 
rezygnując z mandatu parlamentarnego. Formalnie zmiana możliwa byłaby również, 
gdyby Spiker nie zdołał uzyskać mandatu w Izbie Gmin, ale jak dotąd nigdy do tego 
nie doszło.

W Kanadzie bardzo rzadko zdarza się, aby Spiker pełnił funkcję dłużej niż 
w dwóch kolejnych parlamentach. Tylko trzy razy w historii ta sama osoba wybie-
rana była więcej niż dwukrotnie na stanowisko Spikera. Trzy razy zostali wybrani: 
R. Lemieux (w latach 1922 i dwa razy w 1926 roku) i L. Lamoreux (w latach: 1966, 
1968, 1973), zaś aż cztery razy P. Milliken, który wybrany w 2001 roku zdołał uzyskać 
reelekcję trzykrotnie w latach: 2004, 2006 i 2008. Z kolei w Australii, w przeciwień-
stwie do dwóch pozostałych państw, w których funkcję Spikera mogą pełnić osoby 

395 R. Blackburn, Th e Prerogative Power of Dissolution of Parliament: Law, Practice and Reform, „Public 
Law” 2009, October, s. 769.

396 P. Leyland, op.cit., s. 31.
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wywodzące się z Opozycji – choć zdarza się to niezbyt często w Wielkiej Brytanii, 
a należy do wyjątkowej rzadkości w Kanadzie397 – do zmiany na stanowisku dochodzi 
prawie zawsze po wyborach, niezależnie od tego, czy ich wynik utrzymał tę samą 
większość rządzącą. O ile w Wielkiej Brytanii i Kanadzie zdarza się nawet, że prze-
wodniczący izby zostaje wybrany z grona parlamentarzystów opozycyjnych398, Spiker 
australijskiej Izby Reprezentantów niezmiennie wywodzi się spośród deputowanych 
partii (względnie koalicji) rządzącej, choć nie zawsze tak było w pierwszych dekadach 
istnienia państwa399. Również odmiennie niż w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, sta-
nowisko Spikera australijskiej Izby Reprezentantów uznawane jest za polityczne, co 
nie zwalnia jednak osoby sprawującej tę funkcję od wykonywania swych obowiązków 
z zachowaniem bezstronności.

Po ustąpieniu w 1992 roku dotychczasowego Spikera brytyjskiej Izby Gmin, nie-
gdyś deputowanego Partii Konserwatywnej, lider ówczesnej laburzystowskiej Opo-
zycji,  powołując się na praktykę obowiązująca w tym zakresie od lat. sześćdziesiątych 
XX wieku, wskazywał na obowiązywanie konwenansu konstytucyjnego nakazującego 
naprzemienne wybieranie na stanowisko Spikera przedstawicieli dwóch największych 
partii. Twierdzenia o istnieniu tego rodzaju normy konwenansowej nie znajdują jed-
nak podstaw. Co prawda w 1992 roku rzeczywiście wybór padł na deputowaną Partii 
Pracy, ale po jej ustąpieniu ze stanowiska w 2000 roku, następca został wybrany rów-
nież spośród parlamentarzystów tej partii400.

Zasada ścisłej apolityczności wymaga od brytyjskiego Spikera zerwania wszelkich 
powiązań partyjnych. Spiker nie może uczestniczyć w spotkaniach frakcji parlamen-
tarnych ani publicznie wypowiadać się na tematy polityczne. „Neutralność urzędu 
oznacza rezygnację z udziału w życiu politycznym. Rzutuje to również na sferę życia 
prywatnego, nakazując spikerowi zaprzestanie bywania w klubach politycznych, ogra-
niczenie kontaktów z kolegami – deputowanymi z własnej partii, a nawet zwyczaj 
stołowania się poza jadalnią Izby Gmin”401. Funkcja Spikera rzeczywiście więc „łączy 
się z osamotnieniem”402. Tego rodzaju ograniczeń normy konwenansowe nie narzucają 
na Spikerów kanadyjskiego i australijskiego. Nie są oni nawet zobowiązani do rezyg-

397 Po II wojnie światowej (do końca 2009 roku) w Kanadzie taka sytuacja wystąpiła jedynie dwukrot-
nie: w latach 1979–1980 (31. parlament) oraz od 2006 roku (39. i 40. parlament). W tym samym okresie 
w Wielkiej Brytanii parlamentarzyści wywodzący się z Opozycji pełnili funkcję Spikera w sumie przez 
okres 18 lat. Sytuacja taka miała miejsce w latach: 1945–1951; 1974–1976; 1979–1983; 1992–1997 oraz 
2009–2010.

398 Błędna jest informacja podana przez E. Gawin-Bator, że „od 1940 roku speakerzy [sic!] w momen-
cie ich wyboru są członkami partii rządzącej” (E. Gawin-Bator, Speaker Izby Gmin a Speaker Izby Lordów, 
„Przegląd Sejmowy” 2008, nr 1, s. 229), wszak wybrana na to stanowisko w 1992 roku B. Boothroyd 
należała w momencie wyboru do Partii Pracy, podczas gdy większością w Izbie Gmin dysponowała Partia 
Konserwatywna. Podobny przypadek wystąpił w 2009 roku, kiedy z kolei w warunkach zdominowania 
Izby Gmin przez Partię Pracy Spikerem wybrany został konserwatywny deputowany J. Bercow. 

399 Por. House of Representatives Practice, op.cit., ss. 164–165.
400 Zob. J. Jaconelli, Do Constitutional Conventions Bind?, „Cambridge Law Journal” 2005, vol. 64, no. 

1, przyp. 81.
401 A. Zięba, Parlament…, op.cit., s. 20.
402 P. Silk, R. Walters, op.cit., s. 36.
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nacji z członkostwa w macierzystej partii. Powinni ograniczyć aktywność polityczną, 
ale uczestnictwo w spotkaniach frakcji parlamentarnych nie jest – co do zasady – cał-
kowicie niedopuszczalne. 

W Wielkiej Brytanii obowiązuje również, ściśle związany z całkowitą apolitycz-
nością urzędu, konwenans konstytucyjny, zgodnie z którym jeśli Spiker zdecyduje 
się ubiegać o reelekcję do Izby Gmin, nie znajduje w okręgu wyborczym żadnych 
kontrkandydatów403. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się powalczyć o mandat w okręgu 
Spikera, wówczas ten występuje w kampanii wyborczej nie jako kandydat partyjny, 
lecz jako „Spiker ubiegający się o reelekcję” (Speaker seeking re-election)404. Takie sytu-
acje zdarzają się jednak bardzo rzadko. Występowanie przeciwko Spikerowi w wybo-
rach jest bowiem powszechnie krytykowane jako zachowanie niewłaściwe, przy tym 
nigdy jeszcze nie było skuteczne w tym sensie, aby udało się urzędującemu Spikerowi 
odebrać mandat parlamentarny405.

Znacznie łagodniejsze postrzeganie – przynajmniej na gruncie normatywnym –
zasady neutralności politycznej Spikera odzwierciedla się w zupełnie odmiennej 
praktyce, jaka obowiązuje w tym zakresie w Kanadzie i Australii. Tylko jeden kana-
dyjski Spiker, wspominany już L. Lamoreux, pełniący tę funkcję w latach 1966–1974, 
zdecydował się zupełnie zerwać powiązania polityczne z macierzystą partią i dwu-
krotnie ubiegał się o mandat w Izbie Gmin jako kandydat niezależny. Tylko jednak 
za pierwszym razem, w 1968 roku, dwie największe partie nie wystawiły w okręgu 
Spikera własnych kandydatów. W kolejnych wyborach w 1972 roku musiał on już 
rywalizować o mandat z kandydatami wszystkich ogólnokrajowych partii politycz-
nych406. W Australii trzykrotnie (w latach: 1929, 1943 i 1972) zdarzyło się, że urzę-
dujący Spiker nie zdołał uzyskać mandatu w Izbie Reprezentantów. Rzecz jasna rów-
nież w tym państwie nie obowiązuje norma konwenansowa, która nie pozwalałaby na 
wystawianie przeciwko Spikerowi kontrkandydatów.

Zgodnie z konwenansem konstytucyjnym Spiker brytyjskiej Izby Gmin po ustą-
pieniu ze stanowiska nie może nadal pozostawać w jej składzie, tym bardziej ubiegać 
się o ponowny wybór. Zwyczajowo ustępujący Spikerzy obdarzani są dożywotnim 
parostwem i tym samym członkostwem w Izbie Lordów. Również w tym zakresie 
– co znów wiąże się z innym postrzeganiem zasady neutralności politycznej Spi-
kera – unormowania kanadyjskie i australijskie wykazują zasadniczą odrębność od 
brytyjskich. Nierzadko bowiem zdarzało się w tych państwach, że po zakończeniu 
wykonywania funkcji Spikera, pełniący ją parlamentarzyści z powodzeniem sprawo-
wali mandat parlamentarny przez kilka kolejnych lat, uczestnicząc przy tym oczy-
wiście w kolejnych wyborach parlamentarnych. Tylko raz zdarzyło się w Australii, 
aby ustępujący Spiker zrezygnował z mandatu parlamentarnego. Uczynił tak jedynie 
B. Snedden, kierujący pracami Izby Reprezentantów w latach 1976–1983, który był 

403 M. Grant, op.cit., s. 16.
404 E.C.S. Wade, G.G. Philips, Constitutional and Administrative Law, Longman, London 1977, s. 19. 
405 Zob. A. Sybilla Bidwell, Blaski i cienie parlamentaryzmu brytyjskiego, Trio, Warszawa 2004, s. 161. 
406 Th e Speaker and other Presiding Offi  cers of the House [w:] R. Marleau, C. Montpetit (eds.), House 

of Commons Procedure and Practice, Chenelière/McGraw–Hill, Montreal 2000 (wersja elektroniczna bez 
numeracji stron opublikowana na: http://www2.parl.gc.ca).
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gorącym zwolennikiem zaadaptowania w Australii konwenansów konstytucyjnych 
regulujących apolityczność Spikera brytyjskiej Izby Gmin.

Normy konwenansowe odnoszące się do urzędu Spikera wykazują zbieżność we 
wszystkich trzech państwach, jeśli chodzi o nakaz równego traktowania wszystkich 
członków izby w zakresie udzielania głosu oraz nakładania kar porządkowych – nie-
zależnie od tego, czy wywodzą się oni z większości rządzącej czy z opozycji – po-
wstrzymania się od udziału w debatach parlamentarnych oraz głosowaniu, z wyjąt-
kiem oddawania rozstrzygającego głosu, w razie równej liczby głosów oddanych „za” 
i „przeciw” wnioskowi. Ta ostatnia kwestia regulowana jest w Australii i w Kana-
dzie nie przez konwenans, ale przez przepisy konstytucji (odpowiednio art. 40 oraz
art. 49 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku).

Spiker nie bierze udziału w debatach parlamentarnych i jest to jeden z zasadni-
czych konwenansów koniecznych dla zachowania apolityczności urzędu. W Kana-
dzie w pierwszych latach federacji dopuszczalne było zabieranie przez Spikera głosu 
w trakcie posiedzeń Komisji Całej Izby (Committee of the Whole). Tego rodzaju wy-
stąpienia stały się jednak z czasem bardzo rzadkie, a po 1927 roku uznano je już za 
niedopuszczalne407.

Jak powiedziano, Spiker może oddać głos jedynie wówczas, kiedy jest to konieczne 
dla rozstrzygnięcia głosowania. W takiej sytuacji jest to jego obowiązkiem, od które-
go może się uchylić jedynie wtedy, gdy oddanie decydującego głosu nie rozstrzygnie 
głosowania, na przykład jeśli dla uchwalenia wniosku wymagana jest większość kwa-
lifi kowana, która nie może zostać osiągnięta nawet po uwzględnieniu głosu Spike-
ra. Postępowaniem Spikera, gdy chodzi o sposób oddania głosu – jeśli jest do tego 
zmuszony – rządzić musi konwenansowa zasada neutralności politycznej. Artykuł 40 
konstytucji Australii wyklucza udział Spikera w głosowaniach poza oddawaniem gło-
su rozstrzygającego, nie wskazuje jednak, w jaki sposób głos taki ma być oddany (po-
dobnie art. 49 Ustawy Konstytucyjnej z 1897 roku w Kanadzie). Odpowiednie reguły 
postępowania Spikera w razie konieczności przesądzenia o wyniku głosowania, chro-
niące go przed politycznym uwikłaniem, kształtowały się stopniowo. Współcześnie 
są one, ogólnie rzecz biorąc, zbliżone we wszystkich trzech omawianych państwach.

Ogólna zasada rządząca postępowaniem Spikera w takiej sytuacji głosi, że każda 
decyzja izby powinna zostać podjęta przez większość, a dyskusja nad wnioskiem po-
winna być w miarę możliwości kontynuowana. W związku z tym w głosowaniu w dru-
gim czytaniu nad projektem ustawy, jeśli głosy „za” i „przeciw” rozłożą się po równo, 
Spiker odda głos „za”, co pozwoli na kontynuowanie prac nad projektem w trzecim 
czytaniu. Jeśli jednak sytuacja tego rodzaju wystąpi w głosowaniu przeprowadzanym 
w ramach trzeciego czytania, Spiker odda głos przeciw wnioskowi, zgodnie z zasadą, 
że prawo powinno być zmieniane jedynie decyzją większości. Podobnie, odda on głos 
„przeciwko” w głosowaniu nad wnioskiem o odroczenie obrad, tak aby prace parla-
mentu mogły być kontynuowane. Gdy Spiker oddaje głos rozstrzygający w głosowaniu 
nad poprawką do projektu ustawy, powinien głosować przeciwko zmianie projektu408.

407 Ibidem.
408 Zob. ibidem; House of Representatives Practice, op.cit., ss. 182–185; R. Rogers, R. Walters, How Par-

liament Works?, Pearson Education Ltd., Harlow 2006, ss. 52–53.
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Konieczność oddawania rozstrzygającego głosu przez Spikera pojawia się stosunko-
wo rzadko, zwłaszcza w brytyjskiej Izbie Gmin, w której duża liczba członków i z reguły 
znaczna przewaga większości rządzącej niemal całkowicie eliminują taką konieczność. 
Ostatni tego rodzaju przypadek zanotowano tam w 1993 roku, kiedy głos Spikera nega-
tywnie rozstrzygnął głosowanie w sprawie ratyfi kacji traktatu z Maastricht. W Australii 
do końca 2004 roku zanotowano 21 przypadków oddania przez Spikera rozstrzygają-
cego głosu (ostatni raz w 1972 roku), zdarzają się one również w Kanadzie. To ostatnie 
państwo dostarcza nie tylko przykładów tego rodzaju z ostatnich lat, ale równocześnie 
takich, które świadczą o tym, jak istotne może być prawo oddania głosu rozstrzygają-
cego przez Spikera. W maju 2005 roku zadecydował on o przyjęciu w drugim czytaniu 
rządowego projektu ustawy wdrażającej niektóre założenia budżetu, upoważniającej 
ministra fi nansów do dokonywania pewnych wydatków publicznych (Bill-43). Po-
nieważ było to głosowanie nad kwestią zaufania, oddany przez Spikera głos nie tylko 
zadecydował o przyjęciu projektu ustawy w drugim czytaniu, ale równocześnie uchro-
nił rząd przed utratą zaufania Izby Gmin, pozwalając mniejszościowemu gabinetowi 
zwycięsko wyjść z pojedynku z dążącą do jego obalenia opozycją.

C. Stosunki między rządem a opozycją

Postanowienia regulaminowe zapewniają opozycji pewien udział w pracach parla-
mentu, niemniej kilka zagadnień z zakresu relacji między rządem a opozycją wciąż 
pozostają sprawą wyłącznie konwenansów konstytucyjnych. Wśród nich na plan 
pierwszy wysuwa się udział opozycji w ustalaniu porządku obrad. Zarówno tygo-
dniowy, jak i dzienny porządek obrad ustalany jest bowiem przez głównych whipów 
partii rządzącej i wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Są to tak zwane „ustalenia za 
fotelem Spikera” (arrangements behind Speaker’s Chair).

Choć większość może swobodnie obsadzić komisje parlamentarne wyłącznie swoi-
mi przedstawicielami, konwenans konstytucyjny, którego znaczenia nie można przece-
nić, wymaga tego, aby ich skład odzwierciedlał układ sił w parlamencie, przy czym rząd 
ma zapewnioną większość w każdej komisji. W warunkach gabinetu większościowego 
omawiana norma konwenansowa zabezpiecza prawa opozycji do udziału w pracach 
parlamentu, ale gdy większość w izbie ma opozycja, działa na korzyść rządu.

Spośród konwenansów konstytucyjnych funkcjonujących w parlamencie, a odpo-
wiedzialnych za regulację stosunków między rządem a opozycją, istotne znaczenie ma 
wzmiankowana już w innym miejscu zasada dobierania par (pairing). Polega ona na 
tym, że jeśli deputowany należący do partii rządzącej nie może wziąć udziału w gło-
sowaniu z przyczyn losowych lub niezależnych od niego, wówczas jeden z parlamen-
tarzystów opozycyjnych tworzy z nim parę, również powstrzymując się od udziału 
w głosowaniu. W ten sposób zachowany może być układ sił w parlamencie powstały 
wszak wskutek decyzji wyborców. Zasada dobierania par jest generalnie rzecz bio-
rąc przestrzegana, choć zdarzają się jej naruszenia, niekiedy brzemienne w skutkach. 
W 1926 roku kanadyjski rząd A. Meighena upadł między innymi wskutek złama-
nia zasady dobierania par przez jednego z deputowanych opozycji. Jak wspomniano, 
w sytuacji, w której rząd przegrał głosowanie uznawane za kwestię zaufania ze wzglę-
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du na naruszenie zasady dobierania par, premier może złożyć w parlamencie wniosek 
o wotum zaufania, starając się o jego potwierdzenie. W tym przypadku szef rządu nie 
zdecydował się jednak skorzystać z tej możliwości.

D. Oficjalna Opozycja Jej Królewskiej Mości

Korzenie specyfi cznej dla brytyjskiej tradycji ustrojowej koncepcji „lojalnej opozycji” 
sięgają panowania Elżbiety I oraz Jakuba I i wiążą się z obowiązującą wówczas teorią 
stosunków między Koroną a parlamentem409. Pojęcie lojalności w tamtych czasach 
oznaczało, że sprzeciw w parlamencie wobec polityki prowadzonej przez Koronę 
musiał ograniczać się do spraw lokalnej i prywatnej natury, wykluczony był nato-
miast wobec zasadniczych spraw państwowych (great matters of state). Oczywiście 
współcześnie pojęcie lojalności w kontekście funkcjonowania Opozycji ma zasad-
niczo odmienne znaczenie, jednak źródła tego szczególnego modelu opozycyjności 
sięgają XVI wieku. Lojalność oznacza dziś tyle, że Opozycja, krytykując rząd i dążąc 
do jego obalenia – co stanowi wręcz jej konstytucyjny obowiązek410 – nie podważa 
równocześnie zasadniczych zrębów ustrojowych. Krytykując rząd, nie posuwa się do 
podważania racji stanu.

W ustroju westminsterskim Opozycja – ta pisana dużą literą, to znaczy najwięk-
sza partia znajdująca się w opozycji do rządu – ma zasadnicze znaczenie ustrojowe. 
Stanowi ona bowiem polityczną alternatywę dla większości rządzącej. Współcześnie 
Opozycja jest powszechnie uznawaną, jedną z najważniejszych i koniecznych insty-
tucji ustroju westminsterskiego411. 

Uznanie Opozycji Jej Królewskiej Mości w tym znaczeniu nastąpiło w Wielkiej 
Brytanii na początku XIX wieku. Podobnie jak wiele innych instytucji ustrojowych, 
ofi cjalna Opozycja została zaadaptowana w ustrojach brytyjskich kolonii, a następnie 
państw powstałych w ich miejsce. To pojęcie Opozycji Jej Królewskiej Mości „oparte 
jest na konwenansie konstytucyjnym, [oznaczającym] że w systemie parlamentarnym 
Korona uznaje istnienie Rządu Jej Królewskiej Mości jako wyraz aktualnej preferen-
cji parlamentu wobec Opozycji Jej Królewskiej Mości”412. Opozycja jest koniecznym 
komponentem systemu parlamentarnego, swoistym uzupełnieniem i równocześ-
nie przeciwwagą dla rządu. Jak podkreśla I. Jennings, obowiązki Opozycji związa-
ne z publiczną krytyką oraz atakowaniem gabinetu i jego poszczególnych członków 
– krótko mówiąc z „oponowaniem” – są nie mniej ważne niż obowiązki rządu. Z tej 
perspektywy, „Opozycja Jej Królewskiej Mości pod względem ważności ustępuje je-
dynie Rządowi Jej Królewskiej Mości”413. 

409 Zob. T.A. Hockin, Th e Roles of the Loyal Opposition in Britain’s House of Commons: Th ree Historical 

Paradigms, „Parliamentary Aff airs” 1971/1972, vol. 35, no. 1, ss. 51–52.
410 Celnie wyraził to I. Jennings; pisząc po prostu, że „obowiązkiem Opozycji jest oponować”, I. Jen-

nings, Cabinet…, op.cit., s. 499.
411 Por. T.A. Hockin, op.cit., s. 66.
412 House of Representatives Practice, op.cit., s. 77.
413 I. Jennings, Cabinet…, op.cit., s. 499.
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Zadanie desygnowania ofi cjalnej Opozycji Jej Królewskiej Mości należy do Spi-
kera Izby Gmin (Izby Reprezentantów), przy czym status taki należy się temu spo-
śród ugrupowań znajdujących się w opozycji do rządu, które dysponuje największą 
reprezentacją w parlamencie. Oznacza to, iż może się nawet zdarzyć, że Opozycja 
będzie mieć więcej mandatów niż partia rządząca414. 

Liczba mandatów ma decydujące znaczenie, o czym świadczy przyznanie statusu 
ofi cjalnej Opozycji Jej Królewskiej Mości w 1993 roku w Kanadzie Blokowi Quebe-
cu (Bloc Quebecois), partii separatystycznej, której głównym postulatem było dopro-
wadzenie do secesji jednej z prowincji i rozbicia państwa415. W tym kontekście poję-
cie lojalności stawało się problematyczne. Jeśli dwa ugrupowania obsadziły tyle samo 
miejsc w parlamencie lub jeśli w trakcie kadencji wskutek zmian w liczebności frakcji 
partia pełniąca funkcję ofi cjalnej Opozycji utraci status największej siły opozycyjnej 
w parlamencie, wówczas rozstrzygnięcie kwestii odnośnie do desygnowania ofi cjalnej 
Opozycji – lub zmiany partii pełniącej tę funkcję – należeć będzie do Spikera. Do ta-
kich przypadków dochodziło w legislaturach kanadyjskich prowincji, jeden raz rów-
nież w kanadyjskiej Izbie Gmin, w której w 1996 roku Partia Reform (Reform Party) 
zrównała się liczbą mandatów z Blokiem Quebecu, pełniącym od 1993 roku funkcję 
ofi cjalnej Opozycji Jej Królewskiej Mości. Precedensy kanadyjskie, opisane przez
N. Michauda, wskazują, że w pierwszym wariancie nie zostały wypracowane usta-
lone reguły postępowania, które mogłyby stanowić w przyszłości wzorzec działania 
dla Spikera. Jeżeli w trakcie kadencji dochodzi natomiast do zrównania liczby man-
datów dwóch partii opozycyjnych, wówczas status ofi cjalnej Opozycji zachowuje 
ta spośród nich, która uzyskała go po wyborach. W tej sytuacji pierwszeństwo ma 
zasada kontynuacji416. Dopiero jeśli liczba mandatów ofi cjalnej Opozycji stanie się 
mniejsza niż innego spośród ugrupowań nietworzących ani niewspierających gabi-
netu, wówczas powinna nastąpić zmiana partii pełniącej funkcję ofi cjalnej Opozycji 
Jej Królewskiej Mości. 

Status ofi cjalnej Opozycji jest o tyle znaczący, że łączy się z wieloma przywile-
jami w zakresie uczestnictwa w debatach parlamentarnych, możliwości zgłaszania 
wniosków i ogólnie rzecz biorąc wpływem na prace parlamentu. Nie bez znaczenia 
jest również i to, że wiąże się on ze wsparciem fi nansowym i organizacyjnym dla 
frakcji parlamentarnej, a w szczególności dla jej przywódcy, który otrzymuje tytuł 
lidera Opozycji Jej Królewskiej Mości. Te wszystkie przywileje, które przysługują ofi -
cjalnej Opozycji, związane są z jej funkcją ustrojową. Jak już zaznaczono, tą funkcją 
jest prezentacja jasno określonej alternatywy wobec aktualnego rządu. Tego rodzaju 
ustrojowe usytuowanie Opozycji jest blisko powiązane z funkcjonowaniem systemu 
dwupartyjnego, a ściślej rzecz biorąc z będącą jego konsekwencją zasadą rządów jed-

414 Sytuacja tego rodzaju wystąpiła w Kanadzie po wyborach z 1925 roku, kiedy tworząca rząd Libe-
ralna Partia Kanady dysponowała mniejszą liczbą mandatów niż największa partia opozycyjna. Wówczas 
to Opozycja była faktycznie większością, a rząd mniejszością w parlamencie. Podobnie było w prowincji 
Ontario po wyborach w 1985 roku.

415 Zob. N. Michaud, Designating the Offi  cial Opposition in a Westminster Parliamentary System, „Jour-
nal of Legislative Studies” 2000, vol. 6, no. 1, s. 79. 

416 Zob. ibidem, s. 88.
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nopartyjnych. Tylko w takich warunkach ofi cjalna Opozycja może być rzeczywistą, 
a nie tylko formalną alternatywą dla rządu. To właśnie z tego powodu uzyskanie tego 
statusu przez Blok Quebecu było problematyczne, ponieważ ze względu na charakter 
apelu wyborczego kierowanego przez tę partię, zdobycie przez nią poparcia wystar-
czającego do utworzenia rządu było niemożliwe417. W warunkach takiego systemu 
partyjnego, jaki funkcjonował w Kanadzie w latach 1993–2004, a który można okre-
ślić jako system wielopartyjny z partią dominującą, lub oczywiście w warunkach sy-
stemu wielopartyjnego, generującego rządy koalicyjne, koncepcja ofi cjalnej Opozycji 
staje się problematyczna, a przynajmniej traci swój zasadniczy ustrojowy sens. We 
wspomnianym okresie w Kanadzie wyłącznie Liberalna Partia Kanady była zdolna 
do odniesienia zwycięstwa w wyborach i utworzenia rządu. Żadna z partii, które po 
kolejnych wyborach przeprowadzanych w latach: 1993, 1997 i 2000 uzyskiwały status 
ofi cjalnej Opozycji (były to kolejno: Blok Quebecu, Partia Reform oraz Kanadyj-
ski Sojusz Reformatorsko-Konserwatywny – Canadian Reform Conservative Alliance, 

partia znana jako Sojusz Kanadyjski – Canadian Alliance), ze względu na ograniczony 
potencjał wyborczy nie miała na to szans.

Stanowisko lidera ofi cjalnej Opozycji Jej Królewskiej Mości, podobnie jak premie-
ra, poddane jest częściowej regulacji prawnej. Jest o nim mowa w ustawach regulują-
cych uposażenie członków rządu, które przyznają liderowi Opozycji wynagrodzenie 
ze skarbu państwa z tytułu pełnionej funkcji. Najwcześniej, bo już w 1905 roku, tego 
rodzaju prawne uznanie stanowiska lidera Opozycji nastąpiło w Kanadzie, w Austra-
lii w 1920 roku, a w Wielkiej Brytanii w 1937 roku. Przyznanie liderowi Opozycji 
w drodze ustawy uposażenia pociągnęło za sobą pośrednie prawne uznanie ofi cjalnej 
Opozycji. Brytyjska Ustawa o ministrach Korony z 1937 roku (Ministers of the Crown 

Act, 1937) defi niowała lidera Opozycji jako tego spośród członków Izby Gmin, który 
przewodzi partii pozostającej w opozycji do Rządu Jej Królewskiej Mości i dysponu-
jącej największą „siłą liczebną”, przy czym zgodnie z ustawą w razie powstania wątpli-
wości odnośnie do tej kwestii, „ostateczna i rozstrzygająca” decyzja należeć miała do 
Spikera418. Postanowienia te zawarte są obecnie w Ustawie o ministerialnych i pozo-
stałych uposażeniach z 1975 roku (Ministerial and other Salaries Act, 1975).

O liderze Opozycji wspominają także postanowienia regulaminowe Izby Gmin 
i Izby Reprezentantów. Lider Opozycji w związku z pełnioną funkcją jest również 
traktowany przez Spikera w uprzywilejowany sposób w porównaniu z innymi de-
putowanymi opozycyjnymi. Jest on powoływany w skład Tajnej Rady, Królewskiej 
Tajnej Rady dla Kanady lub Federalnej Rady Wykonawczej. Jest o tyle istotne, że 
zobowiązuje go do zachowania tajemnicy – wymaga tego bowiem przysięga skła-
dana przy powołaniu do grona doradców królowej – w razie gdy premier konsultuje 
się z nim w sprawach wagi państwowej. Najczęściej dochodzi do tego w sytuacjach 

417 W 1921 roku w Kanadzie, Partia Progresywna (Progressive Party), mimo iż posiadała drugą pod 
względem wielkości liczbę mandatów, odmówiła przyjęcia statusu ofi cjalnej Opozycji właśnie ze względu 
na to, że nie posiadając ogólnokrajowej organizacji nie była w stanie wygrać wyborów, choć pewne znacze-
nie miała również, jak się wydaje, zasadnicza niechęć progresistów do polityki partyjnej.

418 Zob. W.I.J., Th e Ministers of the Crown Act, 1975, „Modern Law Review” 1937, vol. 1, no. 2, s. 147.
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wymagających choćby czasowego współdziałania rządu i Opozycji lub przynajmniej 
ograniczenia bądź też zawieszenia zwykłego sporu politycznego. 

Podstawowym konstytucyjnym obowiązkiem lidera Opozycji jest objęcie stano-
wiska premiera w razie jego opróżnienia419. Jest to rzecz jasna również najważniej-
szym celem każdego lidera Opozycji. Lider Opozycji jest naturalnym kandydatem na 
stanowisko szefa rządu, choć, jak wspomniano w innymi miejscu, konwenans kon-
stytucyjny nie zobowiązuje monarchy w każdym wypadku do powierzenia zadania 
sformowania gabinetu właśnie jemu. Podstawową przesłanką, którą zobowiązana jest 
kierować się głowa państwa, jest zdolność potencjalnego rządu do pozyskania zaufa-
nia Izby Gmin. W normalnych okolicznościach to jednak właśnie lider Opozycji sta-
nie na czele rządu, gdy dojdzie do jego zmiany czy to w wyniku wyborów powszech-
nych – co zdarza się najczęściej – czy też w trakcie kadencji parlamentu, jeśli nastąpi 
zmiana rządzącej większości, co jednak współcześnie nie zdarza się właściwie w ogóle. 
Ostatni tego rodzaju przypadek zanotowano w Australii w 1941 roku.

Wraz ze wzmacnianiem instytucjonalizacji gabinetu, także po stronie Opo-
zycji postępowała integracja struktur organizacyjnych. Już w latach trzydziestych 
XIX wieku zwoływała ona własne „gabinety”, „quasi-gabinety” lub „anty-gabinety”, 
a gabinet cieni (shadow cabinet) we współczesnym znaczeniu istniał już w Wielkiej 
Brytanii przed rokiem 1876, choć sam termin został po raz pierwszy użyty dopiero 
w 1907 roku. Rozwój tej formy instytucjonalnego zorganizowania Opozycji związa-
ny był z zacieśnianiem dyscypliny partyjnej i formowaniem partii politycznych. Do 
lat siedemdziesiątych XIX wieku Opozycja w walce z rządem koncentrowała się na 
przeciąganiu na swą stronę pojedynczych parlamentarzystów i dążeniu do obalania 
rządowych projektów legislacyjnych. Rozwój zorganizowanych partii politycznych 
znacznie utrudnił jednak prowadzenie takich działań, zmuszając Opozycję do skupie-
nia uwagi oraz wysiłków na wyborach powszechnych, które stały się z czasem niemal 
jedynym sposobem na obalenie rządu i przejęcie władzy420. 

Instytucja gabinetu cieni nie od razu przyjęła się w Kanadzie i Australii. Jest to 
jeden z niewielu elementów brytyjskiej tradycji ustrojowej, które przez wiele lat nie 
zostały zaadaptowane w dominiach. Choć stanowisko lidera Opozycji i sama kon-
cepcja lojalnej, ofi cjalnej Opozycji były uznawane od początku istnienia obu państw, 
to gabinety cieni pojawiły się stosunkowo późno, gdyż dopiero w latach sześćdzie-
siątych XX wieku. Pierwszy kanadyjski gabinet cieni utworzony został przez Partię 
Postępowo-Konserwatywną (Progressive-Conservative Party) w 1963 roku. Zresztą 
sama nazwa „gabinet cieni” nigdy nie przyjęła się w Kanadzie. O ile brytyjscy i austra-
lijscy członkowie shadow cabinet tytułowani są odpowiednio do dziedzin, którymi się 
zajmują, z dodaniem przymiotnika shadow (na przykład shadow foreign secretary lub 
shadow home secretary), o tyle w Kanadzie mówi się o ofi cjalnych krytykach (critics) 
poszczególnych ministrów członków gabinetu. W Australii pierwszy gabinet cieni 
powołany został w 1965 roku przez Australijską Partię Pracy, choć sama koncepcja 

419 K. Wójtowicz, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] E. Zwierzchowski 
(red.), Opozycja parlamentarna, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 284. 

420 B. Harrison, Th e Transformation of British Politics 1860–1995, Oxford University Press 2001, Ox-
ford, ss. 278–279.
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tego rodzaju zorganizowania Opozycji nie była powszechnie akceptowana. Jej prze-
ciwnikiem był między innymi wieloletni premier R. Menzies421.

Gabinet cieni jest instytucją znajdującą oparcie wyłącznie w normach konwenan-
sowych. Tradycyjnie wyróżnia się trzy jego funkcje. Po pierwsze, zapewnia on formułę 
organizacyjną Opozycji. Po drugie, stanowi alternatywny rząd. Po trzecie, jest swoi-
stym poligonem doświadczalnym dla przyszłych członków gabinetu, pozwalając im 
nabrać doświadczenia niezbędnego do pełnienia funkcji ministerialnych422. Gabinet 
cieni jest określany mianem „oczekującego rządu” (government in waiting). Współ-
cześnie Opozycja – przynajmniej w Australii – skłonna jest tworzyć właściwie nie tyle 
gabinet cieni, co cały „rząd cieni”, co oznacza, że swoich odpowiedników (cienie) mają 
nie tylko członkowie gabinetu, ale również ministrowie pozostający poza jego składem, 
a nawet sekretarze parlamentarni. Sposób powoływania składu gabinetu cieni uzależ-
niony jest od procedur wewnątrzpartyjnych. W niektórych partiach lider ma w tym 
zakresie całkowitą swobodę, w innych, zwłaszcza australijskiej i brytyjskiej Partii Pracy, 
większe lub nawet decydujące znaczenie ma reprezentacja parlamentarna partii.

Mimo iż najważniejszą funkcją gabinetu cieni jest tworzenie wyraźnie określo-
nej alternatywy dla rządu, wbrew poglądom wyrażanym nieraz w polskiej literaturze 
przedmiotu423 premier nie ma obowiązku – w szczególności nie obowiązuje w tym za-
kresie żaden konwenans konstytucyjny – powołania w skład rządu wszystkich człon-
ków gabinetu cieni bądź powierzenia im w gabinecie tych stanowisk, które uprzednio 
zajmowali jako „cienie”424.

Współcześnie tworzenie gabinetu cieni nie jest już wyłącznie domeną ofi cjalnej 
Opozycji Jej Królewskiej Mości. Nie jest więc trafne spostrzeżenie, że tym, co odróż-
nia ofi cjalną Opozycję od pozostałych partii, niewspierających rządu w parlamencie, 
jest przywilej tworzenia gabinetu cieni425. Obecnie zarówno brytyjscy Liberalni De-
mokraci, jak i mniejsze partie kanadyjskie również powołują własne shadow cabinets. 
Z ustrojowego punktu widzenia nie mają one jednak tego samego znaczenia jak ga-
binet cieni tworzony przez ofi cjalną Opozycję. W tym wypadku można wręcz uznać, 
że utworzenie takiego ciała – bądź grupy ofi cjalnych krytyków, jak w Kanadzie – jest 
jej konstytucyjnym obowiązkiem.

421 Zob. J. Bateman, In the Shadows. Th e Shadow Cabinet in Australia, Department of Parliamentary 
Services, Canberra 2009, ss. 9–10.

422 Zob. ibidem, ss. 11–25.
423 Z. Machelski, Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Wy-

dawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s. 114.
424 J.P. Mackintosh, op.cit., s. 438.
425 Zob. Z. Machelski, op.cit., s. 114.
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E. Stosunki pomiędzy izbami parlamentu

Do 1911 roku, kiedy to weszła w życie pierwsza z ustaw o parlamencie, uprawnienia 
legislacyjne Izby Lordów były równe tym, jakie posiadała Izba Gmin. Oznaczało to, 
że każdy projekt ustawy, aby wejść w życie, musiał zostać przyjęty w identycznym 
brzmieniu przez obie izby parlamentu. Podobnie jednak jak odnośnie do odpowie-
dzialności rządu przed parlamentem, tak i w zakresie wykonywania przezeń funkcji 
legislacyjnej istotne zmiany dotyczące pozycji izby wyższej zdeterminowane zostały 
kolejnymi reformami prawa wyborczego – począwszy już od pierwszej z nich prze-
prowadzonej w 1832 roku – rozszerzającymi krąg uprawnionych do głosowania i za-
pewniającymi tym samym Izbie Gmin coraz silniejszą demokratyczną legitymację.

A.V. Dicey nie był odosobniony w poglądzie o ukształtowaniu się po 1832 roku 
konwenansu konstytucyjnego nakazującego – w razie zaistnienia sporu między izbami 
– ustąpienie przez Izbę Lordów, w ostatecznym rozrachunku, wobec stanowiska dys-
ponującej demokratyczną legitymacją Izby Gmin. Podobnego zdania był W.R. Anson, 
według którego po 1832 roku doszło do powstania konwenansu zobowiązującego Izbę 
Lordów do akceptowania projektów ustaw przyjętych w Izbie Gmin, jeśli stanowiły-
by one realizację propozycji przedsięwzięć zaakceptowanych przez większość wybor-
ców, nawet jeżeli członkowie Izby Lordów byliby im osobiście przeciwni. Formułując 
taki pogląd, W.R. Anson zwracał jednak równocześnie uwagę, że tak określona norma 
konwenansowa pozostawiała parom pewną swobodę działania. Mogli oni bowiem 
wciąż kwestionować formę, w jakiej propozycje, które uzyskały powszechną akcepta-
cję, miały być wcielone w życie, lub adekwatność przedłożonego projektu ustawy do 
owych propozycji426. Również W. Bagehot dostrzegał zmianę formuły funkcjonowa-
nia Izby Lordów, jaka była skutkiem reformy prawa wyborczego z 1832 roku. Moż-
liwości całkowitego blokowania przez izbę wyższą ustaw, co do których przeforso-
wania Izba Gmin wykazywała determinację, stała się jego zdaniem po reformie tylko 
hipotetyczna. Izba Lordów zachowała prawo wprowadzania poprawek do wszystkich 
projektów ustaw, a nawet odrzucania projektów w całości, ale już tylko takich: „co 
do których Izba Gmin nie jest jeszcze całkowicie przekonana – co do których naród 
w sposób rozstrzygający jeszcze się nie wypowiedział”427.

Tego rodzaju opinie wskazywały na Izbę Gmin jako wyraziciela poglądów poli-
tycznego suwerena, jakim po rozszerzeniu praw wyborczych stawał się brytyjski lud. 
W ten sposób postępowaniem Izby Lordów rządzić miała reguła nakazująca osta-
teczne poszanowanie stanowiska izby niższej, jako reprezentanta suwerennego ludu. 
Pogląd ten został podważony przez Lorda Salisbury’ego, od 1880 roku lidera Opozy-
cji w Izbie Lordów, który sformułował teorię mandatu, w inny sposób defi niującą rolę 
i odmiennie w związku z tym określającą możliwości korzystania przez Izbę Lordów 
ze swych uprawnień w dziedzinie legislacji w nowych uwarunkowaniach, determino-
wanych uzyskaniem przez Izbę Gmin demokratycznej legitymacji.

426 Zob. W.R. Anson, Th e Law and the Custom of the Constitution, vol. 1, Th e Parliament, Clarendon 
Press 1922, Oxford, s. 302.

427 W. Bagehot, op.cit., s. 79.
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Teoria mandatu sprowadzała się do nałożenia na Izbę Lordów obowiązku wypeł-
niania swoistej funkcji referendalnej. Zgodnie z tą koncepcją jej zadaniem było gwa-
rantowanie możliwości bezpośredniej wypowiedzi politycznego suwerena w sprawach, 
w których rząd przez kontrolowaną przez siebie Izbę Gmin dążył do wprowadzenia 
regulacji, nie mając bezpośredniego mandatu wyborczego na ich realizację. Izba Lor-
dów mogła więc korzystać z możliwości blokowania projektów ustaw, na których prze-
forsowanie rząd nie uzyskał mandatu w wyborach powszechnych. Najistotniejszym 
elementem koncepcji wypracowanej przez Salisbury’ego była więc zasadnicza zmiana 
akcentów determinujących udział Izby Lordów w procesie legislacyjnym. Postawa Izby 
Gmin przestawała być decydująca. Zamiast kierować się nastrojami niższej izby, pa-
rowie spoglądać mieli bezpośrednio w stronę politycznego suwerena. Dopiero przed 
wolą narodu, wyrażoną w jasny sposób w wyborach powszechnych, zobowiązani byli 
ustąpić428. Sam Salisbury funkcję Izby Lordów zdefi niował w jednym z publicznych 
wystąpień jako „obowiązek reprezentowania trwałych, w przeciwieństwie do ulotnych, 
nastrojów angielskiego narodu”429. Pominięcie Izby Gmin i odwołanie bezpośrednio 
do narodu było rzecz jasna – dość paradoksalnie zważywszy na formułę obsady składu 
Izby Lordów – bardziej demokratyczne, ale służyć miało, zgodnie z przytoczonymi 
słowami Lorda Salisbury’ego, raczej ochronie istniejącego porządku, przeciwdziała-
niu gwałtownym zmianom niż ich pobudzaniu lub wspieraniu. Trudno zresztą byłoby 
oczekiwać innego stanowiska od dziewiętnastowiecznego brytyjskiego konserwatysty.

Wynikające z teorii mandatu prawo blokowania ustaw, na których uchwalenie rząd 
nie uzyskał przyzwolenia wyborców, obejmowało również projekty ustaw fi nansowych 
(money bills). Jak wspomniano w innym miejscu, przed 1861 rokiem przepisy dotyczą-
ce danin i wydatków publicznych nie były ujmowane w jednym projekcie ustawy, co 
ułatwiało Izbie Lordów odrzucanie pojedynczych ustaw regulujących materie fi nan-
sowe bez narażania się na walkę „na śmierć i życie” z rządem i Izbą Gmin. Co prawda 
już w uchwałach z lat 1671 oraz 1678 Izba Gmin odmówiła lordom prawa do wpro-
wadzania poprawek do projektów ustaw fi nansowych430, wyłączne prawo inicjowa-
nia projektów takich ustaw wywalczywszy sobie już w roku 1407431. Uchwały te dały 
z czasem początek stosownej normie konwenansowej, ale równocześnie – co warto 
zaznaczyć – pierwsza z nich potwierdzała wprost prawo izby wyższej do odrzucania 
projektów ustaw fi nansowych w całości432. W drugiej uchwale, tej z 1678 roku, tego 
rodzaju potwierdzenia zabrakło, ale równocześnie nie odbierała ona lordom prawa 
potwierdzonego w uchwale o siedem lat wcześniejszej. Do 1861 roku to prawo Izby 

428 C.C. Weston, Salisbury and the Lords, 1865–1895, „Historical Journal” 1982, vol. 25, no. 1, ss. 
105–106.

429 Cyt. za: G. Dymond, H. Deadman, Th e Salisbury Doctrine, House of Lords Library 2006, s. 12.
430 Uchwała z 1678 roku potwierdzała wyłączne prawo Izby Gmin do inicjowania ustaw przyzna-

jących Koronie fundusze (aids and supplies) oraz wykluczała możliwość ich zmiany przez Izbę Lordów 
(ought not to be changed or alter by the House of Lords), nazywając środki przyznawane Koronie „wyłącznym 
darem Gmin” (sole gift of the Commons). Zob. R. Rogers, R. Walters, op.cit., s. 266.

431 W.S. McKechnie, Th e Reform of the House of Lords, James MacLehose and Sons, Glasgow 1909, 
s. 44.

432 W.R. Anson, Th e Parliament Act and the British Constitution, „Columbia Law Review” 1912, vol. 
12, no. 8, s. 678.
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Lordów nie było podważane, być może dlatego, że izba wyższa korzystała z niego dość 
rzadko. Jak podaje W.S. McKechnie, nastąpiło to 36 razy w okresie od wstąpienia na 
tron Jerzego I433, to jest od roku 1714. Między rokiem 1860 a 1909 ani razu izba wyż-
sza nie odrzuciła, wówczas już pojedynczej, ustawy budżetowej, ale wątpliwe jest, by 
w tym czasie doszło do ukształtowania konwenansu konstytucyjnego, który czyniłby 
odrzucenie budżetu przez Izbę Lordów postępowaniem niezgodnym z konstytucją. 
Izba Lordów nie wchodziła w tym okresie w konfl ikt z Izbą Gmin w związku z ustawą 
budżetową ze względów raczej praktycznej aniżeli konstytucyjnej natury.

Ustawa o parlamencie z 1911 roku, której uchwalenie było bezpośrednim skut-
kiem odrzucenia przez Izbę Lordów w 1909 roku Ustawy o fi nansach (Finance Bill) 
– „budżetu” – zlikwidowała możliwość ingerencji przez izbę wyższą w treść ustaw fi -
nansowych, które zgodnie z przepisami ustawy przedstawiane są do uzyskania sankcji 
królewskiej miesiąc po wniesieniu do Izby Lordów, niezależnie od tego, czy zostaną 
przez nią formalnie uchwalone czy nie. W stosunku do pozostałych projektów ustaw 
izba wyższa pozbawiona została możliwości ich całkowitego zablokowania. Począw-
szy od 1911 roku, jeśli Izba Gmin trzykrotnie podczas kolejnych sesji – bez względu 
na to, czy w międzyczasie odbyły się wybory parlamentarne – zdołała uchwalić projekt 
ustawy, mógł on zostać przedstawiony do uzyskania sankcji królewskiej niezależnie 
od stanowiska Izby Lordów. Oznaczało to, że izba wyższa mogła odtąd zablokować 
wejście w życie jakiegokolwiek projektu ustawy (wyłączywszy rzecz jasna projekty 
ustaw fi nansowych, które znalazły się całkowicie poza jej zasięgiem) maksymalnie 
przez okres dwóch lat, zakładając, że sesja parlamentarna nie trwałaby dłużej niż rok, 
co formalnie jest w Wielkiej Brytanii dopuszczalne, ale właściwie nie praktykowa-
ne, w przeciwieństwie do na przykład Kanady. Przy identycznym założeniu, Ustawa 
o parlamencie z 1949 roku skróciła ten okres do najwyżej jednego roku434. Nim to 
jednak nastąpiło, został ustanowiony, odtąd zasadniczy dla relacji między izbami bry-
tyjskiego parlamentu, konwenans konstytucyjny (wspominany już w innym miejscu 
konwenans Salisbury’ego, zwany też konwenansem Salisbury’ego/Addisona).

Przypomnijmy, że konwenans ten przewidywał, iż konserwatywna większość 
w Izbie Lordów nie będzie utrudniać przyjmowania projektów ustaw, jeżeli ich ce-
lem będzie realizacja zapowiedzi Partii Pracy ogłoszonych w manifeście wyborczym 
z 1945 roku, które uzyskały poparcie wyborców. Istotę konwenansu najcelniej wyraził 
jego architekt, wicehrabia Cranborne (późniejszy piąty markiz Salisbury) w debacie 
nad mową tronową 16 sierpnia 1945 roku, przekonując, zwłaszcza swych konser-
watywnych kolegów, że „jakiekolwiek są nasze osobiste poglądy, musimy uczciwie 
przyznać, że te projekty [to jest projekty Partii Pracy] zostały przedstawione w trakcie 
niedawnych wyborów powszechnych i wyborcy (people of this country), mając o tych 

433 W.S. McKechnie, op.cit., s. 45.
434 Współcześnie zatem „zasada jest taka: każdy projekt ustawy […], który przejdzie przez Izbę Gmin 

na dwóch kolejnych sesjach (niezależnie od tego, czy przerywają je wybory powszechne, czy nie), może 
być przedstawiony do sankcji królewskiej bez zgody Izby Lordów pod warunkiem, że: a) między drugim 
czytaniem w Izbie Gmin po raz pierwszy a trzecim czytaniem po raz drugi była przynajmniej roczna 
przerwa; b) Izba Lordów otrzymała projekt co najmniej miesiąc przed końcem każdej z tych sesji”. P. Silk, 
R. Walters, op.cit., s. 156.
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projektach pełną wiedzę, przekazali władzę Partii Pracy. Rząd może wobec tego, jak 
sądzę słusznie twierdzić, że dysponuje mandatem do przedłożenia tych projektów. 
Uważam, że byłoby konstytucyjnie błędne […], gdyby ta Izba przeciwstawiała się 
projektom, które zostały bez wątpienia zaprezentowane wyborcom”435. Wicehrabia 
Cranborne nawiązał w ten sposób wyraźnie do wypracowanej przez swego dziadka 
koncepcji mandatu. Ów mandat wyborczy oznaczać miał więc teraz przyzwolenie 
izby wyższej na realizację projektów ustawodawczych zaakceptowanych przez wy-
borców, niezależnie od tego, jak bardzo byłyby one nie do przyjęcia dla zasiadających 
w niej parów.

Obowiązywanie konwenansu Salisbury’ego rozciągało się nie tylko na czasy rzą-
dów Partii Pracy, choć wówczas miał on największe praktyczne znaczenie. Należy 
pamiętać, że do 1958 roku, od kiedy stało się możliwe nadawanie dożywotniego pa-
rostwa, Izba Lordów była w pełnym tego słowa znaczeniu izbą arystokratyczną. Wy-
łączywszy nieliczną grupę duchownych, lordów prawa oraz członków rodziny kró-
lewskiej, zasiadali w niej jedynie dziedziczący tytuły arystokraci. Także później, aż do 
wykluczenia większości lordów dziedzicznych z jej składu, Izba Lordów pozostawała 
zdominowana przez dziedziczących tytuły i prawo do zasiadania w niej arystokra-
tów o konserwatywnym w znakomitej większości – co zresztą zupełnie zrozumiałe 
– nastawieniu. Niemniej w 1990 roku także konserwatywny rząd M. Th atcher mu-
siał odwołać się do przepisów ustaw o parlamencie, aby przeforsować projekt Usta-
wy o zbrodniach wojennych (War Crimes Bill) ze względu na sprzeciw Izby Lordów. 
Sprzeciw izby wobec rządowego projektu nie oznaczał jednak wówczas naruszenia 
konwenansu, ponieważ w manifeście wyborczym Partii Konserwatywnej z 1987 roku 
nie znalazła się zapowiedź wprowadzenia pod obrady parlamentu tego rodzaju pro-
jektu ustawy436.

Ocenia się, że od czasu jego sformułowania, co szczególnie ważne jest w okresach 
rządów Partii Pracy, stosunki między Izbą Gmin a Izbą Lordów układały się, ogólnie 
rzecz biorąc zgodnie z duchem konwenansu Salisbury’ego437, mimo iż ocena, czy kon-
kretny projekt przedłożony przez rząd rzeczywiście realizuje zapowiedzi manifestu 
wyborczego, nie musiała być przecież w każdym przypadku jednoznaczna438. W 1999 
roku konserwatywni i część bezpartyjnych parów sugerowała możliwość blokowa-
nia ustawy reformującej Izbę Lordów. Zapowiedź reformy, której pierwszym etapem 
miało być odebranie lordom dziedzicznym prawa zasiadania i głosowania w izbie, 
została explicite zawarta w manifeście wyborczym Partii Pracy, a więc projekt rzeczy-

435 HL Deb 16 August 1945, vol. 137, col. 47.
436 R. Brazier, Defending the Hereditaries: Th e Salisbury Convention, „Public Law” 1998, Autumn,

s. 375.
437 Zob. ibidem, ss. 374–375.
438 Dość powiedzieć, że w ciągu niemal 60 lat, do końca 2004 roku zaledwie siedmiokrotnie zaist-

niała konieczność wykorzystania przepisów ustaw o parlamencie ze względu na sprzeciw Izby Lordów.
A.W. Bradley, Constitutional Conventions in an Era of Rapid Changes [w:] Ustroje, doktryny, instytucje 

polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, J. Czajowski et al. (red.), 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 29.
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wiście był chroniony konwenansem Salisbury’ego439. Mimo to R. Brazier był skłon-
ny uznać, że odrzucenie przez izbę wyższą projektu byłoby uzasadnione, ponieważ 
gdy chodzi o reformę Izby Lordów: „Partia Pracy poprosiła wyborców o kupno kota 
w worku”440. Takie stanowisko nie wydaje się jednak zasadne, wszak przedmiotem 
ustawy nie była kompleksowa reforma Izby Lordów, ale tylko wykluczenie z jej składu 
większości lordów dziedzicznych, co bez wątpienia stanowiło realizację zapowiedzi 
manifestu wyborczego.

Wątpliwości dotyczące ważności konwenansu Salisbury’ego w zmienionej rzeczy-
wistości politycznej zostały podniesione po raz pierwszy jeszcze przed uchwaleniem 
w 1999 roku Ustawy o Izbie Lordów (House of Lords Act, 1999), która, pozbawiając 
znakomitą większość dziedzicznych parów prawa zasiadania i głosowania w izbie, 
zmieniła zasadniczo warunki funkcjonowania izby wyższej w porównaniu z tymi 
z 1945 roku. Debatę w Izbie Lordów na ten właśnie temat zainicjował jeszcze w maju 
1993 roku, a więc sześć lat przed uchwaleniem ustawy, kiedy jeszcze nie było nawet 
rzecz jasna zapowiedzi jej przyjęcia, Lord Simon of Glaidsdale, przekonując w jej 
trakcie, że w dwóch przypadkach Izba Lordów byłaby uprawniona do odrzucania 
w drugim czytaniu projektów ustaw chronionych dotąd konwenansem Salisbury’ego. 
Byłoby to jego zdaniem dopuszczalne wobec projektu ustawy „urągającego konstytu-
cji” oraz takiego, na którego rozpatrzenie nie dano izbie wystarczająco dużo czasu441.

Zastrzeżenia co do dalszego obowiązywania konwenansu wzmogły się po uchwa-
leniu wspominanej Ustawy o Izbie Lordów. W opublikowanym w 2006 roku rapor-
cie przygotowanym przez wspólną komisję obu izb parlamentu powołaną do zba-
dania między innymi i tego zagadnienia potwierdzono obowiązywanie konwenansu 
Salisbury’ego/Addisona, choć na przykład występujący przed komisją R. Brazier 
przekonywał, że wobec zmienionych w porównaniu z sytuacją sprzed uchwalenia 
Ustawy o Izbie Lordów warunków konwenans stracił rację bytu i wobec tego przestał 
obowiązywać442. W raporcie obowiązywanie konwenansu zostało jednak ostatecz-
nie potwierdzone, choć zaznaczono w nim, że współcześnie różni się on w dwóch 
aspektach od pierwotnej normy opracowanej w 1945 roku. Po pierwsze, konwenans 
odnosi się obecnie zarówno do projektów ustaw realizujących zapowiedzi manifestu 
wyborczego złożonych w Izbie Gmin, jak i tych złożonych w Izbie Lordów. Po dru-
gie, jest on współcześnie uznawany przez całą Izbę Lordów, podczas gdy pierwotnie 
był jedynie porozumieniem między dwiema partiami politycznymi. Potwierdzając 
obowiązywanie konwenansu, równocześnie, ze względu na zmianę jego charakteru, 
autorzy raportu nie tylko zaproponowali określenie jego treści w drodze rezolucji 
przyjętej przez Izbę Lordów i przekazanej Izbie Gmin, ale zasugerowali również 
zmianę nazwy konwenansu, tak aby stanowiła ona odzwierciedlenie jego zmienione-

439 Por. P. Biskup, Skład, organizacja i funkcje Brytyjskiej Izby Lordów, „Państwo i Prawo” 2003 r., z. 2, 
s. 94.

440 R. Brazier, Defending…, op.cit., s. 376.
441 HL Deb, 19 May 1993, vol. 545, col. 1783. Cała debata zob. cols. 1780–1813. Zob. też G. Dy-

mond, H. Deadman, op.cit., ss. 45–48.
442 Zob. House of Lords House of Commons Joint Committee on Conventions. Conventions of the UK Par-

liament. Report of Session 2005–2006, vol. 1, HL Paper 265 – I HC 1212 – I, ss. 30–31.
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go charakteru. Zamiast konwenansem Salisbury’ego/Addisona miałby on odtąd być 
nazywany konwenansem dotyczącym rządowych projektów ustaw (government bill 

convention)443. 
Raport zawiera również najbardziej aktualne określenie treści omawianej normy 

konwenansowej. Konwenans Salisbury’ego nakazuje zatem każdorazowe przyjmo-
wanie projektów ustaw realizujących zapowiedzi manifestu wyborczego rządzącego 
ugrupowania w drugim czytaniu; zabrania wprowadzania do tego rodzaju projek-
tów poprawek modyfi kujących ich treść niezgodnie z intencjami rządu (tak zwanych 
rujnujących poprawek – wrecking amendments) oraz nakazuje uchwalanie projektów 
i odsyłanie ich (ewentualnie zwracanie) Izbie Gmin, tak aby mogła ona w rozsądnym 
czasie ustosunkować się do poprawek wprowadzonych do nich przez Izbę Lordów444. 
Konwenans Salisbury’ego nie zabrania więc całkowicie wprowadzania poprawek do 
projektów ustaw, pod warunkiem że nie zmieniają one istoty projektu, ale dążą do 
jego ulepszenia zgodnie z intencjami rządu. Nie zabrania on również oczywiście 
odrzucania tych projektów rządowych, których celem nie jest realizacja zapowiedzi 
manifestu wyborczego, podobnie jak modyfi kowania ich przez wprowadzenie dowol-
nych poprawek, również tych „rujnujących”. Izba Lordów posiada także pełną swobo-
dę w zakresie postępowania z projektami przedkładanymi nie przez rząd ale pojedyn-
czych deputowanych (private members’ bills). Oczywiście także te projekty podlegają 
stosownym przepisom ustaw o parlamencie. 

Konwenans Salisbury’ego co do zasady nie odnosi się do aktów ustawodawstwa 
delegowanego. W tym zakresie obowiązuje jednak inny, dużo bardziej ogólny konwe-
nans, zgodnie z którym Izba Lordów nie powinna odrzucać tego rodzaju przedłożeń 
ani uniemożliwiać ich wejścia w życie przez niewyrażenie zgody. Dopuszczalne jest 
to jedynie w wyjątkowych okolicznościach445. W zakresie aktów ustawodawstwa de-
legowanego przyjmujących – najbardziej powszechną – postać statutory instruments 
uprawnienia obu izb pozostają formalnie, to znaczy na gruncie prawnym – tożsa-
me. W zależności od rodzaju statutory instruments ich wejście w życie uzależnione 
jest także od zgody Izby Lordów (affi  rmative instruments), bądź też druga izba może 
spowodować ich uchylenie (negative instruments). Wzrost znaczenia ustawodawstwa 
delegowanego w ciągu XX wieku postawił na porządku dziennym problem upraw-
nień izby wyższej w stosunku do aktów tego rodzaju. O ile w 1910 roku wydanych 
zostało zaledwie 218 aktów ustawodawstwa delegowanego o zasięgu ponadlokalnym, 
o tyle w 1998 roku było ich już 1576, w 2007 – 1750, a w 2008 – 1641. Jak wspomnia-
no, nie doszło jak dotąd do ukształtowania konwenansu odbierającego Izbie Lordów 
całkowicie uprawnienia w zakresie akceptacji bądź uchylania aktów ustawodawstwa 
delegowanego, chociaż w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych obowiązywało 
porozumienie, zgodnie z którym ofi cjalna Opozycja w Izbie Lordów nie głosowała 
przeciwko statutory instruments. Praktyka ta nie miała jednak rangi konwenansowej 
normy konstytucyjnej i została zarzucona ofi cjalnie w 1999 roku446.

443 Ibidem, s. 35.
444 Ibidem, s. 32.
445 Zob. ibidem, ss. 62–63. 
446 Zob. R. Walters, Th e House of Lords [w:] V. Bogdanor (ed.), Th e British Constitution…, op.cit., s. 222. 
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Jak dotąd, zaledwie trzykrotnie doszło do utrącenia przez Izbę Lordów aktów 
ustawodawstwa delegowanego: jeden raz w 1968 roku i dwukrotnie w roku 2000447. 
Chociaż więc w tym zakresie uprawnienia Izby Lordów nie są w tak precyzyjny spo-
sób ograniczone jak odnośnie do ustawodawstwa pierwotnego (primary legislation), 
częstotliwość korzystania z nich jest, jak widać, bardzo niewielka. 

Jedyną koncesją na rzecz Izby Gmin, jaka wynika z przepisów konstytucji Kanady, 
jest wyłączne prawo inicjowania projektów ustaw regulujących wydatkowanie środ-
ków publicznych oraz nakładanie podatków i innych danin publicznych, o czym jest 
mowa w art. 53 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku. Poza tym uprawnienia Senatu 
w procedurze legislacyjnej są równe Izbie Gmin, co oznacza, że żaden projekt ustawy 
nie może zostać przedstawiony do uzyskania sankcji królewskiej, jeśli nie zostanie 
przyjęty w identycznym brzmieniu przez obie izby parlamentu. Zdaniem A. Hearda 
wymóg ten wynika z konwenansu konstytucyjnego448, wydaje się jednak, że przepis 
art. 91 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku, stwierdzający, iż „słusznym prawem Kró-
lowej jest, za radą i zgodą Senatu i Izby Gmin (by and with the consent…) stanowienie 
prawa […]” jasno wskazuje na wymóg przyjęcia projektu w identycznym brzmieniu 
przez Izbę Gmin i Senat, skoro mowa jest o radzie i zgodzie obu izb parlamentu.

Możliwość korzystania przez Senat z tak rozległych uprawnień w dziedzinie 
legislacji budzi jednak wątpliwości ze względu na brak demokratycznej legitymacji 
drugiej izby, której członkowie powoływani są przez gubernatora generalnego za radą 
premiera – co oznacza, że faktycznie to szef rząd decyduje o obsadzie mandatów – po-
zostając w składzie izby do ukończenia 75. roku życia. W Kanadzie nigdy nie doszło 
do ukształtowania się normy konwenansowej na wzór konwenansu Salisbury’ego/
Addisona. Z pewnością nie obowiązuje konwenans konstytucyjny, który pozbawiał-
by Senat możliwości odrzucania projektów ustaw przyjętych przez Izbę Gmin bądź 
wprowadzania do nich poprawek, również takich, które w istotny sposób modyfi ko-
wałyby ich treść. Nie oznacza to jednak, że rozległe uprawnienia Senatu w zakresie 
stanowienia prawa nie zostały konstytucyjnie – przez ukształtowanie norm konwe-
nansowych – ograniczone. Problem polega jednak na zidentyfi kowaniu treści stosow-
nego konwenansu konstytucyjnego.

W całej swej historii (do września 2010 roku) Senat odrzucił 132 projekty ustaw 
uchwalone przez Izbę Gmin, jednak tylko siedem po 1941 roku, po raz ostatni w roku 
2002. Poza odrzuceniem projektu Senat dysponuje również inną możliwością za-
blokowania jego wejścia w życie. Konstytucja nie zakreśla bowiem w żaden sposób 
ram czasowych, w jakich Senat musi wypowiedzieć się odnośnie do projektu ustawy 
przesłanego z Izby Gmin. Senat może więc przedłużać prace nad projektem, unie-
możliwiając w ten sposób jego wejście w życie. Najgłośniejszym przykładem takie-
go postępowania drugiej izby były wydarzenia z 1988 roku, kiedy Senat, nawiązując 
w oczywisty sposób do teorii mandatu wypracowanej przez Lorda Salisbury’ego, uza-
leżnił uchwalenie ustawy wprowadzającej w życie porozumienie o wolnym handlu ze 
Stanami Zjednoczonymi od przeprowadzenia wyborów powszechnych, które mia-

447 Zob. ibidem.
448 A. Heard, Canadian…, op.cit., s. 98
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łyby potwierdzić mandat rządu do zawarcia takiego porozumienia, nie było ono bo-
wiem zapowiadane przed poprzednimi wyborami w 1984 roku. Postępowanie Senatu 
wywołało wielkie kontrowersje i burzliwe dyskusje, nie było jednak bezprecedensowe, 
bowiem w podobny sposób druga izba postąpiła już w 1913 roku, odmawiając przy-
znania funduszy na rozbudowę marynarki wojennej, dopóki rząd nie przeprowadzi 
wyborów powszechnych, w których kwestia ta mogłaby zostać poddana osądowi wy-
borców449. W odróżnieniu od 1988 roku, w tym wypadku Senat podjął jednak for-
malną uchwałę prezentującą jasno jego stanowisko. Jeszcze przynajmniej raz po 1988 
roku Senat pośrednio zablokował projekt ustawy przesłany z Izby Gmin, rozmyślnie 
przeciągając nad nim prace aż do zakończenia sesji. W 1996 roku nie dopuścił w ten 
sposób do wejścia w życie ustawy wprowadzającej zmianę do ustawy o granicach 
okręgów wyborczych450. 

Zdaniem A. Hearda nawiązywanie przez Senat do teorii mandatu nie jest uza-
sadnione. W jego opinii ostateczna ocena wydarzeń z 1988 roku powinna skłaniać do 
zajęcia stanowiska odmawiającego Senatowi prawa do wymuszania wyborów, które 
miałyby stać się swoistym referendum w sprawie konkretnych projektów ustaw451.

Próbę zidentyfi kowania treści konwenansu konstytucyjnego defi niującego kon-
stytucyjne, a nie tylko prawne możliwości blokowania przez Senat projektów ustaw 
przyjętych przez Izbę Gmin, podjął P. Th omas. Jego zdaniem takie postępowanie 
Senatu jest dopuszczalne wobec czterech rodzajów projektów ustaw: a) bardzo kon-
trowersyjnych, na których przeforsowanie rząd nie uzyskał mandatu wyborczego; 
b) „niebezpiecznych”, takich, które mogłyby wyrządzić nieprzewidywalne i nieod-
wracalne szkody dla interesu narodowego; c) projektów naruszających konstytucję, 
w tym Kanadyjską Kartę Praw i Wolności; d) projektów naruszających podstawowe 
prawa mniejszości, w tym mniejszości językowych452. Równocześnie jednak przyzna-
je on, że zaproponowane kryteria mogą być podważane i że brak jest możliwości 
jednoznacznego określenia treści konwenansu regulującego dopuszczalność korzysta-
nia przez Senat z prawa „absolutnego weta” wobec projektów uchwalonych w Izbie 
Gmin. Z pewnością propozycja P. Th omasa jest kontrowersyjna. Pierwsza wątpliwość 
dotyczy tego, z jakich to powodów Senat miałby oceniać konstytucyjność projektów 
ustaw, skoro ocena taka należy do uprawnień Sądu Najwyższego. Inna odnosi się do 
daleko idącego braku precyzji, cóż bowiem oznaczać ma stwierdzenie, że projekt jest 
„niebezpieczny” i właściwie dlaczego to Senat miałby być bardziej uprawniony do 
oceny, jaki projekt jest niebezpieczny i szkodliwy dla interesu państwa lub dla obywa-
teli aniżeli Izba Gmin?

449 Zob. C.E.S. Franks, Not Dead Yet, But Should It Be Resurrected? Th e Canadian Senate [w:] S.C. 
Patterson, A. Mughan (eds.), Senates. Bicameralism in the Contemporary World, Ohio University Press 1999, 
Columbus, s. 129.

450 D.E. Smith, Canadian Senate in Bicameral Perspective, University of Toronto Press, Toronto–Buf-
falo–London 2006, s. 116.

451 A. Heard, Canadian…, op.cit., s. 97.
452 P. Th omas, Comparing the Lawmaking Roles of the Senate and the House of Commons [w:] S. Joyal (ed.), 

Protecting Canadian Democracy: Th e Senate You Never Knew, McGill–Queen’s University Press, Montreal 
& Kingston 2003, ss. 198–199.
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Równie trudne jak ustalenie precyzyjnej treści konwenansu konstytucyjnego regu-
lującego korzystanie przez Senat z „weta absolutnego”, którego istnienie jest jednak 
bezsporne, jest określenie treści normy konwenansowej odnoszącej się do wprowa-
dzania przez Senat poprawek do projektów ustaw przyjętych w Izbie Gmin.

Po 1960 roku (do końca 2009 roku) Senat wprowadził poprawki do w sumie 112 
projektów ustaw nadesłanych z Izby Gmin, spośród których tylko 10 nie było projek-
tami wniesionymi przez rząd (większość projektów inicjowanych przez pojedynczych 
deputowanych – private members’ bills – jest odrzucana już w Izbie Gmin). Aktywność 
Senatu w zakresie wprowadzania poprawek zmniejszała się jednak systematycznie na 
przestrzeni lat. O ile w pierwszych 75 latach Senat wprowadzał zmiany do średnio 
17–25% ustaw przyjętych w Izbie Gmin, to w latach 1942–1957 wskaźnik ten spadł 
do 13%, w latach 1957–1988 nawet do 4%, a współcześnie – choć zmienia się to 
w poszczególnych sesjach – ocenia się, że poprawki w Senacie wprowadzane są do 
nie więcej niż 7% wszystkich ustaw uchwalonych w Izbie Gmin453. Zdecydowana 
większość poprawek proponowanych przez drugą izbę bądź znajdowała akceptację 
Izby Gmin, bądź Senat ostatecznie nie naciskał na ich uwzględnienie, wobec czego 
bardzo rzadko ustawy nie dochodziły do skutku ze względu na sprzeciw Izby Gmin 
wobec zmian wprowadzonych do projektu w Senacie. W całej historii kanadyjskiego 
parlamentu zanotowano zaledwie 19 takich przypadków, ostatni w 2003 roku.

Jak wspomniano, nie ma powszechnej zgody co do tego, jakie reguły powinny 
określać możliwości wprowadzania przez Senat poprawek do projektów ustaw. Z całą 
pewnością konwenans konstytucyjny nie odebrał Senatowi całkowicie tego prawa. 
W każdym razie w literaturze przedmiotu często podkreśla się znaczenie Senatu jako 
izby rewizyjnej wobec legislacji napływającej z Izby Gmin454. Potwierdza to również 
praktyka.

Nie ma wątpliwości co do tego, że Senat może wprowadzać do rządowych projek-
tów ustaw poprawki o charakterze technicznym, niemodyfi kujące materii projektów, 
oraz że może dowolnie zmieniać projekty ustaw wnoszone przez pojedynczych parla-
mentarzystów. Jeśli zaś chodzi o wprowadzanie znaczących modyfi kacji do projektów 
przedkładanych przez rząd, należy przyznać rację A. Heardowi, który słusznie wska-
zuje, że w ostatecznym rozrachunku aktywność Senatu nie powinna prowadzić do 
podważania woli Izby Gmin. Jego zdaniem nieznaczny odsetek projektów, do których 
Senat wprowadza zmiany, potwierdza w praktyce istnienie ogólnej reguły postępo-
wania, nakazującej Senatowi – co do zasady – uchwalanie projektów ustaw w takim 
kształcie, w jakim zostały one przyjęte w Izbie Gmin. „Reguła ta opierałaby się na za-
sadzie pierwszeństwa, jakie we współczesnej demokracji należy przyznać wybieralnej 
izbie niższej nad pochodzącą z nominacji izbą wyższą”455. 

Konwenans konstytucyjny, co do istnienia którego nie ma żadnych wątpliwości, 
wyklucza możliwość odrzucania, a nawet wprowadzania przez Senat poprawek do 
projektów ustaw fi nansowych. Po raz ostatni Senat zmodyfi kował tego rodzaju pro-

453 Ibidem, s. 203.
454 Zob. D. E. Smith, op.cit., passim.
455 A. Heard, Canadian…, op.cit., s. 95.
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jekt w 1961 roku, a – jak pisze A. Heard – furia wywołana próbą opóźniania przez 
Senat prac nad projektem jednej z ustaw apropriacyjnych w 1985 roku ostatecznie 
potwierdziła istnienie normy konwenansowej, której obowiązywanie Izba Gmin pod-
nosiła od początku istnienia kanadyjskiego państwa. Kontrola nad poborem podat-
ków i asygnowaniem środków publicznych musi być wyłącznym atrybutem demo-
kratycznie legitymizowanej izby parlamentu. Uzasadnienie ustrojowe dla stosownej 
normy konwenansowej nie może więc budzić najmniejszych wątpliwości456. 

Pozycja ustrojowa australijskiego Senatu jest znacząco odmienna od jego odpo-
wiedników, zarówno brytyjskiego, jak i kanadyjskiego, ze względu na to, że jest on 
wybierany, podobnie jak Izba Reprezentantów, w wyborach powszechnych. Ten fakt 
ma zasadnicze znaczenie dla określenia relacji między izbami parlamentu federalnego 
Australii.

Zgodnie z art. 53 konstytucji, wyjąwszy ograniczenia wynikające z zamieszczo-
nych tam właśnie przepisów ustawy zasadniczej, uprawnienia Senatu odnośnie do 
jakichkolwiek projektów ustaw są równe tym, jakie posiada Izba Reprezentantów. 
Senat nie może jedynie: a) inicjować projektów ustaw nakładających podatki lub 
dokonujących alokacji środków publicznych; b) wprowadzać poprawek do tego ro-
dzaju projektów ustaw (potocznie nazywanych ustawami fi nansowymi), może jednak 
zwrócić się do Izby Reprezentantów o wprowadzenie poprawek; c) wprowadzać do 
jakichkolwiek projektów ustaw żadnych poprawek zwiększających obciążenia fi skalne 
nakładane na obywateli.

Jak zatem widać, formalne ograniczenia w zakresie udziału Senatu w realizacji 
funkcji ustawodawczej parlamentu federalnego nie są znaczące. Problem sprowadza 
się więc do tego, czy obowiązują jakiekolwiek konwenanse konstytucyjne, które wpro-
wadzałyby dodatkowe konstytucyjne ograniczenia władzy ustawodawczej Senatu, 
poza tymi, które wynikają wprost z art. 53 ustawy zasadniczej. Wątpliwości nie ma 
raczej co do tego, że wobec projektów ustaw innych niż fi nansowe pozycja Senatu 
pozostaje w pełni równorzędną wobec Izby Reprezentantów, chociaż G. Sawer, na-
wiązując do konwenansu Salisbury’ego, przekonywał niegdyś, że Senat nie powinien 
odrzucać lub znacząco zmieniać projektów ustaw, których zapowiedź została wyraź-
nie sformułowana w programie wyborczym rządzącej partii bądź koalicji457. Tego 
rodzaju stanowisko nie może jednak zyskać uznania, ponieważ pomija zasadniczą 
okoliczność polegającą nie tylko na tym, że Senat tak jak Izba Reprezentantów jest 
wybierany w wyborach powszechnych, ale również, że jego rolą jest reprezentacja 
interesów stanowych w parlamencie federalnym. Mandat wyborczy w takich warun-
kach nie oznacza więc zupełnie tego samego co w Wielkiej Brytanii czy Kanadzie, 
gdzie w wyborach powszechnych wybierana jest tylko jedna z izb parlamentu.

Znacznie liczniejsze i dużo bardziej uzasadnione są wątpliwości co do tego, czy 
obowiązuje konwenans konstytucyjny modyfi kujący uprawnienia Senatu wobec pro-
jektów ustaw fi nansowych. Wspomniano już w innym miejscu, że między zdolnością 
Senatu do blokowania tego rodzaju ustaw a zasadą rządów odpowiedzialnych redu-

456 Por. ibidem, s. 94.
457 G. Sawer, Th e Australian…, op.cit., s. 105.
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kującą odpowiedzialność polityczną rządu wyłącznie do Izby Reprezentantów ist-
nieje pewne napięcie. Konwenans konstytucyjny, który nie pozwalałby drugiej izbie 
skutecznie torpedować rządowej legislacji w tym najbardziej wrażliwym obszarze, 
mógłby skutecznie rozładować owo napięcie. Stąd zagadnieniem o zasadniczym zna-
czeniu ustrojowym pozostaje to, czy tego rodzaju konwenans konstytucyjny w warun-
kach australijskich obowiązuje.

Nie tylko federalny Senat, ale i drugie izby w australijskich stanach konsekwen-
tnie nie uznają, aby ich prawo do odrzucania projektów ustaw fi nansowych było 
ograniczone przez nieformalne normy konstytucyjne. Dodatkowym argumentem 
wspierającym takie stanowisko odnośnie do Senatu jest jego rola jako reprezentanta 
interesów stanowych w federalnej legislaturze458, która dla twórców australijskiej kon-
stytucji była najważniejsza. 

Wydaje się, że nie ma przekonujących przesłanek na rzecz uznania tezy o ist-
nieniu konwenansu konstytucyjnego, który nie pozwalałby Senatowi na odrzuca-
nie projektów ustaw fi nansowych. Kwestia ta budziła oczywiście szczególne emo-
cje i kontrowersje w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy przez blokowanie ustaw 
apropriacyjnych Senat doprowadził w rezultacie do zdymisjonowania premiera przez 
gubernatora generalnego. Podnoszono wówczas między innymi, że istnienie konwe-
nansu jest możliwe, choćby dlatego, że nigdy wcześniej Senat nie odrzucił tego ro-
dzaju projektów legislacyjnych. Pogląd taki znajdował się jednak w mniejszości, jak 
się zdaje słusznie, nie znajdował bowiem uzasadnienia w rzeczywistości ustrojowej. 
Sama praktyka postępowania – niezależnie od tego, jak długotrwała – nie kreuje jesz-
cze konwenansowej normy konstytucyjnej. W tym wypadku nie mogło być raczej 
żadnych wątpliwości, że wieloletnia praktyka nie nabrała charakteru normatywnego, 
na co wskazują jednoznacznie wypowiedzi adresatów potencjalnej normy, a więc tych, 
którzy powinni – w razie jej obowiązywania – czuć się nią związani459. 

Jeśli więc, mimo zgłaszanych niekiedy zastrzeżeń, można uznać, że nie obowiązuje 
żadna norma konstytucyjna ograniczająca prawo Senatu do odrzucania projektów 
ustaw fi nansowych460, to sprawa nie jest jednak już tak jednoznaczna, jeśli chodzi 
o możliwość naciskania przez Senat na uwzględnienie kierowanych przezeń do Izby 
Reprezentantów wniosków o wprowadzenie poprawek do projektów takich ustaw.

Senat nie może co prawda zmieniać projektów ustaw fi nansowych, ale może 
wnioskować do Izby Reprezentantów o wprowadzenie do nich poprawek. W prak-
tyce różnica między poprawką a wnioskiem o jej dokonanie nie ma żadnego znacze-
nia, skoro Senat może odrzucić każdy projekt ustawy, a zgodnie z art. 58 konstytucji 
sankcję królewską uzyskać może jedynie ustawa uchwalona zgodnie przez obie izby 
parlamentu461. Ofi cjalne stanowisko Senatu w tej kwestii idzie jeszcze dalej, uznaje 

458 Por. S. Ratnapala, op.cit., s. 58.
459 Zob. G. Winterton, 1975: Th e Dismissal of the Whitlam Government [w:] H.P. Lee, G. Winterton 

(eds.), Australian Constitutional Landmarks, Cambridge University Press, Cambridge 2003, ss. 242–243. 
460 Nie mogło zatem w 1975 roku dojść, jak chce D. Jaensch, do „niewątpliwego” złamania przez Senat 

normy konwenansowej; D. Jaensch, Politics of Australia, Macmillan, South Yarra 2001, s. 84.
461 Por. S. Pearce, Th e Legislative Powers of the Senate [w:] L. Zines (ed.), Commentaries on the Austra-

lian Constitution, Butterworths, Sydney 1977, s. 126.
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ono bowiem ograniczenia nakładane w tym zakresie przez art. 53 ustawy zasadniczej 
jedynie za proceduralne, a nie materialne:

W szczególności, rozróżnienie pomiędzy poprawką (amendment) a wnioskiem (request) jest 
czysto proceduralne: w jednym przypadku Senat poprawia projekt samodzielnie, w drugim 
zwraca się do Izby Reprezentantów o poprawienie projektu. W obu przypadkach projekt 
przesyłany jest do Izby Reprezentantów w celu wyrażenia przez nią zgody na proponowane 
poprawki. W razie braku porozumienia Senat może nie uchwalić projektu462.

Co do tego, czy rzeczywiście Senat może naciskać na wprowadzenie poprawek, 
to znaczy zwrócić się z ponownym wnioskiem o ich dokonanie, jeśli za pierwszym 
razem Izba Reprezentantów nie wprowadziła do projektu wszystkich poprawek za-
sugerowanych przez drugą izbę – zgłosić można jednak zasadniczą wątpliwość. Do-
tyczy ona już samej tylko wykładni odnośnych przepisów konstytucji, pomijając już 
nawet ewentualność ukształtowania się w tym zakresie konwenansu konstytucyjnego. 
Autorzy pierwszego komentarza do australijskiej ustawy zasadniczej wskazywali jed-
noznacznie, że wniosek o dokonanie poprawek (request) nie oznacza jeszcze prawa do 
wywierania nieograniczonego nacisku na jego uwzględnienie:

Izba, która wprowadziła poprawkę, może naciskać na jej uwzględnienie; ale Izba, która 
może jedynie „wnioskować” do drugiej izby o dokonanie poprawek, nie może na nic naci-
skać. Jeśli jej wniosek nie zyskał uznania, może ona odrzucić projekt lub odłożyć nad nim 
prace (shelve it); ale musi ona wziąć pełną odpowiedzialność za swoje działania463.

Można by nawet, trzymając się tej linii wnioskowania, która uwypukla różnicę 
między wprowadzeniem poprawki a wnioskiem o jej wprowadzenie, przekonywać, 
że w razie nieuwzględnienia przez Izbę Reprezentantów wniosku o wprowadzenie 
poprawek skierowanego przez Senat, druga izba nie powinna nie tylko naciskać po-
nownie na ich wprowadzenie do projektu, ale w takiej sytuacji nie powinna również 
odrzucić projektu, skoro nie uznała za stosowne uczynić tego za pierwszym razem. 

Kontrowersje dotyczące prawa Senatu do żądania uwzględnienia proponowanych 
poprawek do projektów ustaw fi nansowych pojawiły się już w 1901 roku. Kwestia ta 
nie została jednak ani wówczas, ani nigdy później jednoznacznie rozstrzygnięta464. 
W każdym razie zarówno doktryna, jak i praktyka ustrojowa nie wskazują na istnie-
nie konwenansu konstytucyjnego, który ograniczałby prawo Senatu do naciskania na 
uwzględnienie poprawek do projektów ustaw fi nansowych, o których wprowadzenie 
zwraca się do Izby Reprezentantów465.  

Konwenanse konstytucyjne w różnym zakresie regulują relacje między izbami 
parlamentu w każdym z trzech omawianych państw. Największe znaczenie niefor-
malne normy konstytucji mają z całą pewnością w Kanadzie, gdzie doprowadziły one 
do niemal całkowitej neutralizacji ogromnych uprawnień legislacyjnych Senatu, jakie 

462 Odgers’…, op.cit., s. 272.
463 J. Quick, R.R. Garran, op.cit., s. 672.
464 Zob. S. Bach, Platypus and Parliament. Th e Australian Senate in Th eory and Practice, Department of 

the Senate, Canberra 2003, ss. 21–23.
465 Zob. House of Representatives Practice, op.cit., ss. 444–447.
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gwarantują mu przepisy Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku, większych nawet – co 
warto podkreślić – niż Senatu Australii. Konwenanse konstytucyjne faktycznie prze-
kształciły symetryczną dwuizbowość parlamentu federalnego, jaka wynika z przepi-
sów konstytucji, w dwuizbowość słabą, by nie rzec w quasi-dwuizbowość z Senatem 
niemal całkowicie podporządkowanym Izbie Gmin. 

W Wielkiej Brytanii podstawowe dla relacji między izbami są współcześnie prze-
pisy ustaw o parlamencie, rola konwenansów jest drugorzędna. W Australii brak na-
tomiast w ogóle norm konwenansowych, które modyfi kowałyby ukształtowany prze-
pisami konstytucji model dwuizbowości parlamentu. Występują więc zatem między 
omawianymi państwami – jak łatwo dostrzec – zasadnicze różnice w zakresie regu-
lacji przez nieformalne normy konstytucyjne stosunków między izbami parlamentu.

4. Konwenanse a ustrój terytorialny państwa

W przeciwieństwie do Kanady i Australii, które powstały jako państwa federalne 
i taka forma ustrojowa została przez nie utrzymana, Wielka Brytania pozostaje pań-
stwem unitarnym. Nie zmieniła tego statusu przeprowadzona pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku reforma dewolucyjna, czyli proces polegający na autono-
mizacji historycznych regionów Zjednoczonego Królestwa i przekazaniu im pewnych 
uprawnień w dziedzinie legislacji, a w konsekwencji również ustanowieniu w nich 
odrębnych organów ustawodawczych i wykonawczych. Uchwalone w 1998 roku usta-
wy: o Szkocji (Scotland Act, 1998), o Irlandii Północnej (Northern Ireland Act, 1998) 
oraz o Rządzie Walii (Government of Wales Act, 1998)466 nie oznaczały w żadnym ra-
zie federalizacji Zjednoczonego Królestwa. Przepisy tych ustaw nie ustanawiały sfery 
wyłącznej jurysdykcji parlamentów regionalnych. Prawo parlamentu brytyjskiego do 
regulowania każdej materii poddanej dewolucji, to jest wskazanej w odpowiednich 
ustawach jako należące do sfery właściwości ustawodawczej parlamentów regional-
nych, nie zostało w żaden sposób ograniczone ani podważone. Przeciwnie, wprost 
potwierdzono je w art. 28 (7) Ustawy o Szkocji.

Korzystanie z tego prawa podważałoby jednak w oczywisty sposób sens dewo-
lucji. Nie mogło ono zostać zanegowane na drodze prawnej, ponieważ oznaczałoby 
to odrzucenie podstawowej dla ustroju brytyjskiego zasady suwerenności parlamentu 
i w konsekwencji federalizację Zjednoczonego Królestwa. Ten swoisty dylemat de-
wolucyjny, niedający się rozstrzygnąć regulacjami prawnymi, został przezwyciężony 
przez ukształtowanie się konwenansu konstytucyjnego.

W trakcie debaty w Izbie Lordów nad projektem Ustawy o Szkocji, Lord Sewel, 
przyznając, że mogą wystąpić okoliczności, w których pożądane będzie stanowienie 
prawa w materiach poddanych dewolucji przez parlament brytyjski, wyraził równo-

466 Ta ostatnia zastąpiona w 2006 roku przez nową ustawę (Government of Wales Act, 2006), zbliżającą 
Walię do pozostałych regionów. Wcześniej, na mocy poprzedniej ustawy, dewolucja w tym regionie miała 
jedynie ograniczony charakter. Zgromadzenie Narodowe Walii wciąż nie ma pierwotnej władzy ustawo-
dawczej, ale ustawa z 2006 roku pozwala na jej uzyskanie, jeśli propozycja taka zostanie poparta przez 
większość mieszkańców Walii w referendum. 
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cześnie oczekiwanie, iż dojdzie do ukształtowania się konwenansu, który przesądzi, 
że „Westminster, nie będzie, co do zasady, stanowił prawa w odniesieniu do materii 
poddanych dewolucji w Szkocji, bez zgody Szkockiego Parlamentu”467. Nawiązując 
do wykładni zawartej w nocie opublikowanej przez rząd w styczniu 2000 roku, Lord 
Bassam of Brighton podczas jednej z debat w Izbie Lordów określił treść przyszłego 
konwenansu w ten sposób, że zgodnie z nim: „Zgoda Szkockiego Parlamentu bę-
dzie poszukiwana w odniesieniu do projektów ustaw, które dotyczą Szkocji, a należą 
do materii poddanej dewolucji, lub takich, które zmieniają uprawnienia legislacyjne 
Szkockiego Parlamentu bądź uprawnienia wykonawcze Szkockich Ministrów”468. 

Stosowny konwenans został zapowiedziany w memorandum o porozumieniu 
(Memorandum of Understanding) zawartym między rządem brytyjskim a ministra-
mi szkockimi, Gabinetem Zgromadzenia Narodowego Walii oraz Komitetem Wy-
konawczym Irlandii Północnej. W punkcie 13 memorandum potwierdzono prawo 
parlamentu brytyjskiego do stanowienia regulacji prawnych w każdym obszarze, nie-
zależnie od tego, czy został on poddany dewolucji, oraz prawo decydowania o skorzy-
staniu z tej możliwości. Równocześnie jednak znalazła się w nim deklaracja, że rząd 
brytyjski „będzie postępował w zgodzie z konwenansem, że parlament Zjednoczone-
go Królestwa nie będzie, co do zasady, stanowił prawa w odniesieniu do materii pod-
danych dewolucji, chyba że za zgodą [odpowiedniej] legislatury”469. Jako odpowie-
dzialną za uzyskanie zgody memorandum wskazuje administrację powstałą w wyniku 
dewolucji działającą na wniosek rządu brytyjskiego. 

W ten sposób w drodze porozumienia dany został początek konwenansowi obo-
wiązującemu jednak wyłącznie w odniesieniu do Szkocji. Jeśli chodzi o Irlandię Pół-
nocną, kwestię ewentualnej legislacji parlamentu brytyjskiego w zakresie materii 
poddanych dewolucji reguluje porozumienie zawarte między Wielką Brytanią a Re-
publiką Irlandii. Konwenans Sewela nie ma wciąż zastosowania wobec Walii, której 
Zgromadzenie Narodowe nadal nie posiada władzy ustawodawczej podobnej do tej, 
jaką dysponuje szkocki parlament. Zasady postępowania wspomniane w wystąpieniu 
Lorda Sewela, od którego nazwiska omawiany konwenans konstytucyjny wziął osta-
tecznie swą nazwę, funkcjonują obecnie po prostu jako „konwenans Sewela”. Z kon-
wenansu tego wynika więc, że uchwalenie przez parlament brytyjski legislacji w ob-
szarach objętych dewolucją oznacza konieczność współdziałania rządu brytyjskiego 
składającego wniosek o wyrażenie zgody, egzekutywy Szkocji, kierującej wniosek do 
legislatury, oraz szkockiego parlamentu, który ostatecznie w drodze uchwały wyrazić 
musi każdorazowo zgodę w sprawie konkretnej ustawy parlamentu brytyjskiego470.

467 HL Deb 21 July 1998, vol. 592, col. 791. 
468 HL Deb 27 January 2000, vol. 608, col. 1701.
469 Memorandum of Understanding and Supplementary Agreements Between the United Kingdom Gover-

nment, Scottish Ministers, the Cabinet of the National Assembly for Wales and the Northern Ireland Executive 

Committee, CM 5240, s. 8, tekst dostępny na: http://www.dca.gov.uk.
470 S. Kubas, Parlament Szkocki. Dewolucja – wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2004, s. 106.
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Ogólnie rzecz biorąc w ciągu 10 lat jego obowiązywania konwenans Sewela był 
przestrzegany, choć zdarzały się i od niego odstępstwa471. Najbardziej zaskakująca jest 
jednak częstotliwość wdrażania procedur wynikających z omawianej normy konwe-
nansowej. W sumie do września 2010 roku (a zatem w dwóch pierwszych i w trzech 
czwartych trzeciej kadencji Szkockiego Parlamentu) uchwalone zostały aż 102 wnio-
ski wyrażające zgodę na stanowienie prawa przez parlament w Londynie w obsza-
rach objętych dewolucją (legislative consent motions, niegdyś zwane wnioskami Sewela 
– Sewel motions).

Federalizm kanadyjski uległ na przestrzeni przeszło 140 lat znaczącym przeobra-
żeniom. Kanada, która powstała jako federacja niezwykle silnie scentralizowana ze 
znaczącą dominacją rządu federalnego nad prowincjami, zaliczana jest obecnie do 
grupy tych państw federalnych, w których najmocniej zaznacza się autonomia części 
składowych. Ustawa Konstytucyjna z 1867 roku nie tylko zapewniała parlamentowi 
federalnemu przewagę w zakresie podziału władzy nad legislaturami prowincji, ale 
zawierała również mechanizmy pozwalające rządowi federalnemu kontrolować dzia-
łalność legislacyjną prowincji. Podział władzy między federację a prowincje został 
zmodyfi kowany głównie w rezultacie orzecznictwa Komitetu Sądowego Tajnej Rady 
(Judicial Committe of the Privy Council). Uprawnienia rządu federalnego w zakresie 
kontrolowania prowincji zostały natomiast zneutralizowane przez ukształtowanie się 
stosownych konwenansów konstytucyjnych.

Zgodnie z art. 90 w związku z art. 55, 56 i 57 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 
roku wicegubernatorzy prowincji (lieutenant governors), będący prowincjonalnymi 
odpowiednikami gubernatora generalnego, dysponują nie tylko możliwością odmowy 
udzielenia sankcji ustawie legislatury prowincji, ale mogą również przesłać ją do oso-
bistego rozpatrzenia przez gubernatora generalnego. W takim wypadku związani są 
jednak odpowiednią instrukcją gubernatora, który w tej sytuacji podejmuje następnie 
decyzje o dalszym losie ustawy. Może on udzielić sankcji bądź odmówić jej udzielenia. 
Oprócz owego prawa, które, jak powiedziano, pozwala wicegubernatorom prowincji 
– zgodnie jednak z instrukcją gubernatora generalnego – na wstrzymanie wejście 
w życie uchwalonych przez legislaturę prowincji aktów prawnych (reservation), gu-
bernator generalny w Radzie może w ciągu roku od wejścia w życie ustawy uchwa-
lonej przez legislaturę prowincji ogłosić jej anulowanie (disallowance). Tyle mówią na 
ten temat przepisy konstytucji, które przez art. 90 Ustawy Konstytucyjnej z 1867 roku 
stanowią przełożenie na płaszczyznę relacji federalno-prowincjonalnych odpowied-
nich regulacji dotyczących udziału królowej w akceptacji ustaw parlamentu federal-
nego, zawartych w art. 55, 56 i 57 tej samej ustawy. 

Ponieważ (o czym już była mowa w innym miejscu) konwenanse konstytucyj-
ne zobowiązywały gubernatora generalnego od początku istnienia federacji do wy-
konywania swych konstytucyjnych uprawnień wyłącznie za radą odpowiedzialnych 
ministrów (oczywiście z zasygnalizowanymi wyjątkami), wskazane uprawnienia do 
wstrzymywania i anulowania ustaw prowincji należały faktycznie od początku do rzą-
du federalnego. To gabinet kierował instrukcje, o których mowa w odnośnych prze-

471 Zob. ibidem, s. 107.
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pisach konstytucji, do wicegubernatorów, on też podejmował decyzję o anulowaniu 
ustawy. Jeśli gubernator generalny otrzymywał ustawę prowincji do osobistego roz-
patrzenia, zgodnie z konwenansem konstytucyjnym podejmował decyzję odnośnie 
do udzielenia jej sankcji za radą swych ministrów, faktycznie rozstrzygał więc o tym 
gabinet. W każdym razie wicegubernatorzy nie mogli samodzielnie, a więc bez in-
strukcji rządu federalnego, decydować o przesłaniu ustawy do osobistego rozpatrzenia 
przez gubernatora472.

Chociaż przepisy konstytucji w żaden sposób nie ograniczały możliwości korzy-
stania przez rząd z tych uprawnień, już w 1868 roku J.A. Macdonald, jako mini-
ster sprawiedliwości we własnym gabinecie, określił warunki, w których rząd będzie 
skłonny korzystać z prawa do anulowania ustaw prowincji, tym samym zawężając 
możliwość dysponowania tym uprawnieniem. Miało być ono wykorzystywane wy-
łącznie wobec ustaw w całości bądź częściowo bezprawnych lub niekonstytucyjnych; 
w obszarze kompetencji zbieżnych (concurrent jurisdiction)473 federacji i prowincji, jeśli 
prowincjonalna legislacja byłaby sprzeczna z prawem federalnym, oraz wobec ustaw 
prowincjonalnych wywierających wpływ na interes całego państwa474. Była to próba 
ograniczenia zakresu stosowania prawa do anulowania ustaw prowincji, ale z pewnoś-
cią ani wówczas, ani jeszcze przez wiele kolejnych lat nie doszło do ukształtowania się 
konwenansu konstytucyjnego, który nie tylko nie pozwalałby rządowi federalnemu 
na anulowanie ustaw przyjmowanych przez legislatury prowincji lub wydawania wi-
cegubernatorom prowincji instrukcji nakazujących przesłanie ustawy do osobistego 
rozpatrzenia przez gubernatora generalnego, ale również ograniczał katalog ustaw, 
wobec których te przepisy konstytucji mogłyby być stosowane.

Omawiane uprawnienia były wykorzystywane stosunkowo często w pierwszych 
latach istnienia federacji, zwłaszcza przed rokiem 1900. W sumie na 70 ustaw, które 
wicegubernatorzy przesłali do osobistego rozpatrzenia przez gubernatora general-
nego, aż 59 razy uczynili tak przed rokiem 1900, a zaledwie czterokrotnie po roku 
1920. Ostatni taki przypadek, zanotowany w 1961 roku, wzbudził już wiele kontro-
wersji, tym bardziej że, jak się zdaje, ówczesny wicegubernator Saskatchewan podjął 
decyzję bez uprzedniej instrukcji rządu federalnego475. Nawet jednak wówczas, to 
jest na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, nie wszyscy uważali, aby obowiązy-
wał konwenans konstytucyjny niepozwalający rządowi federalnemu na poinstruo-
wanie wicegubernatora odnośnie do wstrzymania wejścia w życie ustawy prowincji. 
Z całą pewnością nie uważał tak ówczesny premier J. Diefenbaker, który jeszcze 11 
lat później, w 1972 roku, krytykował P.E. Trudeau za nieskorzystanie z tej możli-
wości wobec ustawy legislatury Quebecu znoszącej przysięgę na wierność królowej, 

472 Por. J.R. Mallory, Th e Lieutenant – Governor’s Discretionary Powers: Th e Reservation of Bill 56, „Ca-
nadian Journal of Economics and Political Science” 1961, vol. 27, no. 4, s. 520. 

473 Kategoria kompetencji zbieżnych oznacza materie, w których dopuszczalna jest aktywność legis-
lacyjna zarówno parlamentu federalnego, jak i legislatur prowincji. W 1868 roku dwa obszary konstytucja 
określała jako kompetencje zbieżne: edukację oraz rolnictwo i imigrację.

474 Zob. R.C. Vipond, Constitutional Politics and the Legacy of the Provincial Rights Movement in Ca-

nada, „Canadian Journal of Political Science” 1985, vol. 18, no. 2, s. 276.
475 J. R. Mallory, Th e Lieutenant – Governor’s…, op.cit., ss. 518–519, 520.
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którą wcześniej zobowiązani byli składać członkowie tamtejszego Zgromadzenia 
Narodowego.

Ostatni przypadek anulowania ustawy prowincji zanotowano w 1943 roku. Do 
tego czasu los taki spotkał 112 ustaw przyjętych przez zgromadzenia ustawodawcze 
prowincji476. Podobnie jak z prawem do wstrzymywania wejścia w życie ustaw, tak 
i konwenans neutralizujący możliwość ich anulowania nie obowiązywał – wszystko 
na to wskazuje – jeszcze w 1975 roku, skoro P.E. Trudeau, odmawiając użycia tego 
przepisu konstytucji w stosunku do quebeckiej ustawy o języku, nie wykluczył jednak 
skorzystania z prawa do anulowania ustawy w przyszłości477.

Współcześnie nie ma jednak żadnych wątpliwości co do obowiązywania konwe-
nansów konstytucyjnych, które nie pozwalają w żadnym przypadku na korzystanie 
przez rząd federalny z obu omawianych uprawnień, jakie dają mu – wspierane skąd-
inąd przez inne konwenanse – przepisy konstytucji. Znajdują one silne uzasadnie-
nie w zasadzie federalizmu, która nie pozwala na istnienie stosunku hierarchicznego 
podporządkowania między władzami federalnymi a podmiotami federacji, podczas 
gdy prawo anulowania ustaw prowincji lub wstrzymywania ich wejścia w życie bez 
wątpienia taki właśnie stosunek hierarchicznego podporządkowania tworzyło. Co 
prawda w projekcie zmian konstytucyjnych z 1992 roku znanym jako porozumienie 
z Charlottetown (Charlottetown Accord) przewidziano wykreślenie z Ustawy Kon-
stytucyjnej z 1867 roku przepisów pozwalających na anulowanie ustaw prowincji 
i przesyłanie ich do rozpatrzenia przez gubernatora generalnego, nie może to jednak 
świadczyć, aby istniały jakiekolwiek wątpliwości co do obowiązywania konwenansów, 
czyniących te przepisy całkowicie martwymi.

Zasada federalizmu dostarcza również uzasadnienia dla konwenansów regu-
lujących kwestię reprezentacji podmiotów federacji w organach władzy federalnej. 
O uwzględnianiu federalnej struktury państwa w kształtowaniu składu gabinetu 
była już mowa. W Kanadzie podobny konwenans konstytucyjny obowiązuje również 
w odniesieniu do Sądu Najwyższego. Od 1949 roku, od kiedy Sąd Najwyższy stał się 
najwyższym sądem odwoławczym dla Kanady, a liczbę sędziów ustalono na dziewięć, 
obowiązuje reguła, wedle której każdy z początkowo czterech, a od niedawna pięciu 
regionów Kanady musi być reprezentowany w jego składzie. 

Spośród 10 prowincji tylko Quebec ma zagwarantowane trzy miejsca w skła-
dzie sądu, ale wynika to nie z konwenansu, ale z przepisu art. 6 Ustawy o Sądzie 
Najwyższym (Supreme Court Act, 1985). Z pozostałych czterech regionów pochodzi 
sześciu sędziów, przy czym podział miejsc między poszczególne prowincje reguluje 
konwenans konstytucyjny, zgodnie z którym trzech sędziów powoływanych jest za-
wsze z Ontario, zaś po jednym z prowincji atlantyckich (Nowa Fundlandia i Labra-
dor, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda), prowincji preryjnych 
(Alberta, Manitoba, Saskatchewan) oraz z Kolumbii Brytyjskiej. Wynika z tego, że 
trzy prowincje mają zawsze reprezentanta w składzie Sądu Najwyższego, a na pozo-

476 A. Heard, Canadian…, op.cit., s. 103.
477 Ibidem, s. 104.
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stałych siedem przypadają dwa miejsca, które podlegają rotacji między nimi w ramach 
dwóch wskazanych grup prowincji: atlantyckich i preryjnych.

Podobna norma konwenansowa nie obowiązuje w Australii. W składzie Sądu 
Najwyższego zawsze dominowali sędziowie z Nowej Południowej Walii. W całej hi-
storii zasiadało w nim jedynie trzech sędziów z Australii Zachodniej, żadnego przed-
stawiciela nie miały natomiast Australia Południowa i Tasmania.

O ile co do obowiązywania konwenansów związanych z realizacją zasady party-
cypacji podmiotów federacji w organach władzy federalnej nie ma wątpliwości, o tyle 
dużo bardziej wątpliwe jest regulowanie przez normy konwenansowe stosunków 
między federacją a prowincjami oraz stanami. Obowiązywanie takich konwenansów 
w Kanadzie sugerował A. Heard. Jego zdaniem nieformalne normy konstytucyjne zo-
bowiązywały do corocznego organizowania spotkań premiera federalnego z szefami 
rządów prowincji. Istnienia tego rodzaju konwenansu nie potwierdza jednak prakty-
ka, skoro ani w 2001 roku, ani rok później spotkania szefów rządów nie odbyły się 
i nie traktowano tego jako naruszenia normy konstytucyjnej. A. Heard przekonywał 
także, że można mówić o konwenansie konstytucyjnym, który podobnie jak jedna 
z podstawowych zasad prawa międzynarodowego: pacta sunt servanda, nakazywałby 
przestrzeganie umów zawartych przez federację i prowincje. Odstąpienie od kon-
wenansu miałoby być dopuszczalne, ale jedynie w ściśle określonych przypadkach. 
Umowy zawarte przez poprzedników nie wiązałyby więc nowych rządów, odstąpienie 
od umowy byłoby także dopuszczalne w sytuacji radykalnej zmiany warunków uza-
sadniających jej zawarcie lub wówczas, gdy rząd, aby skutecznie realizować zadania 
w obszarze swej jurysdykcji, uznaje, że nie może stosować się do warunków jakiejś, 
także zawartej przez siebie, umowy478. Umowy zawierane przez federację i prowincje 
nie są prawnie wiążące dla żadnej ze stron, czy jednak można mówić o konstytucyjnej 
– rzecz jasna w sensie konwenansowym – obligacji do ich przestrzegania? Wydaje się 
to wątpliwe, wszak tego rodzaju konwenans, nawet jeśli dopuszczalne byłyby od niego 
odstępstwa, musiałby uderzać w zasadę suwerenności parlamentu, wciąż pozostającą 
przecież jedną z naczelnych zasad ustrojowych Kanady i kanadyjskich prowincji.

W Australii z zasadą federalizmu związane są jeszcze dwa istotne konwenanse 
konstytucyjne. Pierwszy z nich odnosi się do przekazywania przez królową guberna-
torowi generalnemu uprawnień lub zadań na podstawie art. 2 konstytucji. Jeśli owe 
uprawnienia bądź zadania dotyczą materii należących do obszaru wyłącznego zain-
teresowania jednego ze stanów, tego rodzaju przekazanie może nastąpić wyłącznie na 
wniosek zainteresowanego stanu. Oznacza to, że stosowna rada premiera federalnego 
skierowana pod adresem królowej nie może być wystosowana bez uprzedniej zgody 
stanu lub stanów. Druga ze wspomnianych norm konwenansowych dotyczy przepro-
wadzania wyborów do Senatu. Zgodnie z art. 9 konstytucji określanie sposobu wy-
boru senatorów należy do parlamentu federalnego. Parlamenty stanowe mogą jednak 
ustanawiać prawo określające czas i miejsce przeprowadzania wyborów. Tego rodzaju 
ustawy obowiązują obecnie we wszystkich stanach. Zgodnie z konwenansem konsty-
tucyjnym zarówno stanowa legislacja, jak i czynności podejmowane przez stanowe 

478 Ibidem, s. 116.
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władze wykonawcze odnośnie do określania czasu i miejsca przeprowadzania wybo-
rów do Senatu, powinny być spójne z tożsamymi regulacjami i czynnościami podej-
mowanymi przez władze pozostałych stanów oraz z federalnym prawem wyborczym. 
Data wyborów oraz pozostałe terminy wiążące się z przeprowadzeniem procesu wy-
borczego,  jednolite dla wszystkich stanów, ustalane są przez gubernatora generalnego 
i gubernatorów stanowych działających za radą odpowiednich rządów. Po dokonaniu 
uzgodnień stosowne daty proponowane są przez rząd federalny i następnie formalnie 
akceptowane przez władze stanowe. Porozumienie między stanami a władzami fe-
deralnymi wyklucza właściwie możliwość odrzucenia przez któryś ze stanów propo-
zycji federalnych. W każdym razie, zgodnie z normą konwenansową, żaden stan nie 
powinien tego robić, chyba że ze względu na niedające się przezwyciężyć praktyczne 
trudności w przeprowadzeniu procesu wyborczego w ramach czasowych ustalonych 
i zaakceptowanych przez rząd federalny oraz pozostałe stany. 

5. Konwenanse in statu nascendi

Konwenanse konstytucyjne nie tworzą zamkniętego, raz ustalonego katalogu. Chociaż 
najważniejsze z nich, określające zręby systemu gabinetowego, zostały ukształtowane 
przed wieloma laty, nic nie stoi na przeszkodzie, aby powstawały nowe konwenan-
se konstytucyjne, także w innych obszarach ustroju, niezwiązanych z regulowaniem 
relacji w obrębie podzielonej egzekutywy i między jej składnikami a parlamentem. 
Zidentyfi kowanie praktyki ustrojowej, która może dać początek wiążącej normie 
konwenansowej, jest rzecz jasna bardzo trudne. Precyzyjne określenie momentu, 
w którym praktyka nabiera normatywnego charakteru, nie zawsze jest możliwe. Pa-
miętać też trzeba, że niekiedy jeden precedens może dać początek normie konwe-
nansowej, innym zaś razem wiele precedensów lub nawet długotrwała praktyka mogą 
okazać się niewystarczające dla powstania normy konstytucyjnej.

W 1992 roku przeprowadzono w Kanadzie referendum w sprawie projektu zmian 
konstytucyjnych znanego jako porozumienie z Charlottetown. Procedura zmiany 
konstytucji opisana w Ustawie Konstytucyjnej z 1982 roku, niezależnie od jej zróż-
nicowania, w żadnym z wariantów nie przewiduje konieczności zatwierdzenia pro-
ponowanych zmian w głosowaniu powszechnym. Decydują parlament federalny oraz 
– w większości przypadków – legislatury prowincji, z reguły siedmiu, dla niektórych 
zmian wszystkich dziesięciu. Nigdy wcześniej, przed rokiem 1992 propozycji zmian 
konstytucji nie poddawano zatwierdzeniu w referendum. Czy jeden precedens mógł 
ustanowić normę konwenansową wymagającą odtąd przeprowadzania referendum 
w celu zatwierdzania każdej, a może chociaż znaczących zmian konstytucji? C.E.S. 
Franks, będąc przekonanym, że po doświadczeniach z 1992 roku żadna istotna zmia-
na konstytucji nie może dojść do skutku bez aprobaty w referendum, nie wskazywał 
jednak wprost na obowiązywanie w tym zakresie stosownej normy konwenansowej479. 

479 C.E.S. Franks, A Continuing Canadian Conundrum: Th e Role of Parliament in Questions of National 
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P.H. Russell przyznaje jednak, że „właściwie” istnieje teraz konwenans konstytucyjny, 
zgodnie z którym „ważne zmiany konstytucji” legitymizowane mogą być tylko bez-
pośrednio przez obywateli, w związku z czym „polityczna presja na przeprowadzenie 
ogólnokrajowego referendum nad ratyfi kacją zasadniczych zmian konstytucji Kanady 
byłaby raczej nie do przezwyciężenia”480.

Po 1992 roku żaden projekt zakładający gruntowne zmiany konstytucji nie stanął 
na porządku dziennym, nie było więc możliwości „przetestowania” czy rzeczywiście 
przeprowadzenie referendum w takiej sytuacji stało się konstytucyjnym wymogiem. 
Istotnie, trudno sobie wyobrazić, aby jakakolwiek zasadnicza rewizja postanowień ka-
nadyjskiej ustawy zasadniczej mogła zostać dokonana z pominięciem bezpośrednie-
go udziału obywateli. Wydaje się więc, że obowiązywanie stosownej normy konwe-
nansowej jest wielce prawdopodobne, tym bardziej że zanotowano ważny precedens 
ustrojowy, a przypomnieć należy, że nawet jeden precedens z dobrym uzasadnieniem 
może ustanowić konwenans konstytucyjny. W tym wypadku uzasadnienia dostarcza 
oczywiście zasada suwerenności ludu, która, chociaż nieobecna na kartach brytyjskich 
podręczników prawa konstytucyjnego (jakież problemy miał z jej artykulacją A.V. 
Dicey! – zob. niżej), konsekwentnie toruje sobie drogę w anglosaskim konstytucjo-
nalizmie z niemałą pomocą dodajmy – uprzedzając nieco rozważania kolejnego roz-
działu – konwenansów konstytucyjnych. Jak pisze P.H. Russell, w czasach tworzenia 
kanadyjskiej federacji o suwerenności ludu „ledwie szeptano”481. Zasada suwerenności 
ludu nadal w konstytucjonalizmie brytyjskim pozostaje w cieniu, ale jej obecności 
w katalogu rzeczywistych – nawet jeśli formalnie nieartykułowanych – zasad ustroju 
westminsterskiego nie da się współcześnie zaprzeczyć.

Inny potencjalny, a być może już kształtujący się kanadyjski konwenans konstytu-
cyjny związany jest ze stosowaniem art. 33 Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności, czyli 
tak zwanej klauzuli odstępstwa (notwithstanding clause). Pozwala ona parlamentowi 
federalnemu oraz każdej legislaturze prowincji uchwalać ustawy obowiązujące nieza-
leżnie od niektórych przepisów Karty (chodzi o art. 2 oraz art. 7–15). Dzięki temu 
ustawy mogą zawierać przepisy sprzeczne ze wskazanymi jej postanowieniami. Sto-
sowna deklaracja towarzysząca uchwaleniu takiej ustawy jest ważna w okresie pięciu 
lat, ale może być ponawiana nieograniczoną ilość razy.

Klauzula odstępstwa w ciągu 27 lat obowiązywania wykorzystywana była bardzo 
rzadko. Wyłączając Quebec w latach 1982–1985, kiedy to w proteście przeciwko 
przyjęciu Ustawy Konstytucyjnej z 1982 roku bez zgody tej prowincji Zgromadzenie 
Narodowe uchwalało stosowną deklarację wobec wszystkich przyjmowanych ustaw, 
zanotowano zaledwie cztery przypadki jej zastosowania: w Quebecu w 1988 roku, 
w Yukonie w 1982 roku (wówczas jednak ustawa chroniona klauzulą nigdy nie weszła 

Meekison, H. Telford, H. Lazar (edit.), Canada: Th e State of the Federation 2002. Reconsidering the Insti-

tutions of Canadian Federalism, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston 2004, ss. 36, 44.
480 P.H. Russell, Constitutional Odyssey. Can Canadians Become a Sovereign People?, University of To-

ronto Press, Toronto–Buff alo–London 2004, s. 239.
481 Ibidem, s. 7.
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w życie), w Saskatchewan w 1985 roku i w Albercie w 2000 roku482. Znamienne, że 
nigdy z klauzuli odstępstwa nie skorzystał parlament federalny.

Zasadne w związku z tym staje się pytanie o obowiązywanie konwenansu kon-
stytucyjnego, który uniemożliwia parlamentowi federalnemu skorzystanie z klauzuli 
odstępstwa. W trakcie kampanii wyborczej w 2006 roku ówczesny premier P. Martin 
zadeklarował, że nigdy nie pozwoli na użycie art. 33, równocześnie jednak zapropono-
wał zmianę konstytucji, która miałaby wykreślić klauzulę odstępstwa z Kanadyjskiej 
Karty Praw i Wolności. Świadczy to o tym, że choć sam nie miał zamiaru stosować 
tego przepisu, nie uważał równocześnie, aby obowiązywał w tym zakresie konwenans 
konstytucyjny niepozwalający tego uczynić jego następcom. Warto zaznaczyć, że rok 
wcześniej w okresie budzącej wiele emocji debaty nad ustawą pozwalającą na za-
wieranie małżeństw jednopłciowych, ówczesny lider Opozycji, a późniejszy premier 
S. Harper, chociaż nie poparł postulatów wzywających parlament do skorzystania 
z klauzuli odstępstwa, nie zadeklarował się jednak również jako jej przeciwnik483. Wy-
daje się, że stanowisko doktryny w tym zakresie również jest jednoznaczne. Mimo iż 
zwraca się uwagę na to, że art. 33 stał się „papierowym tygrysem”, nie ma zgody co do 
tego, że jego użycie byłoby w związku z obowiązywaniem konwenansu niekonstytu-
cyjne. P.H. Russell wyraził nawet nadzieję, że nigdy nie powstanie wokół art. 33 Karty 
konwenans na wzór tych, które zneutralizowały prawo wstrzymywania i anulowania 
ustaw prowincji484.

Należy więc uznać, że wobec braku dostatecznych argumentów przemawiających 
za obowiązywaniem konwenansu konstytucyjnego uniemożliwiającego zastosowanie 
przez parlament federalny klauzuli odstępstwa, konwenans taki nie istnieje. Sam fakt, 
że notwithstanding clause nie została nigdy zastosowana przez federalną legislaturę, 
nie jest przesądzający. Decydujące znaczenie ma bowiem brak powszechnego uzna-
nia, wyraźnie ilustrowany zachowaniem potencjalnych adresatów – ale nie tylko – 
normy konwenansowej oraz brak ustrojowego uzasadnienia dla ewentualnej normy 
konstytucyjnej. Nie ma też żadnego precedensu, który można by wskazać jako pre-
cedens ustrojowy dający początek konwenansowi. Wydaje się również, że obecnie nie 
istnieje też norma konwenansowa, która ograniczałaby, materialnie bądź formalnie, 
możliwość zastosowania przez parlament federalny art. 33 Kanadyjskiej Karty Praw 
i Wolności.

Wspomniano już, że nie tak dawno podnoszono w Wielkiej Brytanii istnienie 
konwenansu zobowiązującego rząd do przeprowadzenia ogólnokrajowego referen-
dum w sprawie ratyfi kacji tak zwanej konstytucji europejskiej. Nie ma jednak żadnych 
podstaw, aby uznać obowiązywanie tego rodzaju normy konwenansowej w Zjedno-
czonym Królestwie. Wymowna z tego punktu widzenia jest już sama próba wyegze-
kwowania rzekomej normy konwenansowej na drodze sądowej, co w odniesieniu do 
konwenansów – co do zasady – w ogóle nie powinno nastąpić. Warto jednak zwrócić 

482 Zob. D. Johansen, P. Rosen, Th e Notwithstanding Clause of the Charter, „Background Paper” BP – 
194E, ss. 10–12, tekst opublikowany na: http://www.parl.gc.ca.

483 Zob. P. Malcolmson, R. Myers, op.cit., s. 94.
484 P. H. Russell, Th e Notwithstanding Clause: Th e Charter’s Homage to Parliamentary Democracy, „Policy 

Options” 2007, vol. 28, no. 2, s. 68.



Konwenanse konstytucyjne206

uwagę, że mimo dostrzegalnej w ostatnich latach w Zjednoczonym Królestwie ten-
dencji do poddawania materii konstytucyjnych regulacji prawnej – swoistej jurydy-
zacji ustroju brytyjskiego – możliwość normowania zagadnień ustroju państwa przez 
kształtowanie się nowych pozaprawnych norm konstytucyjnych o charakterze kon-
wenansowym nie jest wciąż kwestionowana485.

W przedstawionej w 2007 roku Zielonej Księdze (green paper) zatytułowanej 
Governance of Britain, stanowiącej zwiastun kilku zmian ustrojowych, których prze-
prowadzenie było intencją ówczesnego rządu, znalazła się między innymi zapowiedź 
ustanowienia konwenansu, który uzależniałby możliwość zwrócenia się przez pre-
miera do królowej o rozwiązanie Izby Gmin od uzyskania uprzedniej zgody samej 
izby wyrażonej w uchwale. Konwenansowi miałaby dać początek deklaracja premiera 
złożona w Izbie Gmin, która miałaby stanowić wiążący – „świadomy” – precedens 
ustrojowy486. W ten sposób premier utraciłby, przynajmniej formalnie, możliwość de-
cydowania o rozwiązaniu Izby Gmin. Nowa procedura sprowadzałaby się więc fak-
tycznie do samorozwiązania parlamentu, które byłoby jedynym sposobem skrócenia 
okresu jego pełnomocnictw przed upływem pięciu lat. Procedura wyglądałaby zatem 
w ten sposób, że premier, przedstawiając królowej prośbę o rozwiązanie parlamentu, 
musiałby uprzednio przeforsować w Izbie Gmin uchwałę wyrażającą jej zgodę na 
rozwiązanie. Królowa byłaby zobowiązana do odrzucenia – jako niekonstytucyjnego 
– wniosku premiera zgłoszonego bez podjęcia przez parlament stosownej uchwały487. 
Pomysł zaproponowany w Zielonej Księdze nawiązuje do propozycji wysuniętych 
już w 1988 roku przez znanego z radykalizmu polityka lewego skrzydła Partii Pracy
T. Benna. Złożony przez niego w tym właśnie roku projekt ustawy przewidywał, że 
królowa mogłaby przyjąć radę odnośnie do rozwiązania parlamentu jedynie po pod-
jęciu przez Izbę Gmin uchwały określającej jego termin, przy czym osobą uprawnioną 
do doradzania królowej w tej kwestii miałby stać się Spiker488. 

Warto zwrócić w tym kontekście uwagę, że choć sama zmiana konwenansu regu-
lującego rozwiązanie Izby Gmin nie wpłynęłaby w żaden sposób na formalne upraw-
nienia królowej w tym zakresie, mogłaby doprowadzić do „rewitalizacji” jej prawa do 
rozwiązania parlamentu z własnej inicjatywy. Nie pozostałaby też bez wpływu na 
konwenans regulujący odpowiedzialność polityczną rządu. 

Przypuśćmy bowiem, że Izba Gmin wyraziłaby wobec rządu wotum nieufności, 
a następnie odmówiła zgody na zwrócenie się przez premiera do królowej o rozwią-
zanie parlamentu. W takiej sytuacji premier musiałby złożyć dymisję, a królowa po-
wołać na stanowisko szefa rządu lidera Opozycji bądź ewentualnie inną osobę zdolną 
do pozyskania zaufania parlamentu. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy gdyby nie 

485 Por. A. McHarg, Reforming the United Kingdom Constitution: Law, Convention, Soft Law, „Modern 
Law Review” 2008, vol. 71, no. 6, s. 863.

486 Zob. Th e Governance of Britain, Presented to Parliament by the Secretary of State for Justice and 
Lord Chancellor by Her Majesty Command, July 2007 CM 7170, s. 20, tekst opublikowany na: http://
www.offi  cial-documents.gov.uk.

487 R. Blackburn, Th e Prerogative Power…, op.cit., s. 776.
488 Zob. R. Blackburn, Th e Dissolution of Parliament: Th e Crown Prerogative (House of Commons Con-

trol) Bill 1988, „Modern Law Review” 1989, vol. 52, no. 6, ss. 837–838.
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było możliwości utworzenia rządu dysponującego zaufaniem Izby Gmin, królowa 
byłaby konstytucyjnie uprawniona do rozwiązania parlamentu z własnej inicjatywy? 
Wydaje się, że w tego rodzaju sytuacji – przyznajmy, że niezwykle mało prawdopo-
dobnej – mogłaby ona tak uczynić, a nawet byłaby do tego zmuszona, wszak królowa 
nie może władać bez odpowiedzialnych przed parlamentem doradców. Okoliczności 
zdaje się w pełni usprawiedliwiałyby więc skorzystanie z uprawnień zastrzeżonych. 
Czy jednak gdyby możliwe było utworzenie jedynie mniejszościowego gabinetu, 
który następnie również utraciłby zaufanie parlamentu niegodzącego się później na 
rozwiązanie, to wówczas królowa powinna rozwiązać Izbę Gmin czy powołać na sta-
nowisko premiera kolejną osobę? Czy mógłby nim zostać lider Opozycji, ten sam, 
któremu wcześniej parlament odmówił zaufania, kiedy stał on na czele rządu? Czy 
królowa mogłaby kierować się tym, czy możliwe jest utworzenie większościowego czy 
jedynie mniejszościowego gabinetu? Podobne pytania można mnożyć. W każdym 
razie wystąpienie takiej sytuacji stawiałoby głowę państwa w niezwykle trudnym po-
łożeniu. W warunkach tak zwanego zawieszonego parlamentu mogłaby ona jednak 
z całą pewnością zaistnieć. 

Proponując ustanowienie nowego konwenansu, rząd świadom tego rodzaju po-
tencjalnych zagrożeń zaznaczył, że będzie to możliwe dopiero po wypracowaniu za-
sad postępowania w tego rodzaju sytuacji. Nie wskazał jednak, na czym owe zasady 
miałyby polegać. Dochodzenie parlamentarne w tej sprawie podjęła jedna z komisji 
specjalnych Izby Gmin (Select Committee on Modernisation of the House of Commons). 
Nie zostało ono zakończone przed rozwiązaniem Izby Gmin w 2010 roku.

Jeśli doszłoby do ustanowienia konwenansu, o którym była mowa w dokumencie 
z 2007 roku, mogłoby to nieść za sobą poważne konsekwencje ustrojowe, ale chyba 
nie takie, jakich oczekiwali jego zwolennicy. Ich intencją było wzmocnienie pozycji 
Izby Gmin wobec egzekutywy – w szczególności premiera – a przez to zwiększenie 
odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Tyle tylko, że w normalnych warun-
kach, to jest rządu dysponującego stabilną większością w Izbie Gmin, decyzja o roz-
wiązaniu parlamentu należeć będzie faktycznie do partii rządzącej. Trudno wobec 
tego przypuszczać, aby jej lider i równocześnie premier nie miał w tej sprawie i tak 
decydującego zdania489. Natomiast w razie utraty przez rząd zaufania, konwenans 
rzeczywiście doprowadziłby do wzmocnienia pozycji parlamentu tyle tylko, że nie 
kosztem egzekutywy, ale politycznego suwerena, jakim w demokratycznym państwie 
jest lud. Współcześnie, co potwierdzają zresztą nie tylko brytyjskie, ale i kanadyjskie 
doświadczenia, wyrażenie przez parlament wotum nieufności wobec rządu zawsze 
prowadzi do wcześniejszych wyborów, które pozwalają rozstrzygnąć spór polityczny 
zbiorowemu suwerenowi. Jeśli premier utraciłby prawo do decydowania o rozwiąza-
niu parlamentu, wówczas punkt ciężkości w takiej sytuacji przeniesiony zostałby na 
parlament. W warunkach obecnego systemu partyjnego Wielkiej Brytanii mogłoby 
to nie mieć wielkiego znaczenia, ale sytuacja w Kanadzie powinna dla zwolenników 
ustanowienia nowego konwenansu stanowić przestrogę. 

489 Por. R. Blackburn, Th e Prerogative Power…, op.cit., ss. 780–781.
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Analiza okoliczności kryzysu politycznego z przełomu 2008 i 2009 roku oraz 
stanowisk zajmowanych w jego trakcie przez wszystkich uczestników sporu pozwa-
la nakreślić następujący możliwy scenariusz wydarzeń, gdyby zaproponowany przez 
brytyjski rząd konwenans obowiązywał w Kanadzie pod koniec 2008 roku. 

Wydaje się, że kryzys polityczny, do jakiego doszło wówczas w tym państwie, 
mógłby znaleźć w takich warunkach zupełnie inne rozwiązanie. Koalicja trzech partii, 
ośmielona z pewnością brakiem możliwości doprowadzenia przez premiera do roz-
wiązania parlamentu i wcześniejszych wyborów, prawdopodobnie zdecydowałaby się 
na obalenie rządu po otwarciu sesji parlamentu w styczniu 2009 roku. Równocześnie, 
dysponując większością w Izbie Gmin, byłaby zdolna do odrzucenia wniosku premie-
ra o zgodę na rozwiązanie parlamentu, co też z całą pewnością by uczyniła. W takiej 
sytuacji gubernator generalny byłaby z kolei najpewniej zmuszona do powołania na 
stanowisko premiera lidera koalicji. Alternatywą mogłoby być jedynie rozwiązanie 
przez nią Izby Gmin z własnej inicjatywy. Trudno przypuszczać, aby premier nie wzy-
wał gubernatora do podjęcia właśnie takiej decyzji, tak aby dać szansę rozwiązania 
sporu obywatelom. Właściwie gubernator generalny znalazłaby się w sytuacji wziętej 
niemal z greckiej tragedii. Każda możliwa do podjęcia decyzja byłaby zła, prowadząc 
w nieunikniony sposób do katastrofy. W każdym razie można przypuszczać, że sy-
tuacja rozwinęłaby się w zupełnie innym kierunku, niż miało to ostatecznie miejsce 
w rzeczywistości. Brak możliwości doprowadzenia przez premiera do rozwiązania 
parlamentu w razie utraty zaufania Izby Gmin byłby w tym wypadku bardzo istotnym 
czynnikiem. Tyle tylko, że nie przyczyniłby się on do ustabilizowania napiętej sytuacji, 
ale wprost przeciwnie, spowodowałby najpewniej jeszcze większe niebezpieczeństwo 
uwikłania gubernatora w spór polityczny. Zarysowany scenariusz wydarzeń, choć 
rzecz jasna pozostaje w sferze spekulacji, zdaje się jednak bardzo prawdopodobny.

Tak czy inaczej powstanie nowego konwenansu, zwłaszcza w razie zachwiania 
systemu dwupartyjnego – rezultat wyborów z 2010 roku może być w tym zakresie 
przestrogą – mogłoby nieść ze sobą konsekwencje, z których jego zwolennicy chyba 
nie całkowicie zdają sobie sprawę. Jedną z nich może być niebezpieczeństwo politycz-
nego uwikłania głowy państwa. Inną zagrożenie tworzenia słabych, często zmienia-
jących się gabinetów mniejszościowych. Obecnie, jeśli w ogóle Opozycja zdolna jest 
przeforsować wniosek o wotum nieufności wobec gabinetu, decyduje się na to, zdając 
sobie sprawę, że konsekwencją będą wybory, dające jej szansę na uzyskanie stabilnej 
większości. W sytuacji, w której utrata przez rząd zaufania nie musiałaby prowadzić 
do wyborów, lider Opozycji, lub jakakolwiek inna osoba stająca w takiej sytuacji na 
czele gabinetu, nie dysponowałaby silnym zapleczem parlamentarnym.

Obowiązywanie w Kanadzie innego konwenansu ograniczającego swobodę pre-
miera w zakresie decydowania o rozwiązaniu parlamentu sugeruje P.H. Russell. Jego 
zdaniem uchwalenie w 2007 roku wspominanej już490 zmiany w prawie wyborczym, 
polegającej na wyznaczeniu stałego terminu wyborów do Izby Gmin, które miałyby 
się odbywać w trzeci poniedziałek października czwartego roku mijającego od ostat-
niej elekcji, doprowadziło do przekształcenia konwenansu konstytucyjnego regulują-

490 Zob. przyp. 64 w tym rozdziale.
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cego zagadnienie rozwiązania parlamentu. Zmiana konwenansu miałaby polegać na 
ograniczeniu swobody premiera w zakresie wnioskowania o rozwiązanie Izby Gmin. 
Odtąd mógłby on to czynić jedynie wówczas, gdyby gabinet utracił zaufanie parla-
mentu i równocześnie niemożliwe byłoby utworzenie alternatywnego rządu zdolne-
go do pozyskania takiego zaufania. Według P.H. Russella okoliczności towarzyszące 
uchwaleniu zmiany ustalającej stały termin wyborów powszechnych oraz intencje 
temu towarzyszące wyraźnie wskazują na ukształtowanie się stosownej normy kon-
wenansowej491. Gdyby taki konwenans rzeczywiście obowiązywał, wówczas należało-
by uznać, że wniosek S. Harpera o rozwiązanie Izby Gmin skierowany do gubernatora 
generalnego we wrześniu 2008 roku był niekonstytucyjny (naruszał bowiem stosowną 
normę konwenansową) i jako taki powinien zostać przez głowę państwa odrzucony. 
Nie jest ona bowiem – jak już podnoszono – związana radą, która jest niezgodna 
z konstytucją. Gubernator generalny rozwiązała jednak parlament, co może wska-
zywać, że do przekształcenie nieformalnej normy konstytucyjnej nie doszło. Z całą 
pewnością będący adresatem normy premier tak nie uważał, co jest pewną, choć 
nierozstrzygającą, przesłanką pozwalającą uznać, że sugerowana przez P.H. Russella 
zmiana konwenansu jednak nie nastąpiła. 

Wskazane powyżej przykłady potencjalnych lub kształtujących się konwenansów 
konstytucyjnych nie wyczerpują oczywiście katalogu „wyłaniających się” norm kon-
wenansowych lub takich, których istnienie jest już bardzo prawdopodobne. Wśród 
tych drugich wskazać można na przykład konwenans, zgodnie z którym nominacje 
do Izby Lordów nie powinny prowadzić do zapewnienia większości w izbie jednej 
partii politycznej, szczególnie partii rządzącej492. Stworzenie pełnego katalogu po-
wstających lub potencjalnych konwenansów konstytucyjnych jest rzecz jasna przed-
sięwzięciem skazanym na niepowodzenie. Jak wspomniano, możliwości powstawania 
nowych konwenansów nie są w żaden sposób reglamentowane. Zawsze jest zatem 
możliwe wskazanie rozlicznych przykładów praktyki postępowania w pewnych ty-
powych sytuacjach ustrojowych, która, jeśli nabierze normatywnego charakteru, 
przekształci się w konwenans konstytucyjny. Tak więc podnosi się na przykład, że 
jest wielce prawdopodobne, iż praktyka polegająca na tym, że Lord Kanclerz – co 
do zasady – nie sprzeciwia się kandydaturom sędziowskim przedstawianym mu do 
akceptacji przez Komisję do spraw Nominacji Sędziowskich (Judicial Appointments 

Commission), przerodzi się w przyszłości w wiążącą normę konstytucyjną493.   
 

491 Zob. P.H. Russell, Learning to Live with Minority Parliaments [w:] P. H. Russell, L. Sossin (eds.), 
op.cit., ss. 139–140.

492 Lord Howe, If It Isn’t Broke… [w:] Th e House of Lords – Into the Future? (compiled by N.D.J. Bald-
win), „Journal of Legislative Studies” 2007, vol. 13, no. 2, s. 198.

493 V. Bogdanor, Th e New British…, op.cit., s. 68.





Rozdział III

Konwenanse konstytucyjne wobec 
praktyki ustrojowej

1. Konwenanse a normy prawa konstytucyjnego

Relacje zachodzące między dwoma rodzajami norm konstytucyjnych są złożone. 
Istotne znaczenie ma przy tym oczywiście to, czy konwenanse funkcjonują w warun-
kach obowiązywania konstytucji w znaczeniu formalnym (jak w Australii i Kanadzie), 
czy też tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie normy prawa konstytucyjnego nie są zawar-
te w ustawie zasadniczej, nie są więc wyposażone w szczególną moc prawną.

Konwenanse, jako normy konstytucji materialnej, współtworzą wraz z przepisa-
mi prawa konstytucyjnego normatywną podstawę ustroju państwa. W praktyce kon-
wenanse w sposób nieunikniony przenikają się z normami prawa konstytucyjnego, 
a wiele z nich jest równie ważnych bądź nawet ważniejszych niż przepisy prawa1, 
zwłaszcza jeśli za podstawę formułowanej w tym zakresie oceny brać konsekwen-
cje złamania konwenansowej normy konstytucyjnej2. W opinii kanadyjskiego Sądu 
Najwyższego niektóre konwenanse mogą być nawet ważniejsze od przepisów ustawy 
zasadniczej. Ich znaczenie uzależnione jest bowiem od wartości i zasad ustrojowych, 
które mają zabezpieczać3. 

Z całą pewnością najistotniejszym aspektem relacji zachodzących między kon-
wenansami a normami prawa konstytucyjnego jest określanie sposobu stosowania 
przepisów konstytucyjnych przez konwenanse. Normy konwenansowe mogą nawet 
powodować, że przepisy te nie będą w ogóle stosowane. Konwenanse przesądzają 
więc na przykład o tym, w jaki sposób królowa bądź gubernator generalny korzystają 
z prerogatyw bądź wyznaczanych przepisami ustaw zasadniczych uprawnień. Konwe-
nansowa zasada działania za radą odpowiedzialnych przed parlamentem ministrów 
determinuje sposób wykonywania norm prawa konstytucyjnego, niezależnie od tego, 
czy są to normy prawa stanowionego czy powszechnego. W tym sensie konwenanse 
rzeczywiście są „siłą napędową ustroju”4.

1 Por. I. Jennings, Th e Law and the Constitution, University of London Press, London 1959, s. 84.
2 Lord Wilson of Dinton, Th e Robustness of Conventions in a Time of Modernisation and Change, 

„Public Law” 2004, Summer, s. 409. 
3 Re: Resolution to amend the Constitution, [1981] 1 S.C.R. 753, s. 883.
4 I. Jennings, op.cit., s. 83
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Wspomniano już, że wiele konwenansów pozostaje w oczywistej sprzeczności 
z przepisami prawa konstytucyjnego, to znaczy próba zastosowania przepisu musiała-
by prowadzić do jego kolizji z konwenansem. Oznacza to więc, że normy konwenan-
sowe mogą powodować trwałe niestosowanie norm prawnych, nawet jeśli te ostatnie 
zawarte są w ustawie zasadniczej. Konwenans konstytucyjny nie pozwala australij-
skiemu gubernatorowi generalnemu na kierowanie się w wykonywaniu przypisanych 
mu w konstytucji uprawnień radą wszystkich członków Federalnej Rady Wykonaw-
czej, ale jedynie niektórych spośród nich wchodzących w skład gabinetu, mimo iż 
art. 60 ustawy zasadniczej mówi o działaniu za radą Federalnej Rady Wykonawczej. 
Konwenans wymaga także udzielania przez królową w normalnych okolicznościach 
sankcji każdej ustawie, mimo że ma ona prawo, na podstawie normy prawa powszech-
nego, odmówić udzielenia takiej sankcji w stosunku do każdej ustawy uchwalonej 
przez brytyjski parlament. 

Możliwość doprowadzenia do trwałego niestosowania przepisów konstytucji 
przez konwenanse warta jest szczególnego podkreślenia. Przepisy konstytucji jako 
ustawy zasadniczej nie tylko wyposażone są w najwyższą moc prawną, ale również 
– co zresztą jest tego konieczną konsekwencją – ich zmiana wymaga zastosowania 
szczególnej, utrudnionej procedury. Zarówno kanadyjska, jak i australijska procedu-
ra zmiany konstytucji należą do niezwykle wymagających, przez co formalna zmiana 
przepisów ustawy zasadniczej jest bardzo trudna. Jeśli jednak konwenanse konsty-
tucyjne mogą powodować trwałe niestosowanie przepisów konstytucji, wówczas jej 
zmiany faktyczne, choć nie formalne, mogą dokonywać się w taki właśnie sposób. 
Być może wykluczenie w przyszłości możliwości korzystania przez parlament fede-
ralny z klauzuli odstępstwa Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności na drodze ukształ-
towania się odpowiedniego konwenansu stanie się przykładem zasadniczej zmiany 
ustawy zasadniczej dokonanej bez odwołania się do przewidzianej jej przepisami 
procedury. 

Konwenanse i normy prawa konstytucyjnego są elementami tego samego systemu 
norm konstytucyjnych. Nierzadko ustawy zakładają istnienie konwenansów, odno-
sząc się do instytucji funkcjonujących wyłącznie na podstawie konwenansów konsty-
tucyjnych. Konwenanse mogą więc stanowić podstawę dla przepisów prawa. Kiedy 
w ustawie mowa jest o „Królowej w radzie” (Queen in Council) jako podmiocie, któ-
remu przyznawane są jakieś uprawnienia, uchwalając taką ustawę, parlament zdaje 
sobie doskonale sprawę z tego, że podmiotem wyposażanym w te uprawnienia zostaje 
faktycznie gabinet5.

Konwenanse konstytucyjne nie mogą przekształcić się lub zostać przekształcone 
w normę prawną w inny sposób niż przez kodyfi kację. W przeciwieństwie do norm 
prawa powszechnego konwenanse nie są normami tworzonymi przez sędziów (judge 

– made rules), co wyklucza nadanie im sankcji prawnej w drodze orzeczenia sądowego. 
„Nie są one oparte na precedensach sądowych, lecz na precedensach ustanawianych 
przez same instytucje władzy”6. Sądy w stosunku do konwenansów nie pełnią zatem 

5 Por. ibidem, s. 84.
6 Re: Resolution to amend the Constitution, [1981] 1 S.C.R. 753, s. 880.
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podobnej „rodzicielskiej” funkcji jak wobec norm prawa powszechnego7, w związku 
z czym orzeczenia sądowe nawet pośrednio nie mogą przesądzać o przeobrażeniu 
konwenansu w normę prawną i wyposażeniu go tym samym w prawną sankcję8.

W warunkach obowiązywania konstytucji formalnej kodyfi kacja może oznaczać 
przekształcenie konwenansu w normę konstytucyjną9, ale również wpisanie normy 
konwenansowej w ustawę. Forma kodyfi kacji ma w tym wypadku istotne znaczenie, 
jako że tylko w pierwszym przypadku konwenans zachowa rangę normy konstytu-
cyjnej. Jeśli natomiast zostanie on wpisany do zwykłej ustawy, moc prawna takiego 
przepisu kodyfi kującego konwenans będzie niższa niż norm konstytucyjnych. Innymi 
słowy, konwenans może utracić status normy konstytucyjnej, jeśli zostanie przekształ-
cony w normę prawną niższego rzędu. Tym samym – w tego rodzaju sytuacji – nie 
będzie on już mógł powodować trwałego niestosowania przepisów konstytucji. Stając 
się normą prawną rangi ustawowej, będzie on bowiem podlegał normalnym regułom 
kolizyjnym w razie sprzeczności z przepisem ustawy zasadniczej.

Jeśli norma konwenansowa ma zdolność do przesądzania o trwałym niestoso-
waniu przepisów konstytucji, to siłą rzeczy odwrotna relacja nie może zachodzić. 
Niemożliwe jest więc również uchylenie konwenansu konstytucyjnego bądź jego 
zneutralizowanie przez przepis konstytucji. Oczywiście konwenans może zostać sko-
dyfi kowany, to znaczy przekształcony w normę konstytucji formalnej, ale wówczas, 
rzecz jasna, przestaje być konwenansem. Innymi słowy, przepisy konstytucji nie mogą 
mieć pierwszeństwa przed obowiązującym konwenansem konstytucyjnym, natomiast 
konwenans jest w stanie powodować trwałe niestosowanie przepisów konstytucji. Je-
śli jednak w ustawie zasadniczej zostanie uregulowana materia podlegająca uprzednio 
regulacji konwenansowej, wówczas oczywiście konwenans przestaje obowiązywać. 

Okazuje się, że w razie konfl iktu między dwiema normami konstytucyjnymi: nor-
mą konwenansową oraz normą prawną – chyba że ta druga została przyjęta w celu 
uchylenia konwenansu przez unormowanie materii wcześniej regulowanej przez nor-
mę nieformalną – konwenans zawsze ma pierwszeństwo w tym sensie, że adresat 
sprzecznych norm konstytucyjnych ma obowiązek zastosowania się do normy kon-
wenansowej. Oczywiście sąd, o czym już była mowa, zobowiązany jest stosować nor-
mę prawną bez względu na konwenanse konstytucyjne. Ujawnia się tu zatem zasadni-
cza rozbieżność między konstytucją w węższym rozumieniu (w znaczeniu formalnym 
aktem prawnym zawierającym normy o najwyższej mocy prawnej), a konstytucją 
w szerszym rozumieniu (konstytucją materialną będącą zbiorem norm regulujących 
zagadnienia ustroju państwa). W pojęciu konstytucji materialnej mieszczą się oczy-
wiście również formalne akty konstytucyjne. W tym zakresie istnieje jednak nader 
istotna różnica między Wielką Brytanią, gdzie na konstytucję materialną nie składają 
się normy prawne o szczególnej mocy, a pozostałymi dwoma omawianymi państwa-
mi, w których częścią konstytucji materialnej są ustawy zasadnicze. Choć w Wielkiej 
Brytanii również może dojść do kolizji normy konwenansowej i normy prawa kon-

7 Ibidem, s. 775.
8 Zob. ibidem, ss. 775 i n.
9 To znaczy wpisanie go do konstytucji, tak jak to nastąpiło w Australii w 1977 roku z konwenansem 

regulującym uzupełnianie przez parlamenty stanowe wakatów w Senacie.
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stytucyjnego, to widoczne są różnice w stosunku do dwóch pozostałych państw. Po 
pierwsze, kolizja taka zachodzić może wyłącznie między konwenansem a normą pra-
wa powszechnego (common law), jako że normy prawa stanowionego mają pierwszeń-
stwo przed konwenansami. Po drugie, nie zachodzi tu w żadnym razie kolizja między 
normami wyższego i niższego rzędu. Inaczej jest, gdy w warunkach obowiązywania 
konstytucji w znaczeniu formalnym norma konwenansowa pozostaje w sprzeczności 
z konstytucyjną normą prawną. Jak wspomniano, ta druga nie jest wówczas stosowana 
przez adresata sprzecznych norm, ale może być oczywiście zastosowana przez sąd, 
który ma obowiązek stosować prawo, a nie może, co już wielokrotnie podnoszono, 
stosować konwenansów. 

W Zjednoczonym Królestwie, wobec braku konstytucji w formie ustawy za-
sadniczej, każdy konwenans konstytucyjny może zostać uchylony w drodze ustawy 
uchwalonej przez parlament bądź zastąpiony jej przepisami. Byłoby więc możliwe 
uchwalenie ustawy, której postanowienia zobowiązywałyby królową do rozwiązywa-
nia Izby Gmin za radą gabinetu lub Spikera (jak we wspominanym projekcie ustawy 
z 1988 roku) zamiast za radą premiera, jak to jest obecnie na mocy konwenansu lub 
wymagały w tym celu uprzedniej uchwały Izby Gmin. Podobna ustawa uchwalona 
w Kanadzie lub Australii byłaby natomiast sprzeczna z konstytucją, która zapewnia 
swobodę w zakresie rozwiązywania parlamentu gubernatorowi generalnemu. Ponie-
waż konwenans nie może być konfrontowany z przepisami ustawy zasadniczej i oce-
niany pod względem zgodności z nimi, jest on w stanie określać sposób stosowania 
przepisu konstytucji regulującego rozwiązywanie parlamentu, który ogranicza sku-
tecznie swobodę gubernatora wynikającą z konstytucyjnej normy prawnej. Nie może 
tego natomiast czynić ustawa, jako że jej przepisy nie mogą być oczywiście sprzeczne 
z przepisami konstytucji.

2. Konwenansowe przeobrażenie ustroju

Rola konwenansów konstytucyjnych polegała, najogólniej rzecz biorąc, na prze-
kształceniu ujętych w ramy prawne realiów ustrojowych trzech omawianych państw. 
W odniesieniu do Kanady i Australii słowo przekształcenie należałoby jednak chyba 
ująć w cudzysłów, skoro prawna konstrukcja opisana w aktach konstytucyjnych obu 
państw od początku stanowiła jedynie swego rodzaju dekorację dla rzeczywistych 
stosunków ustrojowych opartych na konwenansowych normach konstytucyjnych. 

Transformacja brytyjskiego ustroju, polegająca na marginalizacji roli monarchy 
i uczynieniu realnym ośrodkiem władzy parlamentu, od którego zależny był gabi-
net, dokonana została przez ukształtowanie konwenansów konstytucyjnych. Dalsze 
jego przeobrażenia, zmierzające najpierw do emancypacji gabinetu już nie tylko spod 
wpływów monarchy (co dokonało się już wcześniej), ale i parlamentu, a następnie ra-
dykalnego wzmocnienia pozycji premiera kosztem kolegialnego organu egzekutywy, 
wynikały już w znacznie mniejszym stopniu ze zmiany normatywnej (konwenanso-
wej) podstawy ustroju. Choć i w tym wymiarze można dostrzec pewne przekształce-
nia konstytucyjne – z pewnością dla wzmocnienia pozycji premiera duże znaczenie 
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miała zmiana konwenansu, przyznająca mu prawo doradzania królowej odnośnie do 
rozwiązania parlamentu – to jednak należy im przypisać dużo mniejsze znaczenie niż 
przeobrażeniom stricte politycznym, zaznaczającym się powstaniem zorganizowa-
nych partii politycznych, a w dalszej kolejności rozwojem coraz ściślejszej dyscypliny 
partyjnej.

Chociaż materie regulowane przez konwenansowe normy konstytucyjne dalece 
już wykraczają poza relacje między monarchą a parlamentem, w tym będącym jego 
emanacją gabinetem, wciąż największe znaczenie mają te z nich, które regulują po-
zycję ustrojową głowy państwa, ograniczając swobodę korzystania przez monarchę 
z królewskich prerogatyw. Konwenanse konstytucyjne określają sposób wykonywania 
uprawnień monarchy wynikających z prerogatyw. Jak pisał A.V. Dicey: „powiedzieć, 
że gabinet pokonany w ważnym głosowaniu, co do zasady, powinien odejść, równa 
się stwierdzeniu, że prerogatywa Korony odnośnie do swobodnego dymisjonowa-
nia swych sług według uznania króla musi być wykonywana zgodnie z życzeniem 
parlamentu”10.

W tym miejscu można więc skonkludować, że przez ukształtowanie wielu kon-
wenansów konstytucyjnych nastąpiło przeobrażenie brytyjskiego ustroju, polegające 
na zastąpieniu osobistych rządów monarchy systemem rządów odpowiedzialnych 
(responsible government), którego istotą jest odpowiedzialność polityczna egzekutywy 
(gabinetu) przed parlamentem. W Kanadzie i Australii jeszcze w okresie kolonial-
nym rządy odpowiedzialne zostały zaprowadzone na drodze adaptacji brytyjskich 
konwenansów. W naturalny sposób stały się one częścią porządku ustrojowego po 
utworzeniu dominiów, modyfi kując system rządów wynikający z przepisów aktów 
konstytucyjnych.

Być może najważniejszą rolą konwenansów konstytucyjnych jako norm konsty-
tucji materialnej jest torowanie drogi jednej z zasad ustrojowych, która, o czym już 
wspomniano, choć formalnie wciąż nie jest zaliczana do katalogu zasad konstytucyj-
nych, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, to jednak jej obecności wśród nich nie sposób 
nie dostrzec. Chodzi o zasadę suwerenności ludu.

Już J.S. Mill na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku wskazywał, że konwenan-
se tak długo mogą obowiązywać, jak długo zapewniać będą „panowanie” tej z władz, 
która rzeczywiście „ma przewagę”, to znaczy stanowi realną siłę polityczną. „Tą [zaś] 
w Anglii jest władza ludu”11. Uznanie zasady suwerenności parlamentu musiało wy-
kluczać możliwość umieszczenia w katalogu zasad konstytucyjnych Zjednoczonego 
Królestwa, a później i dominiów – w których mimo obowiązywania skodyfi kowanych 
konstytucji od suwerenności parlamentu się nie odżegnywano – zasady suwerenności 
ludu. A.V. Dicey, największy adwokat zasady suwerenności parlamentu, rozwiązał ten 
oczywisty dylemat, wskazując na parlament jako suwerena prawnego, a na „naród” 
bądź częściej ogół lub większość wyborców (electorate) jako suwerena politycznego. 
Suwerenność narodu realizować się miała przez parlament, który jako prawny suwe-

10 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, MacMillan and Co., London 
1915, s. 422.

11 J.S. Mill, Considerations on Representative Government, Harper & Brothers Publishers, New York 
1862, s. 99.
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ren dysponował pełnią władzy legislacyjnej, to znaczy – jak pisał A.V. Dicey, cytując 
J.L. De Lolme’a – mógł zrobić wszystko poza zamianą kobiety w mężczyznę. Jaka 
wobec tego była w tak ukształtowanym schemacie rola konwenansów konstytucyj-
nych? To właśnie dzięki nieformalnym normom konstytucyjnym wola polityczne-
go suwerena miała w praktyce uzyskiwać decydujące znaczenie. Forsując koncepcję 
suwerenności parlamentu, A.V. Dicey przyznawał równocześnie, że to „wyborcy są 
w rzeczywistości (in fact) suwerenem Anglii”12. Parlament był suwerenny w tym sen-
sie, że jego władza nie była w żaden sposób skrępowana pod względem prawnym. 
W odróżnieniu na przykład od Stanów Zjednoczonych żaden zewnętrzny wobec 
parlamentu organ w rodzaju Sądu Najwyższego nie mógł powściągać jego władzy. 
Owa suwerenność znajdowała jednak ograniczenia, a wynikały one z obowiązywania 
konwenansów konstytucyjnych. A.V. Dicey wskazywał, że wszystkie normy konwe-
nansowe miały wspólny cel. Było nim „zapewnianie, by parlament, lub gabinet, który 
jest pośrednio powoływany przez parlament, uskuteczniał w ogólnym rozrachunku 
wolę tej siły, która we współczesnej Anglii jest prawdziwym politycznym suwerenem 
w państwie – większości wyborców lub (by użyć popularnego, choć nie całkiem właś-
ciwego określenia) narodu”13. A.V. Dicey nigdy wprost nie pisał o suwerenności ludu 
jako zasadzie brytyjskiego ustroju. Jego słowa nie pozostawiają jednak wątpliwości 
co do tego, że miał on pełną świadomość roli, jaką odgrywają konwenanse, a która 
polegała na torowaniu drogi tej właśnie zasadzie, skoro uważał, że sens obowiązy-
wania konwenansowych norm konstytucyjnych polega na zabezpieczaniu supremacji 
Izby Gmin, a ostatecznie, przez obieralną izbę parlamentu, supremacji narodu. „Nasz 
współczesny kodeks moralności konstytucyjnej zapewnia, choć okrężną drogą, to, co 
gdzie indziej nazywa się suwerennością ludu”14. Te słowa nie pozostawiają chyba żad-
nych wątpliwości.

Stosunek twórców konstytucji kanadyjskiej i ich australijskich odpowiedników do 
suwerenności ludu był diametralnie odmienny. Jest to wyraźnie dostrzegalne w tak 
różnym sposobie kształtowania składu Senatu (złożonego z nominatów w Kanadzie, 
a wybieranego w wyborach powszechnych w Australii), a jeszcze lepiej w uregulo-
waniu procedury zmiany konstytucji w australijskiej ustawie zasadniczej. W przeci-
wieństwie do Ustawy o Brytyjskiej Ameryce Północnej, australijska konstytucja, któ-
ra przecież formalnie również nie była niczym więcej jak tylko ustawą brytyjskiego 
parlamentu, zawierała nie tylko w ogóle procedurę zmiany, ale – na wzór Szwajcarii – 
wymagała zatwierdzania zmian konstytucji w drodze referendum.

Mimo tych, jednoznacznie przecież wskazujących na suwerenność ludu, przepi-
sów konstytucji, inne jej postanowienia (podobnie jak kanadyjskiego BNA Act) usta-
nawiały system rządów oparty na dominacji czynnika monarchicznego w osobie gu-
bernatora generalnego. Jak powiedziano, formalna struktura konstytucyjna stanowiła 
jednak zarówno w Kanadzie, jak i w Australii od samego początku zaledwie dekora-
cję, skrywającą rzeczywisty system rządów oparty na odpowiedzialności rządu przed 

12 A.V. Dicey, op.cit., ss. 425–426.
13 Ibidem, s. 424.
14 Ibidem, s. 426.
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parlamentem i politycznej neutralizacji głowy państwa. Konwenanse konstytucyjne 
odegrały więc, i wciąż odgrywają, w ustrojach Kanady i Australii rolę podobną do tej, 
jaka przypadła im w udziale w ustroju brytyjskim. System rządów odpowiedzialnych, 
funkcjonujący na bazie niesformalizowanych norm konstytucyjnych, nieuchronnie 
„przemycał” zasadę suwerenności ludu do porządku ustrojowego obydwu dominiów. 
Parlament, przed którym aktywna część egzekutywy (gabinet) ponosiła odpowie-
dzialność i od którego zaufania zależał jej los, był – niezależnie od ograniczeń prawa 
wyborczego – reprezentantem, by użyć określenia A.V. Diceya „prawdziwego suwe-
rena w państwie”. Zasada suwerenności ludu, chociaż niewyartykułowana ani w ka-
nadyjskiej, ani w australijskiej konstytucji, jest jedną z zasad ustrojowych tych państw 
ze względu na konwenanse konstytucyjne modyfi kujące system rządów kształtowany 
przepisami ustaw zasadniczych.

Próbując pogodzić omnipotencję ustawodawczą parlamentu, który w zakresie 
stanowienia prawa nie był skrępowany żadnym „wyższym prawem”, z zapewnianą 
przez konwenansowe normy konstytucyjne suwerennością ludu, A.V. Dicey wprowa-
dził rozróżnienia między suwerennością w sensie prawnym a suwerennością w sensie 
politycznym. Prawnym suwerenem pozostawał parlament, suwerenem politycznym 
„ogół wyborców”.

Od czasów A.V. Diceya zasada suwerenności parlamentu pozostaje jednym z ka-
nonów ustroju brytyjskiego. Współcześnie, mimo iż formalnie zasadnicza przesłanka 
uformowania tej zasady – to jest brak konstytucji w znaczeniu formalnym – nie ule-
gła zmianie, jest ona coraz częściej atakowana przez doktrynę i niewątpliwie podle-
ga swoistej erozji. Coraz silniejsza presja, jakiej poddawana jest zasada suwerenności 
parlamentu w Wielkiej Brytanii, wiąże się przede wszystkim z trzema procesami. Po 
pierwsze, z procesem integracji europejskiej i związaniem brytyjskiego parlamentu 
prawodawstwem unijnym. Po drugie, z dewolucją. Po trzecie, z ustawowym zagwa-
rantowaniem praw obywatelskich w drodze uchwalonej w 1998 roku Ustawy o pra-
wach człowieka (Human Rights Act, 1998)15. 

W orzecznictwie Komitetu Sądowego Izby Lordów pojawił się nawet podział na 
„ustawodawstwo zwykłe” (ordinary legislation) oraz „ustawodawstwo konstytucyjne” 
(constitutional legislation), różniące się między sobą ze względu na materię poddawaną 
regulacji. Status ustaw konstytucyjnych posiadać mają te akty parlamentu, w których: 
a) w ogólny sposób regulowane są stosunki między obywatelem a państwem; b) po-
większany lub pomniejszany jest zakres „tego, co nazwalibyśmy dziś podstawowymi 
prawami konstytucyjnymi” (fundamental constitutional rights)16. Różnica między usta-
wami zwykłymi a konstytucyjnymi polegać ma na tym, że przepisy tych drugich nie 
mogą być uchylane przez inne ustawy parlamentu w sposób dorozumiany17. Parla-
ment nadal władny jest je zmieniać bez żadnych ograniczeń tak jak każde inne usta-

15 Współczesne ograniczenia zasady suwerenności parlamentu P. Mikuli analizuje również w kontek-
ście instytucji referendum oraz ustawodawstwa delegowanego. Zob. P. Mikuli, Sądy a parlament w ustro-

jach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (na tle rozwiązań brytyjskich), Księgarnia Akademicka, Kraków 
2010, ss. 37–51. 

16 Th oburn v. Sunderland City Council, [2002] EWHC 195 (Admin), par. 62.
17 Ibidem, par. 63.
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wy, ale może to czynić tylko wyraźnie i bezpośrednio. Choć dystynkcja poczyniona 
przez Komitet Sądowy Izby Lordów nie jest całkowicie precyzyjna, co powoduje, 
że identyfi kacja ustaw konstytucyjnych w konkretnym przypadku może nie być ła-
twa, istotne jest to, że Lordowie uznali, iż zakres suwerenności parlamentu może być 
określany przez sądy. Stwierdzając, że przepisy niektórych ustaw – tych należących 
do kategorii „ustawodawstwa konstytucyjnego” – nie mogą podlegać dorozumianej 
derogacji: „Lordowie prawa właściwie powiedzieli parlamentowi, że sądy nie będą 
sankcjonować niektórych przejawów wykonywania przez parlament jego władzy 
ustawodawczej”. Stąd tylko krok do odmowy stosowania przez sędziów ustaw parla-
mentu18. Zdaniem P. Mikulego, znaczenie omawianego orzeczenia polega na tym, że 
po raz pierwszy w orzecznictwie najważniejsze ustawy ustrojowe zdefi niowano jako 
akty o szczególnym statusie prawnym19.

Jeśli więc obserwować można próby ograniczenia zasady suwerenności parlamentu 
na drodze prawnej, polegające na wskazaniu nadrzędnych wobec suwerenności par-
lamentu zasad ustrojowych, takich jak ochrona podstawowych praw jednostki mająca 
podstawę w common law, to nieuchronnie nasuwa się pytanie, czy tym bardziej tego 
rodzaju ograniczeniem nie jest znajdująca pośrednie uznanie na gruncie konwenanso-
wym zasada suwerenności ludu? Czy w związku z tym suwerenność parlamentu może 
być ograniczona również przez konwenansowe normy konstytucyjne?

Skoro A.V. Dicey przyznał, że rolą konwenansów konstytucyjnych jest zapewniać 
realizację woli „tej siły, która jest prawdziwym politycznym suwerenem”, a więc „ogó-
łu wyborców” bądź „narodu”, to już samo to stwierdzenie można odczytywać jako 
pośrednie uznanie, że nieskrępowana pod względem prawnym władza ustawodawcza 
parlamentu napotyka jednak ograniczenia konstytucyjne. W tym kontekście po raz 
kolejny przywołać należy szczególne rozumienie pojęć konstytucji i konstytucyjności 
w brytyjskiej tradycji ustrojowej – ukształtowane już w pierwszych dekadach XIX 
wieku, a więc na długo przed publikacją opus magnum A.V. Diceya, na co wskazują 
przytaczane już w innym miejscu uwagi J. Austina – które powoduje, że postępowanie 
legalne, a więc zgodne z prawem, może być równocześnie niekonstytucyjne. Z tego 
punktu widzenia parlament mógł rzecz jasna ponownie po reformach rozszerzających 
krąg uprawnionych do głosowania ograniczyć prawa wyborcze albo w ogóle odstą-
pić od przeprowadzania wyborów powszechnych jako formuły kształtowania składu 
Izby Gmin. Może uchwalać jakiekolwiek ustawy bez względu na to, czy znajdują 
one akceptację społeczną czy też nie. Żaden sąd nie jest w stanie tylko z tego po-
wodu odmówić stosowania przepisów takich ustaw. Tyle tylko, że już w XIX wieku 
zniesienie wyborów parlamentarnych było nie do pomyślenia, tak jak współcześnie 
nie do pomyślenia byłoby pozbawienie praw wyborczych kobiet, mniejszości naro-
dowych albo jakiejkolwiek arbitralnie określonej grupy społecznej. Nieskrępowane 
korzystanie przez parlament z omnipotencji prawodawczej było niemożliwe na długo 
przed tym, zanim sądy podjęły – jak dotąd ostrożną – próbę jej powściągnięcia. Za-

18 R. Prebble, Constitutional Statutes and Implied Repeal: Th e Th oburn Decision and the Consequences for 

New Zealand, „Victoria University of Wellington Law Review” 2005, vol. 36, no. 2, s. 299.
19 P. Mikuli, op.cit., s. 36.
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sada suwerenności parlamentu została skutecznie ograniczona przez determinowaną 
rozwojem konwenansów konstytucyjnych zasadę suwerenności ludu. To ona właśnie 
wyznaczała już w XIX wieku – niezależnie od prawniczej dogmatyki – realny zasięg 
władzy ustawodawczej parlamentu, która była legitymowana tylko wówczas, jeśli jej 
wykonywanie znajdowało akceptację politycznego suwerena. Słusznie wskazuje się, 
że to „zasada demokracji przedstawicielskiej funkcjonuje obecnie jako podstawowe 
uzasadnienie władzy ustawodawczej dzierżonej przez parlament”20. 

Konwenanse konstytucyjne mogą też bezpośrednio reglamentować swobodę 
parlamentu w zakresie stanowienia prawa. Taki efekt wywołuje przecież konwenans 
Sewela, zresztą podobne przykłady limitowania władzy ustawodawczej parlamentu 
można także odnaleźć w przeszłości21. Trudno jeszcze z całą pewnością powiedzieć, 
czy ukształtowany jest już konwenans ograniczający możliwość uchwalania ustaw na-
ruszających Ustawę o prawach człowieka i nakazujący zmianę przepisów uznanych 
przez sądy za sprzeczne z tą ustawą. W każdym razie konwenanse dają możliwość 
bezpośredniego ograniczania suwerenności parlamentu, nawet jeśli – co potwierdził 
w przytaczanym już w innym miejscu orzeczeniu w sprawie Madzimbamuto v. Lard-

ner Burke Komitet Sądowy Tajnej Rady – nie mogą one odebrać trwale parlamentowi 
władzy ustawodawczej, czyniąc pewne formy korzystania z niej nielegalnymi, a więc 
niemożliwymi do sankcjonowania przez sądy. Tak czy inaczej słusznie wskazuje się, że 
limitowanie omnipotencji ustawodawczej parlamentu – a w ten sposób dostosowywa-
nie teorii do politycznych realiów, w których pewne działania parlamentu są „nie do 
pomyślenia” – przez ustanawianie stosownych norm konwenansowych ma niewątpli-
wie przewagę nad próbami podejmowanymi w tym samym celu przez sądy. Z uwagi 
na to bowiem, że konwenanse z natury rzeczy muszą opierać się na powszechnym 
uznaniu, w przeciwieństwie do orzeczeń sądów nie mają one charakteru arbitralnie 
narzucanych decyzji. Legitymacja ograniczeń suwerenności parlamentu przez rozwój 
konwenansów konstytucyjnych jest więc bez porównania większa niż ta dokonująca 
się na drodze orzecznictwa sądowego22.

Wydaje się, że można zaryzykować tezę, iż „wprowadzając” do katalogu zasad 
ustrojowych Zjednoczonego Królestwa zasadę suwerenności ludu, konwenanse kon-
stytucyjne doprowadziły do faktycznej modyfi kacji zasady suwerenności parlamentu. 
Wszechwładza prawodawcza parlamentu znajduje więc konstytucyjne (konwenan-
sowe) ograniczenia. W obliczu obserwowanych w ostatnich latach prób narzucenia 
przez sądy prawnych granic władzy ustawodawczej parlamentu, konwenanse postrze-
gane są jako alternatywny i co więcej mający zasadniczą przewagę nad orzecznictwem 
sądowym sposób dostosowywania dogmatyki ustrojowej do realiów konstytucyjnych, 
w których władza ustawodawcza parlamentu jest ograniczona podstawowymi, po-
wszechnie uznawanymi zasadami brytyjskiego ustroju, przeciwko którym parlament 
wystąpić nie może.

20 M. Elliott, Parliamentary Sovereignty and the New Constitutional Order: Legislative Freedom, Politi-

cal Reality and Convention, „Legal Studies” 2002, vol. 22, no. 3, s. 368.
21 Zob. ibidem, ss. 357–358.
22 Ibidem, ss. 371–372.



Konwenanse konstytucyjne220

3. Neutralizacja polityczna głowy państwa

Geneza konwenansów konstytucyjnych – o czym już wspominano – wiąże się z dą-
żeniem do wzmocnienia pozycji ustrojowej parlamentu i będącego jego emanacją ga-
binetu kosztem monarchy. Rozwój „konwenansowej konstytucji” doprowadził w re-
zultacie do politycznej neutralizacji głowy państwa. Zasadnicze znaczenie w ustroju 
westminsterskim mają te konwenanse konstytucyjne, które powodują przeniesienie 
odpowiedzialności za wykonywanie królewskich prerogatyw z osoby monarchy bądź 
gubernatora generalnego jako jego reprezentanta na odpowiedzialnych przed parla-
mentem ministrów. W ten sposób właśnie następuje neutralizacja polityczna głowy 
państwa. Nie ponosi ona odpowiedzialności za wykonywanie należących do niej for-
malnie uprawnień, ale też nie decyduje o sposobie korzystania z nich. Decyzje w tym 
zakresie podejmują odpowiedzialni ministrowie, formalnie pozostający sługami Ko-
rony i jej najbardziej zaufanymi doradcami.

Normy konwenansowe czynią więc z głowy państwa, by użyć określenia W. Ba-
gehota, jedną z „dostojnych” instytucji ustroju, w przeciwieństwie do instytucji „efek-
tywnych”, którymi są parlament oraz gabinet. Niemniej, choć w normalnych warun-
kach ustrojowa rola monarchy rzeczywiście jest marginalna (pozostaje bez wpływu na 
funkcjonowanie systemu konstytucyjnego), nie można zapominać o tym, iż w pew-
nych okolicznościach może ona stawać się pierwszoplanową. W doktrynie wiele uwa-
gi poświęca się rozważaniom odnośnie do możliwości korzystania przez głowę pań-
stwa z uprawnień zastrzeżonych. Przeciętny obywatel Wielkiej Brytanii lub Kanady 
zapewne wyraziłby zdumienie, dowiadując się, że królowa może zdymisjonować pre-
miera bądź odmówić rozwiązania parlamentu na jego wniosek lub też w jakikolwiek 
inny sposób sprzeciwić się „radzie” udzielonej jej przez ministrów. Ten brak świado-
mości co do rzeczywistej pozycji ustrojowej monarchii powoduje, że kiedy dochodzi 
już do sytuacji, w której skorzystanie z uprawnień zastrzeżonych staje na porządku 
dziennym, towarzyszące temu kontrowersje są tak wielkie. Tym bardziej więc należy 
wskazywać, co oznacza i na czym rzeczywiście polega determinowana konwenansami 
konstytucyjnymi neutralizacja polityczna głowy państwa w ustroju westminsterskim.

W tym celu więcej uwagi wypada poświęcić dwóm kryzysom politycznym, które 
unaoczniły, jak istotne znaczenie może mieć w ustroju westminsterskim głowa pań-
stwa i które pozwalają równocześnie – co z punktu widzenia prowadzonych tutaj 
rozważań jest szczególnie istotne – spojrzeć na konwenansowe normy konstytucyjne 
określające pozycję ustrojową głowy państwa. Po II wojnie światowej we wszystkich 
trzech omawianych państwach kwestia skorzystania z uprawnień zastrzeżonych sta-
nęła dwukrotnie: w Australii w 1975 roku i w Kanadzie w 2008 roku. Okoliczności 
towarzyszące obu wydarzeniom warte są bliższego zaprezentowania. Tylko w ten spo-
sób możliwa będzie ocena roli, jaką odegrała w nich głowa państwa.

A. Odwołanie premiera w Australii w 1975 roku

Kryzys konstytucyjny z 1975 roku określany jest jako najważniejsze wydarzenie w po-
litycznej historii Australii. Najwięcej uwagi poświęca się w jego analizie postępowaniu 
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gubernatora generalnego J. Kerra, który 11 listopada 1975 roku podjął decyzję o zdy-
misjonowaniu premiera rządu federalnego G. Whitlama, powołał na to stanowisko 
lidera Opozycji M. Frasera, a następnie na wniosek tego drugiego, jeszcze tego sa-
mego dnia, na podstawie art. 57 konstytucji rozwiązał obie izby parlamentu. Nawet 
jeśli nazywanie wydarzeń z jesieni 1975 roku kryzysem konwenansów23 jest nieco na 
wyrost, to rzeczywiście ich istotą była wykładnia i funkcjonowanie niesformalizowa-
nych norm australijskiej konstytucji materialnej.

Praprzyczyną, by tak rzec, kryzysu był układ sił w parlamencie, jaki powstał po 
wyborach do Izby Reprezentantów i Senatu, które były konsekwencją równoczesnego 
rozwiązania obu izb w 1974 roku. W ich rezultacie większość w Izbie Reprezentan-
tów utrzymał laburzystowski rząd G. Whitlama, funkcjonujący wówczas od dwóch 
lat i od tego czasu nieustannie kontestowany przez dysponującą efektywną większoś-
cią czterech głosów w Senacie opozycyjną Koalicję24. Wybory nie przyniosły jednak 
rządowi większości również w izbie wyższej, w której, na ogólną liczbę 60 mandatów 
ALP dysponowała jedynie 29 miejscami, tyle samo mandatów obsadzała Koalicja. 
Języczkiem u wagi było więc dwóch senatorów nienależących do żadnego z dwóch 
wielkich ugrupowań. W praktyce jeden z nich głosował najczęściej razem z ALP, 
drugi natomiast wspierał Koalicję.

Układ sił w Senacie zmienił się jednak w ciągu 1975 roku, kiedy to w miejsce 
dwóch senatorów ALP, z których jeden zrezygnował z mandatu po otrzymaniu no-
minacji do Sądu Najwyższego, a drugi zmarł, zdominowane przez partię liberalną 
legislatury Nowej Południowej Walii i Queensland powołały do składu drugiej izby – 
z naruszeniem obowiązującego od 1948 roku konwenansu – nie członków Australij-
skiej Partii Pracy, czego wymagała norma konwenansowa, lecz senatorów niezwiąza-
nych ani z ALP, ani z Koalicją. Chociaż powołany przez legislaturę stanu Queensland 
A. Field ostatecznie nie objął mandatu (ze względu na podważenie ważności jego wy-
boru do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd jego miejsce pozostawało nieobsadzo-
ne), a powołany przez parlament Nowej Południowej Walii C. Bunton w sprawach 
budżetowych głosował razem z ALP, to jednak układ sił w Senacie uległ zasadniczej 
zmianie. Koalicja mogła od jesieni 1975 roku liczyć na 30 głosów, podczas gdy ALP 
na 29. Ta zmiana układu sił, osiągnięta przez Koalicję dzięki złamaniu konwenan-
su konstytucyjnego, pozwoliła jej skutecznie blokować rządowe projektu supply bills, 
uzależniając ich uchwalenie od zgody premiera na rozwiązanie Izby Reprezentantów 
i wcześniejsze wybory25.

23 D. Jaensch, Politics of Australia, Macmillan, South Yarra 2001, s. 82.
24 Zob. G. Winterton, 1975: Th e Dismissal of the Whitlam Government [w:] H.P. Lee, G. Winterton 

(eds.), Australian Constitutional Landmarks, Cambridge University Press, Cambridge 2003, ss. 229–232.
25 Oczywiście nawet gdyby ALP i Koalicja dysponowały każda 30 mandatami, wówczas supply bills 

i tak nie mogłyby zostać uchwalone w Senacie. W takiej sytuacji jednak lider Opozycji M. Fraser nie 
mógłby zagwarantować gubernatorowi generalnemu uchwalenia ustaw zaopatrzeniowych po zdymisjo-
nowaniu premiera G. Whitlama. Podnosi się jednak, że dwóch senatorów nie należących ani do ALP, ani 
do Koalicji prawdopodobnie głosowałoby za supply bills po powołaniu M. Frasera na stanowisku premiera, 
co może wskazywać, że naruszenie konwenansu nie było kluczowe dla wywołania kryzysu konstytucyj-
nego. Zob. ibidem, s. 235.
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Zaangażowanie gubernatora generalnego wynikało z niezdolności polityków do 
rozwiązania sporu, który, choć polityczny z natury, prowadził również do podniesie-
nia zasadniczych kwestii natury konstytucyjnej. Jedną z nich było rozumienie zasady 
rządów odpowiedzialnych. Premier G. Whitlam nie godził się na rozwiązanie par-
lamentu tylko ze względu na opór Senatu wobec rządowej legislacji, wskazując, że 
zgodnie z konwenansem konstytucyjnym rząd ponosi odpowiedzialności polityczną 
jedynie przed Izbą Reprezentantów. Nieustępliwe stanowisko drugiej strony sporu 
doprowadziło w rezultacie do podjęcia interwencji przez gubernatora generalnego, 
groziło bowiem paraliżem państwa, jeśli ustawy upoważniające rząd do wydatkowania 
środków publicznych nie zostałyby uchwalone w odpowiednim czasie.

11 listopada 1975 roku gubernator generalny podjął więc decyzję o odwołaniu 
premiera G. Whitlama. Jeszcze tego samego dnia powołany na stanowisko szefa rzą-
du został lider Opozycji M. Fraser, a Senat uchwalił, blokowane wcześniej, projekty 
ustaw. Na tym jednak konstytucyjne aspekty kryzysu nie zostały zakończone.  M. Fra-
ser, już jako premier, nie zdołał – co zresztą nie mogło być niespodzianką, skoro
nie dysponował większością w Izbie Reprezentantów – przeforsować odroczenia 
(adjournment) obrad parlamentu. O ile przegrane głosowanie nad wnioskiem o od-
roczenie nie musiało zostać potraktowane jako wotum nieufności, o tyle jeszcze za-
nim nowy premier zwrócił się do gubernatora, zgodnie z wcześniejszymi ustalenia-
mi, o równoczesne rozwiązanie obu izb parlamentu, Izba Reprezentantów zdołała 
uchwalić wobec nowego gabinetu wotum nieufności, wzywając równocześnie gu-
bernatora generalnego w stosownej uchwale do powołania na stanowisko premiera 
G. Whitlama. Uchwała poparta przez większość deputowanych wskazywała go jako 
osobę dysponującą zaufaniem parlamentu. Została ona jednak zlekceważona przez 
gubernatora, który kilka godzin po głosowaniu, na wniosek M. Frasera, rozwiązał obie 
izby parlamentu federalnego.

Dopiero prześledziwszy – nawet z konieczności w wielkim skrócie – sekwencję 
wydarzeń, dostrzec można wszystkie konstytucyjne dylematy, jakie one zrodziły: naj-
pierw nieprzejednane stanowisko kontrolującej Senat Opozycji, a następnie, będąca 
jego konsekwencją, decyzja gubernatora generalnego o zdymisjonowaniu premiera 
mającego wsparcie i dysponującego zaufaniem większości Izby Reprezentantów. 

Z jednej strony skorzystanie przez gubernatora generalnego z uprawnień za-
strzeżonych można usprawiedliwiać rzeczywiście dramatyczną perspektywą paraliżu 
administracji państwowej, pozbawionej możliwości asygnowania środków publicz-
nych. Nie bez znaczenia dla oceny działań głowy państwa pozostaje również fakt, 
że w przeprowadzonych w grudniu 1975 roku wyborach Koalicja odniosła zwycię-
stwo, zdobywając większość miejsc zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. 
Z drugiej strony, po uchwaleniu przez Izbę Reprezentantów wotum nieufności wo-
bec rządu M. Frasera, konwenans konstytucyjny nakazywał gubernatorowi odmówić 
wnioskowi o rozwiązanie parlamentu skierowanemu przez premiera pozbawionego 
zaufania parlamentu, skoro możliwe było utworzenie rządu dysponującego większoś-
cią w Izbie Reprezentantów, tym bardziej że wcześniej Senat uchwalił blokowane 
uprzednio projekty ustaw, przez co zniknęła przesłanka podjęcia przez gubernatora 
bezprecedensowych działań. Gubernator generalny postanowił jednak dochować po-
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rozumienia zawartego z ówczesnym liderem Opozycji i przychylić się do złożonego 
przezeń, już jako premiera, wniosku o rozwiązanie obu izb parlamentu na podstawie 
art. 57 konstytucji, przy czym warto zaznaczyć, że znalazł się on w sytuacji, z której 
nie było dobrego wyjścia. Rozwiązanie parlamentu na wniosek premiera nieposiada-
jącego zaufania Izby Reprezentantów i wobec możliwości powołania większościo-
wego rządu bez wątpienia stanowiło naruszenie konwenansu konstytucyjnego. Al-
ternatywne rozwiązanie, to jest przywrócenie na stanowisko odwołanego wcześniej 
premiera i umożliwienie mu pozostania na nim oraz korzystanie z uchwalonych już 
ustaw zaopatrzeniowych, które jednak zostały uchwalone dla innego rządu, również 
nie było optymalne. Być może rzeczywiście najlepiej byłoby, jak sugeruje G. Winter-
ton, gdyby gubernator przywrócił na stanowisko G. Whitlama już po rozwiązaniu 
parlamentu (lub nawet wcześniej, jeśli odwołany premier zadeklarowałby zwrócenie 
się z odpowiednią radą do gubernatora generalnego), tak aby mógł on przystąpić do 
wyborów z pozycji szefa rządu, do czego miał prawo, dysponując zaufaniem Izby Re-
prezentantów, podczas gdy M. Fraser takiego zaufania nigdy nie posiadał26.

Wydarzenia z jesieni 1975 roku postawiły gubernatora generalnego w centrum 
ostrego sporu politycznego. Niezależnie od tego, czy podjęte wówczas przez niego 
działania uznać za uzasadnione (do tego zagadnienia jeszcze powrócimy), ich konse-
kwencją było trwałe osłabienie pozycji gubernatora generalnego Australii, a w dłuższej 
perspektywie być może również nasilenie nastrojów republikańskich. Pokazały one 
równocześnie – co z punktu widzenia analizy ustrojowej jest nawet ważniejsze – że 
konwenansowa neutralizacja polityczna głowy państwa w ustroju westminsterskim nie 
jest całkowita; że głowa państwa nie jest tylko notariuszem, a jej funkcja w demokra-
cji parlamentarnej jest – czy też może być – niezwykle znacząca. Na tę samą kwestię 
zwróciły uwagę wydarzenia w Kanadzie pod koniec 2008 roku.

B. Zamknięcie sesji parlamentu w Kanadzie w 2008 roku

Wydarzenia z przełomu 2008 i 2009 roku były już wcześniej wielokrotnie przywo-
ływane. W tym miejscu powracamy do nich po to, aby precyzyjniej naszkicować ich 
przebieg i chronologię oraz spojrzeć na nie z punktu widzenia neutralności politycznej 
głowy państwa oraz jej roli w westminsterskim modelu demokracji parlamentarnej.

Wybory przeprowadzone 14 października 2008 roku przyniosły zwycięstwo rzą-
dzącej od dwóch lat Konserwatywnej Partii Kanady, która zdobyła jednak zaledwie 143 
mandaty w liczącej 308 członków Izbie Gmin, a więc mniej niż większość bezwzględ-
na. Równocześnie zakończyły się one druzgocącą klęską ofi cjalnej Opozycji to jest Li-
beralnej Partii Kanady, która zdobyła zaledwie 77 mandatów, tracąc aż 26 miejsc w po-
równaniu ze stanem posiadania w poprzedniej kadencji. Co więcej, liberałowie uzyskali 
w wyborach najgorszy w historii wynik, zagłosowało na nich bowiem tylko 26,3% 
wyborców. Wyniki pozostałych partii prezentowały się następująco: Nowa Partia De-
mokratyczna (New Democractic Party – NDP), uzyskując 18,2% głosów, zdobyła 37 
mandatów, a separatystyczny Blok Quebecu 49, przy poparciu 10% głosujących.

26 Zob. ibidem, s. 240.
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W rezultacie premierem pozostał lider konserwatystów S. Harper, który ponow-
nie utworzył mniejszościowy gabinet. Wygrał on też bez większych problemów gło-
sowanie nad adresem w odpowiedzi na mowę tronową ze względu na wstrzymanie się 
od głosu deputowanych partii liberalnej. 

Bezpośrednią przyczyną kryzysu politycznego i konstytucyjnego, który wstrząs-
nął Kanadą w kolejnych tygodniach, stały się przedstawione kilka dni po głosowaniu 
nad adresem dziękczynnym założenia programu ekonomicznego rządu, przewidujące 
między innymi zawieszenie prawa do strajku urzędników federalnych do 2011 roku, 
prawa kobiet zatrudnionych w administracji federalnej do dochodzenia realizacji za-
sady równego z mężczyznami wynagrodzenia na drodze sądowej oraz ograniczenie 
dotacji budżetowych dla partii politycznych27. Propozycje – bez wątpienia konfronta-
cyjne wobec Opozycji – wywołały wściekłość wszystkich trzech opozycyjnych partii. 
Mimo iż w kolejnych dniach rząd wycofywał się stopniowo z najbardziej kontro-
wersyjnych przedłożeń, liderzy ugrupowań opozycyjnych ogłosili 1 grudnia utworze-
nie koalicji między Liberalną Partią Kanady i Nową Partią Demokratyczną, gotową 
– z zagwarantowanym do czerwca 2011 roku wsparciem Bloku Quebecu – utworzyć 
rząd z liderem liberałów S. Dionem na czele. Przywódcy trzech partii wystosowali 
równocześnie list do gubernatora generalnego, w którym oświadczali, że rząd nie po-
siada zaufania parlamentu, wzywając jednocześnie głowę państwa, by przy pierwszej 
okazji, to znaczy po uchwaleniu w parlamencie wobec rządu wotum nieufności, po-
wołała na stanowisko premiera lidera zawiązanej koalicji28. Odpowiedzią rządu było 
najpierw, przez wykorzystanie możliwości regulaminowych, przesunięcie ewentual-
nego głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności na 8 grudnia, a następnie wy-
stosowany przez premiera S. Harpera 4 grudnia do gubernatora generalnego wniosek 
o zamknięcie sesji parlamentu. Jak wspomniano już w innym miejscu, gubernator 
generalny, która skróciła wizytę w Europie, by niezwłocznie wrócić do Kanady, przy-
chyliła się do prośby premiera i podjęła decyzję o zamknięciu sesji parlamentu, wy-
znaczając datę zwołania kolejnej na 26 stycznia 2009 roku. W trakcie przerwy w ob-
radach Izby Gmin nastroje nieco opadły, rząd wycofał się z konfrontacyjnych wobec 
opozycji zapowiedzi, a w partii liberalnej nastąpiła zmiana lidera, w rezultacie czego 
doszło do rozpadu koalicji. 26 stycznia gubernator generalny wygłosiła w Izbie Gmin 
mowę tronową. Adres dziękczynny w odpowiedzi na mowę został, dzięki poparciu 
liberalnych deputowanych, uchwalony. Rząd nie przegrał również przeprowadzone-
go następnego dnia głosowania nad propozycjami budżetowymi, których odrzucenie 
oznaczałoby uchwalenie wotum nieufności. W ten sposób kryzys został zażegnany.

Inaczej niż w Australii przeszło trzy dekady wcześniej, w Kanadzie nie doszło 
w ostateczności do skorzystania przez gubernatora generalnego z uprawnień zastrze-
żonych. Podobieństwo obu wydarzeń polega jednak na tym, że w obu przypadkach 
instytucja głowy państwa znalazła się w centrum uwagi, a przedmiotem ożywionej 

27 Zob. M. Valpy, Th e „Crisis”: A Narrative [w:] P.H. .Russell, L. Sossin (eds.), Parliamentary Democra-

cy in Crisis, University of Toronto Press, Toronto–Buff alo–London 2009, ss. 9–10.
28 Ibidem, ss. 12–13.
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dyskusji stało się konstytucyjne uregulowanie pozycji ustrojowej gubernatora general-
nego i jego kompetencje.

W grudniu 2008 roku gubernator generalny stał się przez pewien czas centralną 
instytucją kanadyjskiego ustroju. Okazało się, że tak zwana teoria pieczęci (rubber 

– stamp theory), zgodnie z którą gubernator miałby pozostawać jedynie swoistym or-
namentem ustrojowym, a jego rola sprowadzać się ledwie do formalnie koniecznego 
potwierdzania decyzji premiera i gabinetu, ma niewiele wspólnego z rzeczywistym 
konstytucyjnym usytuowaniem głowy państwa. W sytuacji, jaka powstała w listopa-
dzie i grudniu 2008 roku, wszystkie karty, by tak rzec, znalazły się w ręku gubernatora 
generalnego. Przede wszystkim, M. Jean musiała zadecydować, czy przychylić się do 
wniosku premiera o zamknięcie sesji parlamentu. Jak wiemy, ostatecznie podjęła de-
cyzję zgodnie z sugestią jej najważniejszego doradcy, należy jednak pamiętać, że nie 
była do tego w żadnym razie konstytucyjnie zobowiązana. Gdyby więc odmówiła 
zamknięcia sesji parlamentu, wówczas również od jej dalszych decyzji uzależniony 
byłby dalszy rozwój wypadków. Tak więc, jeśli premier S. Harper nie zdecydowałby się 
ustąpić wobec odrzucenia przez głowę państwa jego „rady” – co jednak byłoby raczej 
wskazane z konstytucyjnego punktu widzenia – gubernator musiałaby podjąć kolejną 
zasadniczą decyzję, to znaczy zgodzić się na rozwiązanie parlamentu, o co zapewne 
zwróciłby się do niej premier lub odrzucić wniosek i – po raczej przesądzonej w takiej 
sytuacji dymisji szefa rządu – pozwolić na utworzenie gabinetu liderowi zawiązanej 
przez trzy partie koalicji. Nawet jeśli S. Harper pozostałby na stanowisku, pomimo 
odrzucenia jego rady dotyczącej rozwiązania Izby Gmin przez głowę państwa, to i tak 
gubernator stanęłaby przed identycznym dylematem po niemal pewnym uchwaleniu 
wobec rządu wotum nieufności. Tak czy inaczej kryzys polityczny z końca 2008 roku 
wykazał w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, jak wielkiego znaczenia, w szcze-
gólnych, ekstraordynaryjnych warunkach, mogą nabrać kompetencje gubernatora ge-
neralnego, w normalnych okolicznościach skutecznie neutralizowane normami kon-
wenansowymi.

Problem polega na tym, że dla wielu trudna do zaakceptowania pozostaje sytuacja, 
w której pozbawiona demokratycznej legitymacji głowa państwa może odgrywać ja-
kąkolwiek aktywną rolę ustrojową. Inną rzeczą jest to, że konstytucyjna, określana za-
równo przepisami prawa, jak i konwenansami, pozycja ustrojowa głowy państwa, tak 
w Wielkiej Brytanii, jak w Kanadzie i Australii, dalece odbiega od jej powszechnego 
postrzegania. Krótko mówiąc, królowa bądź gubernator generalny mogą znacznie 
więcej, niż może się wydawać. W każdym razie, przypadki korzystania, nawet tylko 
potencjalnego, jak w Kanadzie w 2008 roku (lub wręcz hipotetycznego, jak obecnie 
w Zjednoczonym Królestwie i zwłaszcza w Australii), z uprawnień zastrzeżonych, 
choć niezwykle rzadkie, budzą wielkie kontrowersje. Wynikają one również z tego, 
że możliwość korzystania z uprawnień zastrzeżonych regulowana jest konwenansami 
konstytucyjnymi. Warto więc zastanowić się, czy tego rodzaju konwenansowa regu-
lacja pozycji ustrojowej głowy państwa jest w warunkach demokratycznego państwa 
właściwa? Innymi słowy, czy konwenanse skutecznie ograniczają możliwość działania 
instytucji bądź co bądź pozbawionej demokratycznej legitymacji, czy też przeciwnie, 
nie pozostawiają w jej rękach nazbyt dużej władzy. 



Konwenanse konstytucyjne226

C. Rola Korony w demokracji parlamentarnej

Ewolucja brytyjskiego ustroju, chociaż jej rezultatem była polityczna neutralizacja 
głowy państwa i pozbawienie monarchy realnego wpływu na rządzenie państwem, 
nie doprowadziła jednak do pozbawienia królowej istotnej funkcji ustrojowej. Kom-
petencje głowy państwa w ustroju westminsterskim pozostają znaczące, wspomniano 
już o wielu z nich, by tylko przypomnieć prawo rozwiązania parlamentu, powoły-
wania ministrów, w tym „pierwszego ministra”, czyli premiera, oraz udzielanie sank-
cji ustawom parlamentu. Konwenansowe normy konstytucyjne skutecznie odbierają 
głowie państwa możliwość samodzielnego korzystania z tych niezwykle rozległych 
uprawnień. Problem polega na tym, na ile mogą one być użyte dla ochrony konstytu-
cyjnej zasady demokracji parlamentarnej29. 

Rola Korony w demokracji parlamentarnej nie może zostać ograniczona wyłącz-
nie do „stemplowania” decyzji podejmowanych przez gabinet i premiera. Niezależnie 
od tego, czy sytuacja taka spotyka się z ogólnym uznaniem, rzeczywista pozycja kon-
stytucyjna głowy państwa jest inna, niż się powszechnie wydaje. Korona jest integral-
nym elementem westminsterskiego modelu demokracji parlamentarnej i ma w tym 
modelu do wypełniania bardzo istotną funkcję.

Nawet ta część doktryny, której reprezentantem jest R. Blackburn (zdecydowa-
nie krytykujący rozważania konstytucjonalistów o możliwości podejmowania przez 
królową samodzielnych decyzji – to znaczy bez lub wbrew radzie swych ministrów 
– i przekonujący, że mówić raczej należy nie o uprawnieniach zastrzeżonych bądź 
osobistych prerogatywach monarchy, lecz o jego „konstytucyjnych powinnościach” – 
contitutional duties), nie przeczy, że w pewnych sytuacjach królowa może wykazać się 
aktywnością w wykonywaniu prerogatyw. Według R. Blackburna jakakolwiek inter-
wencja monarchy ograniczona musi być jednak do sytuacji, w której premier dopuścił 
się oczywistego złamania normy konwenansowej, a więc nie zareagował na uchwale-
nie przez Izbę Gmin wotum nieufności bądź nie ustąpił ze stanowiska po wyborczej 
porażce30. Nawet więc stanowisko odmawiające królowej jakiejkolwiek możliwości 
swobodnego działania, wskazujące na istnienie konstytucyjnych ram (constitutional 

framework), w których – także w sytuacjach wymagających podjęcia interwencji – 
musi poruszać się głowa państwa31, uznaje ustrojową rolę Korony w demokracji par-
lamentarnej.

Odpowiedzi w związku z tym wymagają dwa pytania. Po pierwsze, na czym polega 
ta rola i, po drugie, czy rzeczywiście istnieją precyzyjne konstytucyjne ramy, w których 
poruszać musi się głowa państwa, wówczas gdy szczególnego rodzaju okoliczności 
zmuszają ją do wykazania aktywnej postawy?

Formalny udział Korony jest niezbędny w wielu typowych sytuacjach ustrojowych. 
To królowa bądź gubernator generalny formalnie dokonują rozwiązania parlamen-
tu, powołują premiera i pozostałych ministrów, przyjmują ich dymisję oraz udzielają 

29 Por. Canada: Parliamentary Crisis – Role and Powers of the Governor General. Constitutional Conven-

tions – Constitutional Principles, „Public Law” October 2009, s. 841.
30 Zob. R. Blackburn, Monarchy and the Personal Prerogative, „Public Law” 2004, Autumn, s. 563.
31 Zob. ibidem, s. 558.
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sankcji królewskiej ustawom parlamentu. Kardynalna dla demokracji parlamentarnej 
norma konwenansowa nakazuje wykonywanie przez głowę państwa wszystkich jej 
uprawnień wyłącznie za radą odpowiedzialnych przed parlamentem ministrów, ale 
nie pozbawia jej tych funkcji, których podstawą są normy prawa powszechnego bądź 
przepisy ustaw zasadniczych. Problem, na który zwracają uwagę przeciwnicy kon-
cepcji uprawnień zastrzeżonych, opowiadający się za „teorią pieczęci”, polegać ma 
na tym, że dopuszczenie możliwości aktywnego działania monarchy może zachęcać 
królową bądź przyszłego króla do angażowania się w spory polityczne, może „pobu-
dzać aktywizm królewski, kiedy nie jest on konieczny, wskazany lub pożądany”32. Nie 
sposób jednak nie zgodzić się z opinią R. Braziera, że bardzo dziwne byłoby pań-
stwo, w którym normy konstytucyjne wyposażałyby głowę państwa w bardzo szerokie 
uprawnienia, nie dając nigdy żadnych możliwości korzystania z nich33. 

Jak powiedziano, podnosi się, że jakakolwiek swoboda monarchy, nawet w szcze-
gólnych okolicznościach, jest wykluczona, jako że dopuszczalny zakres jej interwencji 
jest precyzyjnie określony. Problem polega na tym, że nie sposób wyczerpująco wska-
zać wszystkich możliwych sytuacji, w których głowa państwa postawiona zostanie 
przed perspektywą podjęcia samodzielnej decyzji. Analizując rozwiązanie parlamen-
tu, R. Blackburn nie wspomina na przykład o sytuacji, w której zwraca się o to szef 
rządu, przeciwko któremu złożony został w izbie wniosek o wyrażenie wotum nieuf-
ności. Twierdzi on, że w „zawieszonym parlamencie”, jeśli premier wygra głosowanie 
nad mową tronową, jego rada w sprawie rozwiązania parlamentu musi być wiążąca 
dla monarchy tak długo, jak pozostaje on szefem rządu34. Przyjmując takie stanowi-
sko, należałoby więc uznać za dopuszczalne uniknięcie przez premiera głosowania 
nad wnioskiem o wotum zaufania przez zwrócenie się o rozwiązanie parlamentu.
R. Blackburn, próbując zakreślić konstytucyjne ramy, których głowa państwa nie 
może przekraczać w wykonywaniu swych, jak je nazywa „konstytucyjnych powin-
ności”, nie rozważa też na przykład w ogóle tego rodzaju sytuacji, w jakiej znalazł 
się kanadyjski gubernator generalny pod koniec 2008 roku. Ponieważ nie sposób 
przewidzieć wszystkich możliwych okoliczności, które mogłyby wymagać aktywnego 
udziału głowy państwa, nie może być też żadnych precyzyjnych i niepodważalnych 
konstytucyjnych ram, których nie mogłaby ona przekroczyć. W szczególnych sytua-
cjach pewna swoboda działania królowej bądź gubernatora generalnego musi zostać, 
nolens volens, uznana i zaakceptowana. Słusznie wskazuje się, że ta sama zasada, któ-
ra ogranicza władzę królowej bądź gubernatora generalnego, równocześnie wymaga 
przyznania jej pewnego zakresu swobody. Uprawnienia zastrzeżone nie są tylko „za-
nikającym zbiornikiem, który jeszcze nie został osuszony przez zasadę rządów odpo-
wiedzialnych (ale kiedyś może zostać). Przeciwnie, są one niezbędne dla właściwego 
funkcjonowania zasady rządów odpowiedzialnych”. W ustroju westminsterskim gło-
wa państwa „ma konstytucyjny obowiązek zapewniania, że premier posiada zaufanie 

32 Ibidem.
33 R. Brazier, Th e Monarchy [w:] V. Bogdanor (ed.), Th e British Constitution in the Twentieth Century, 

Oxford University Press, Oxford 2004, s. 82. 
34 R. Blackburn, op.cit., s. 557.
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Izby Gmin i nie próbuje rządzić wobec braku takiego zaufania”35. R. Brazier twierdzi 
nawet, że Suweren pozostaje jedynym gwarantem ustroju w warunkach „straszliwej 
konieczności”36. Problem nie polega więc na tym, że obecna, determinowana norma-
mi konwenansowymi pozycja ustrojowa głowy państwa nie pozwala jej na pełnienie 
funkcji strażnika konstytucji (ustroju), redukując ją do potwierdzania decyzji premiera 
i gabinetu. Chodzi o to, w jakich okolicznościach królowa bądź gubernator generalny 
mogą podjąć działania niezależnie od wiążących ich w normalnych warunkach kon-
wenansów konstytucyjnych. 

Korona pozostaje jedną z instytucji demokracji parlamentarnej. Oczywiście, brak 
demokratycznej legitymacji całkowicie wyklucza jej udział w podejmowaniu decyzji 
politycznych (sprawowaniu władzy), ale nie powoduje w żadnym razie jej usunię-
cia z systemu. Jak powiedziano, stanowi ona bowiem jego integralną część. Spraw-
ne funkcjonowanie demokracji parlamentarnej zależy w równym stopniu od głowy 
państwa, jak i pozostałych instytucji ustrojowych. Jeżeli wszystkie one prawidłowo 
rozumieją swoją rolę w systemie i przestrzegają obowiązujących weń reguł, wówczas 
problem zaangażowania nieobieralnej głowy państwa nie istnieje. Krótko mówiąc, po-
jawiające się kontrowersje związane z aktywnością monarchicznego elementu ustroju 
westminsterskiego nie wynikają z błędnego postrzegania swej roli ustrojowej (konsty-
tucyjnego usytuowania) przez monarchę czy gubernatora generalnego. Potwierdza to 
praktyka ostatnich dziesięcioleci we wszystkich trzech omawianych państwach. Dwa 
odnotowane w tym okresie przypadki zaktywizowania głowy państwa były reakcją na 
działania podejmowane przez inne instytucje ustrojowe. Inicjatywa nigdy nie należała 
do Korony. Nawet jeśli uznać postępowanie australijskiego gubernatora generalnego 
w 1975 roku za nieuzasadnione, pochopne lub przynajmniej przedwczesne, to nie 
sposób zaprzeczyć, że zostało ono sprowokowane postawą parlamentu i premiera. 
Podobnie było w Kanadzie w 2008 roku. Gdyby premier S. Harper nie zwrócił się 
– w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach – o zamknięcie sesji parlamentu, 
problem roli ustrojowej gubernatora generalnego nie stanąłby w ogóle na porząd-
ku dziennym. Akademickie spekulacje co do możliwości skorzystania z uprawnień 
zastrzeżonych, wbrew formułowanym niekiedy obawom37, nie mogą doprowadzić 
do chętniejszego angażowania się monarchy w spory polityczne, które powinny być 
rozwiązywane w ramach normalnego procesu politycznego. Omówione wypadki za-
angażowania gubernatora generalnego w tego rodzaju spory, zamiast budzić w tej 
kwestii wątpliwości, stanowią raczej potwierdzenie tego, że odpowiedzialność za taką 
sytuację ponoszą politycy niezdolni do rozwiązania konfl iktu z natury politycznego, 
bez konieczności udziału głowy państwa. 

Problem korzystania z uprawnień zastrzeżonych powinien rzeczywiście pozo-
stawać przedmiotem akademickich rozważań, ponieważ w praktyce ustrojowej od-
powiedzialni ministrowie nie powinni stawiać głowy państwa w sytuacji, w której 
musiałaby ona porzucić neutralną postawę i wykonując właściwą jej w demokracji 

35 B. Slattery, Why the Governor General Matters [w:] P.H. Russell, L. Sossin (eds.), op.cit., s. 88.
36 R. Brazier, op.cit., s. 83.
37 Por. R. Blackburn, op.cit., s. 558.
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parlamentarnej funkcję, aktywnie skorzystać ze swych konstytucyjnych uprawnień. 
W monarchii konstytucyjnej demokracja parlamentarna może funkcjonować spraw-
nie tylko wówczas, gdy monarcha postępuje zgodnie z radą swych ministrów, a ci 
z kolei nie udzielają takich rad, które z pewnych względów natury konstytucyjnej 
mogłyby zostać przez Suwerena uznane za niemożliwe do przyjęcia. Konstytucyjne 
umocowanie głowy państwa w ustroju westminsterskim, determinowane normami 
konwenansowymi, nie stanowi żadnego problemu. Jeśli wszystkie instytucje ustro-
jowe postępują według „zasad gry”, niebezpieczeństwo nadmiernego politycznego 
zaangażowania głowy państwa, owego „aktywizmu monarszego”, przed którym prze-
strzegają niektórzy przedstawiciele doktryny, nie stanowi żadnego istotnego z prak-
tycznego punktu widzenia zagadnienia.

4. Zasada rządów odpowiedzialnych w praktyce

Termin „obieralna dyktatura” (elective dictatorship), ukuty już przed wieloma laty przez 
Lorda Hailshama, nadal najlepiej chyba oddaje problem związany z egzekwowaniem 
odpowiedzialności politycznej rządu w ustroju westminsterskim. W równym stopniu 
odnosi się on do zasady indywidualnej odpowiedzialności ministrów, jak i kolegial-
nej odpowiedzialności gabinetu i rządu. Umocnienie egzekutywy wobec parlamentu 
i jej emancypacja spod jego wpływu, a przez to osłabienie kardynalnej zasady rządów 
odpowiedzialnych, było możliwe między innymi także dlatego, że odpowiedzialność 
polityczna regulowana jest normami konwenansowymi.

Koncepcja indywidualnej odpowiedzialności ministrów w ustroju westminster-
skim opiera się na założeniu, że jedynie minister odpowiada przed parlamentem, 
a więc, że jest on jedyną osobą reprezentującą swój resort na zewnątrz, przede wszyst-
kim wobec organu ustawodawczego. Bezpośrednia odpowiedzialność urzędników 
przed parlamentem jest wykluczona. W ten sposób tworzy się swego rodzaju „łańcuch 
odpowiedzialności”, polegający na tym, że „urzędnicy odpowiadają przed ministrem, 
który odpowiada przed parlamentem, który z kolei odpowiada przed wyborcami”38. 
Na korzyści, jakie daje skoncentrowanie odpowiedzialności parlamentarnej na mini-
strach, wskazywał już W. Bagehot, nazywający szefów resortów chroniącymi urzędni-
ków politycznymi „machinami obronnymi”39.

Ponieważ to wyłącznie minister ponosi polityczną odpowiedzialność przed par-
lamentem, tylko on może występować na jego forum, w tym udzielać odpowiedzi na 
pytania deputowanych. Urzędnicy mogą reprezentować swego zwierzchnika jedynie 
na posiedzeniach komisji parlamentarnych, ale wówczas działają zgodnie z instruk-
cjami ministra i nie mają rzecz jasna prawa prezentować własnych poglądów i opinii. 
Zasady określające postępowanie przed komisjami specjalnymi brytyjskiej Izby Gmin 
wyraźnie podkreślają wyłączną odpowiedzialność ministra przed parlamentem oraz 

38 P. Leyland, Th e Constitution of the United Kingdom. A Contextual Analysis, Hart Publishing, Ox-
ford–Portland 2007, s. 129.

39 W. Bagehot, Th e English Constitution, Oxford University Press, Oxford 2001 [1867], ss. 132 i n. 
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odpowiedzialność urzędników przed ministrem40, wskazując wprost na istnienie tra-
dycyjnej linii odpowiedzialności, o której była wyżej mowa. W Kanadzie podkreśla 
się także, że ani parlament, ani jego komisje nie mogą pociągać do odpowiedzialności 
urzędników, gdyż stanowiłoby to zagrożenie dla ich neutralności politycznej41.

Utrzymanie tego „łańcucha odpowiedzialności” wymaga jednak odpowiedniego 
postępowania ze strony ministrów. Jak już zaznaczono, minister nie jest zobowią-
zany do złożenia dymisji w rezultacie zaniedbań bądź błędów popełnionych przez 
podległych mu urzędników, na które nie mógł mieć żadnego wpływu. Powinien jed-
nak wziąć za nie odpowiedzialność, to znaczy złożyć wyjaśnienia przed parlamentem 
i ewentualnie podjąć działania zapobiegające powtórzeniu się nieprawidłowości, obej-
mujące również wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych im pracowników resortu.

Podnoszone w ostatnich dziesięcioleciach rozróżnienie między sprawami natury 
politycznej, za które ministrowie skłonni byli brać odpowiedzialność, i tymi o charak-
terze administracyjnym, które z tej odpowiedzialności miały być wyłączone, nie daje 
się jednak pogodzić z tradycyjną koncepcją odpowiedzialności, w której urzędnicy 
odpowiadają przed ministrem, a minister przed parlamentem. Odmawiając przyjęcia 
odpowiedzialności za sprawy uważane przez nich za administracyjne, ministrowie są 
skłonni obciążać nią bezpośrednio urzędników, którzy jednak pozbawieni są możli-
wości publicznej obrony. Tego rodzaju praktyka polegająca na wskazywaniu i identy-
fi kowaniu konkretnych urzędników oraz ich publicznym obwinianiu za nieprawidło-
wości w resorcie (naming and blaming) jest jednak wielce problematyczna z punktu 
widzenia konstytucyjnej zasady odpowiedzialności42. W ten sposób bowiem dochodzi 
do naruszenia anonimowości urzędników, która stanowić ma z kolei gwarancję ich 
bezstronności. Zachowanie tej zasady jest możliwe tylko przez uczynienie ministra 
jedyną osobą odpowiedzialną politycznie za pracę resortu43.

Innym problemem z punktu widzenia realizacji zasady indywidualnej odpowie-
dzialności ministrów jest zakres niezależności i autonomii agencji rządowych, których 
zadaniem jest wdrażanie ustalanej w ministerstwie polityki. W każdym z trzech oma-
wianych państw istnieje współcześnie bardzo wiele agencji administracyjnych, nie-
będących częścią struktury poszczególnych resortów, które realizują jednak zadania
należące do zakresu odpowiedzialności ministerstw. Problem z jednej strony pole-
ga na tym, w jakim zakresie minister powinien odpowiadać za działalność agencji,
jeśli nie ma bezpośredniego, stałego wpływu na jej bieżące funkcjonowanie, a z dru-
giej strony, czy jego odpowiedzialność powinna być całkowicie wykluczona, skoro
może on podejmować interwencje w prace agencji, a ostatecznie także odwoływać 
ich szefów.

40 Zob. Departmental Evidence and Response to Select Committees (the ‘Osmotherly Rules’), pars. 40, 41, 
43, tekst dostępny na: http://www.cabinetoffi  ce.gov.uk.

41 Review of the Responsibilities and Accountabilities of Ministers and Senior Offi  cials, Report to Parlia-
ment, Ottawa 2005, s. 19.

42 Por. M. Grant, Th e UK Parliament, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009, s. 136 
43 Zob. M. Doherty, Prime-Ministerial Power and Ministerial Responsibility in the Th atcher Era, „Par-

liamentary Aff airs” 1988, vol. 41, no. 1, s. 52.
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Kwestia ta jest podnoszona w Wielkiej Brytanii od czasu reformy administracyj-
nej polegającej na utworzeniu pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku autono-
micznych agencji rządowych (executive agencies lub tak zwane next steps agencies)44. 
Zadaniem agencji jest, najogólniej rzecz biorąc, wdrażanie polityki ministerstwa, przy 
czym posiadają one w tym zakresie znaczną autonomię, również fi nansową. Podej-
mowanie decyzji politycznych nadal pozostaje wyłączną kompetencją ministra. Rzecz 
jednak w tym, że choć to do ministrów – każdego w zakresie swej odpowiedzialności 
– należy powoływanie szefów agencji, stanowiska obsadzane są w drodze konkursów 
i nie są to stanowiska polityczne. Szefowie agencji mają status pracowników służby 
cywilnej.

Trudno nie podzielić poglądu, że „istnieje wyraźne napięcie pomiędzy delegacją 
uprawnień i zadań szefom Next Steps Agencies a ciągłą odpowiedzialnością [ministra] 
przed parlamentem”45. Autonomiczne wobec ministerstwa agencje odpowiedzialne 
są za realizację znaczącej części polityki resortu, tymczasem jedynym organem odpo-
wiadającym przed parlamentem pozostaje minister. Prowadzi to do sytuacji, w której 
organ egzekutywy faktycznie odpowiedzialny za jakieś działanie nie ponosi za nie 
odpowiedzialności przed parlamentem, ponieważ brak ku temu odpowiednich pro-
cedur. Natomiast minister, powołując się na autonomiczny status agencji, z łatwością 
może odmówić przyjęcia odpowiedzialności za jej działania. W ten sposób powstaje 
pewnego rodzaju próżnia, to znaczy pojawia się sfera aktywności władzy wykonaw-
czej wyjęta faktycznie spod zasady odpowiedzialności parlamentarnej rządu. Autono-
miczny status agencji pozwala na zawężanie zakresu odpowiedzialności politycznej 
ministrów i powiększanie strefy niejasności, w której trudno precyzyjnie przypisać 
odpowiedzialność poszczególnym podmiotom. 

Przekazanie agencjom zadań w zakresie wdrażania polityki ministerstwa powo-
duje dystansowanie się ministrów od ich działalności. Nie oznacza to jednak, że nie 
mogą oni incydentalnie wpływać na ich prace. Dotyczy to zwłaszcza agencji operu-
jących w obszarach wrażliwych politycznie46. Rozwiązaniem tego dylematu byłoby 
umożliwienie bezpośredniej odpowiedzialności przed parlamentem szefów agencji 
za działalność podległych im instytucji, czemu jednak konsekwentnie sprzeciwiają 
się kolejne gabinety. W rezultacie jednak teoria konstytucyjnej odpowiedzialności 
może rozminąć się z praktyką, jeśli szefowie agencji będą w coraz większym stopniu 
samodzielnie przygotowywać wystąpienia przed komisjami specjalnymi Izby Gmin, 
z formalnym tylko udziałem i nadzorem właściwego ministra. Tego rodzaju roz-
dźwięk między konwenansową zasadą indywidualnej odpowiedzialności a praktyką 
jej realizacji może mieć poważne konsekwencje w postaci „utrwalenia przekonania, że 
konwenans jest po prostu fasadą, za którą rząd może się schować”47. 

44 Potoczne określenie pochodzi od tytułu rządowego raportu z 1988 roku, który zapowiadał utwo-
rzenie agencji, zatytułowanego: Improving Management in Government: Th e Next Steps.

45 N. Lewis, D. Longley, Ministerial Responsibility: Th e Next Steps, „Public Law” 1886, Autumn, s. 504.
46 Zob. D. Woodhouse, Ministerial Responsibility: Something Old, Something New, „Public Law” 1997, 

Spring, ss. 273–274.
47 Ibidem, s. 276.
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Zwraca się więc uwagę na to, że koncepcja autonomicznych agencji rządowych 
jest problematyczna z punktu widzenia zasady indywidualnej odpowiedzialności po-
litycznej ministrów i w związku z tym „konstytucyjnie wadliwa”48. 

Zasadniczym problemem w zakresie egzekwowania indywidualnej odpowiedzial-
ności politycznej ministrów pozostaje jej sankcja. W żadnym z trzech omawianych 
państw parlament nie dysponuje właściwie możliwością skutecznego wyegzekwowa-
nia indywidualnej odpowiedzialności politycznej członków rządu, brak mu bowiem 
odpowiednich środków, których mógłby użyć wobec ministrów uchylających się od 
odpowiedzialności49. Jak powiedziano, sankcja w postaci cofnięcia zaufania pojedyn-
czemu członkowi gabinetu jest współcześnie już tylko teoretyczna. To, że przestrze-
ganie normy konwenansowej nie może zostać w każdym przypadku wyegzekwowane, 
nie stanowi jeszcze dowodu na to, że norma taka w ogóle nie obowiązuje. Niezwykle 
rzadkie przypadki składania przez ministrów rezygnacji w związku z kierowaniem re-
sortem powodują jednak, że istnienie takiego konwenansu jest kwestionowane50. Ni-
ska skuteczność tego aspektu odpowiedzialności ministrów prowadzi też do formu-
łowania twierdzeń, że to nie obowiązek rezygnacji, jako konsekwencja niewłaściwego 
kierowania resortem, stanowi obecnie najważniejszy element konstytuujący zasadę 
indywidualnej odpowiedzialności, lecz raczej że jest nim zobowiązanie do udziela-
nia informacji o działaniach podejmowanych w resorcie i przez jego urzędników51. 
Wydaje się jednak, że rację ma D. Woodhouse, twierdząc, iż mimo bardzo rzadkich 
przypadków rezygnacji ze stanowiska na gruncie zasady indywidualnej odpowiedzial-
ności politycznej, obowiązek dymisji pozostaje zasadniczym komponentem tej zasady, 
najwyższym stopniem procesu egzekwowania odpowiedzialności52.  Jak przekonuje 
G. Marshall, nawet jeśli obowiązek dymisji nie jest skutecznym środkiem kontroli 
wobec ministrów, jego świadomość ma istotne znaczenie. Jest on wobec tego swo-
istym narzędziem nacisku na członków rządu, wywierającym pozytywny wpływ na 
życie publiczne53.

Problem z egzekwowaniem odpowiedzialności ministrów nie dotyczy jednak wy-
łącznie tego jej aspektu, który wiąże się z obowiązkiem ustąpienia ze stanowiska. 
W niemal równym stopniu odnosi się on współcześnie do odpowiedzialności polega-
jącej na informowaniu i wyjaśnianiu.

Nadal podstawowym środkiem służącym egzekwowaniu odpowiedzialności mini-
strów w tym wymiarze jest instytucja pytań parlamentarnych. W parlamentaryzmie 
westminsterskim pytania zawsze odgrywały szczególną rolę. Ranga tej formy kontroli 

48 Zob. D. Woodhouse, Individual Ministerial Responsibility and a ‘Dash of Principle’ [w:] D. Butler,
V. Bogdanor, P. Summers (ed.), Th e Law, Politics and the Constitution. Essays in Honour of Geoff rey Marshall, 
Oxford University Press, Oxford 1999, ss. 117–118.

49 Por. V. Bogdanor, Ministerial Accountability, „Parliamentary Aff airs” 1997, vol. 50, no. 1, s. 79.
50 Zob. D. Butler, Ministerial Responsibility in Australia and Britain, „Parliamentary Aff airs” 1973, 

vol. 26, no. 4, s. 404.
51 R. Scott, Ministerial Accountability, „Public Law” 1996, Autumn, s. 415.
52 D. Woodhouse, Ministerial Responsibility…, op.cit., s. 281.
53 G. Marshall, Th e Evolving Practice of Parliamentary Accountability: Writing Down the Rules, „Parlia-

mentary Aff airs” 1991, vol. 44, no. 3, ss. 464–465.
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parlamentarnej była tradycyjnie wyższa niż w innych państwach. I. Jennings przeko-
nywał nawet, że pytania parlamentarne „mają najwyższą wartość ustrojową”54.

 Skuteczność tego środka kontroli parlamentarnej jest jednak kwestionowana. 
Przede wszystkim parlament nie ma żadnej możliwości, aby zmusić ministra do 
udzielenia odpowiedzi bądź przekazania żądanych informacji. Minister, nawet jeśli 
nie uchyla się całkowicie od odpowiedzi, może udzielić jej tylko częściowo, odpowia-
dając jedynie w takim zakresie, w jakim uzna to za stosowne, ignorując inne, bardziej 
kłopotliwe bądź niewygodne aspekty pytania. Na żądanie ujawnienia informacji od-
powiedzią ministerstwa może być przekazanie informacji powszechnie dostępnych. 
Inną często stosowaną w Wielkiej Brytanii strategią postępowania ministerstw jest 
uchylanie się od przekazania żądanych przez parlamentarzystów informacji pod pre-
tekstem, że ich zebranie wiąże się z nadmiernymi kosztami. Wciąż również zdarza się, 
iż odpowiedzi na pytania są mylące lub zawierają nieprawdziwe informacje55. Wydaje 
się, że współcześnie pytania parlamentarne, zwłaszcza ustne, stały się jedynie swego 
rodzaju rytuałem politycznym, niemającym istotnego znaczenia z punktu widzenia 
egzekwowania od ministrów odpowiedzialności. Nieco lepszy wynik w zakresie uzy-
skiwania informacji mają, znacznie mniej efektowne, pytania pisemne. W każdym 
razie z uwagi na to, że podstawę normatywną obowiązku udzielania przez ministrów 
parlamentarzystom odpowiedzi i informacji stanowi konwenans konstytucyjny, sank-
cja tej normy może mieć charakter jedynie pośredni. Oznacza to, że ostatecznie za 
uchylanie się bądź niedostateczne wywiązywanie z tego obowiązku jest ona taka sama 
jak w przypadku innych konwenansów, a stanowi ją postawa opinii publicznej56. Tak 
czy inaczej parlament nie może w żaden sposób wymusić na ministrze odpowiedzi na 
pytanie bądź upublicznienia żądanej informacji. 

W Wielkiej Brytanii nieusatysfakcjonowany odpowiedzią parlamentarzysta może 
jedynie ponawiać żądania wobec ministerstwa odnośnie do przekazania informacji 
lub zadawać kolejne pytania, nie mając wszak żadnej gwarancji, iż uzyska na nie za-
dowalającą odpowiedź. Proponuje się więc, aby Komisja Specjalna do spraw Admini-
stracji Publicznej mogła pośredniczyć pomiędzy parlamentarzystą a ministrem, upo-
minając się w jego imieniu o udzielenie właściwej odpowiedzi na skierowane przezeń 
pytanie57. 

Postanowienia regulaminowe kanadyjskiej Izby Gmin przewidują jedynie, że jeśli 
parlamentarzysta zaznaczy, iż oczekuje odpowiedzi na pytanie pisemne w ciągu 45 
dni, w razie nieudzielenia odpowiedzi w tym terminie sprawa takiego pytania trafi a 
do odpowiedniej komisji stałej. Deputowany może w takiej sytuacji ponowić każde 
pytanie, które zostało oznaczone jako przekazane komisji stałej wobec braku odpowie-
dzi w wyznaczonym terminie58. Analogiczne regulacje obowiązujące w Australijskiej 
Izbie Reprezentantów przewidują, że jeśli odpowiedź na pytanie pisemne nie zostanie 

54 P. Silk, R. Walters, Jak działa parlament brytyjski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994, s. 205.
55 B. Hough, Ministerial Responses to Parliamentary Questions: Some Recent Concerns, „Public Law” 

2003, Summer, ss. 217–219.
56 Por. Review of the Responsibilities…, op.cit., s. 19
57 B. Hough, op.cit., s. 221
58 Standing Order 39 (5) (a) i (b).
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udzielona w ciągu 60 dni, parlamentarzysta może zwrócić się do Spikera o skierowanie 
listu do ministra z prośbą o wskazanie powodu opóźnienia59. Ewentualna odpowiedź 
przekazywana jest przez Spikera zainteresowanemu deputowanemu60.

Jeszcze do niedawna wobec braku obowiązywania w Wielkiej Brytanii ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, pytania parlamentarne były właściwie jedynym 
formalnym środkiem mogącym posłużyć do ujawnienia informacji rządowych, które 
w żaden inny ofi cjalny sposób nie mogły być upubliczniane61. Stosowna ustawa zosta-
ła uchwalona przez parlament w 2000 roku i weszła w życie pięć lat później (Freedom 

of Information Act, 2000). Ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązują już, 
i to od wielu lat, także w Australii i Kanadzie (odpowiednio Freedom of Informa-

tion Act, 1982 oraz Access to Information Act, 1985). Ustawy te mają istotne znaczenie 
z punktu widzenia egzekwowania konwenansowej zasady indywidualnej odpowie-
dzialności ministrów, w tym jej wymiarze, który dotyczy informowania i wyjaśniania.

Istotą wszystkich trzech ustaw jest umożliwienie bezpośredniego dostępu do in-
formacji wszystkim zainteresowanym obywatelom. W ten sposób parlamentarzysta 
przestaje być koniecznym ogniwem między ministrem a opinią publiczną w zakre-
sie udostępniania informacji. We wszystkich trzech aktach prawnych pewne mate-
rie wyłączone są jednak z ogólnego obowiązku udostępniania żądanych informacji. 
Ich katalog jest stosunkowo obszerny i dość zróżnicowany. Najogólniej rzecz biorąc, 
obejmuje on tak zwane informacje wrażliwe oraz takie, których ujawnienie mogłoby 
stanowić zagrożenie dla wewnętrznego lub zewnętrznego bezpieczeństwa państwa 
lub narażało na szwank jego interes.

Ustawy o dostępie do informacji publicznej nakładają na szefów instytucji pań-
stwowych, w tym przede wszystkim ministrów, obowiązek ujawniania informacji na 
wniosek uprawnionych podmiotów. Procedury mające zapewniać skuteczną egze-
kucję przepisów ustaw są zróżnicowane. W Wielkiej Brytanii skargi na decyzję na 
przykład ministra odmawiającą udzielenia informacji kierowane mogą być do Ko-
misarza ds. Informacji (Information Commissioner), który jest władny nakazać zmia-
nę negatywnej decyzji. W Kanadzie również istnieje podobna instytucja, przy czym 
w razie niewykonania decyzji Komisarza przez odpowiednią jednostkę administracji 
państwowej możliwe jest skierowanie sprawy do sądu. W Australii natomiast orga-
nem powołanym do rozpatrywania skarg na odmowę udzielenia żądanej informacji 
jest Administracyjny Trybunał Apelacyjny (Administrative Appeals Tribunal), którego 
rozstrzygnięcia, zarówno podtrzymujące, jak i uchylające decyzje odnośnie do ujaw-
nienia informacji, są ostateczne.

Z punktu widzenia zasady indywidualnej odpowiedzialności ustawy o dostępie 
do informacji publicznej mają znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, o czym już 
wspomniano, wobec ich obowiązywania możliwość uzyskiwania informacji przestała 
być jak niegdyś wyłączną domeną parlamentarzystów. Nic nie stoi zresztą na prze-

59 Standing Order 105 (b).
60 Zob. House of Representatives Practice (I.C. Harris ed.), Department of the House of Representati-

ves, Canberra 2005, ss. 556–557.
61 Por. D. Oliver, Freedom of Information and Ministerial Accountability, „Public Law” 1998, Spring, 

s. 171. 
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szkodzie temu, aby sami deputowani starali się uzyskać informacje, nie na drodze 
pytań parlamentarnych, lecz na podstawie ustaw o dostępie do informacji publicznej. 
Tego rodzaju sposobność może nawet wzmacniać parlamentarzystów w tym sensie, 
że uzyskując pewne informacje poza procedurą parlamentarną, będą oni w stanie 
wykorzystywać je w celu skuteczniejszego egzekwowania odpowiedzialności mini-
strów w parlamencie62. Po drugie, ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą 
powodować przeniesienie ciężaru egzekwowania indywidualnej odpowiedzialności 
ministrów z parlamentu na organy pozaparlamentarne, skoro to Komisarz ds. Infor-
macji lub organy sądownicze są odpowiedzialne za egzekwowanie prawa obywate-
li do uzyskiwania informacji publicznej. W kontekście brytyjskiej ustawy zwracano 
również uwagę, że jeśli Komisarz ds. Informacji może nakazać ministrowi ujawnienie 
informacji wyjętych przez ustawę spod tego obowiązku, uznając, iż jej ujawnienie leży 
w interesie publicznym, oznacza to transfer władzy od organu związanego, choćby 
i problematyczną, ale jednak zasadą odpowiedzialności, w stronę organu nieodpo-
wiedzialnego przed nikim63. Dzieje się tak nawet mimo tego, że wobec informacji 
wyjętych spod obowiązku ujawniania minister nie jest związany decyzją Komisarza 
ds. Informacji i ostatecznie to wciąż do niego należy decyzja o zgodzie lub odmowie 
na ich upublicznienie.

Instrumentem mającym służyć egzekwowaniu indywidualnej odpowiedzialności 
członków rządu są również stałe komisje parlamentarne. Reforma systemu komisji 
przeprowadzona w brytyjskiej Izbie Gmin w 1979 roku, polegająca na utworzeniu 
resortowych komisji specjalnych (department select committees), miała na celu wzmoc-
nienie kontrolnych możliwości parlamentu. Podobną funkcję pełnią w Australii i Ka-
nadzie komisje stałe (standing committees), odpowiednio Izby Reprezentantów i Izby 
Gmin. Szczególne znaczenie mają komisje zajmujące się kontrolą fi nansów państwa, 
którą uznaje się za najważniejszą z punktu widzenia egzekwowania odpowiedzialno-
ści przede wszystkim całego rządu64.

Podobnie jak pytania parlamentarne, będące środkiem kontroli znajdującym się 
w rękach pojedynczych deputowanych, tak i komisje parlamentarne nie są uznawane 
za skuteczne narzędzie egzekwowania indywidualnej odpowiedzialności politycznej. 
Zgodnie z konwenansem konstytucyjnym rząd, nawet mniejszościowy, w każdej ko-
misji dysponuje większością, co w oczywisty sposób negatywnie wpływa na skutecz-
ność kontrolnej działalności komisji. Zasiadający w nich szeregowi deputowani partii 
rządzącej (backbenchers) nie mogą przejawiać nazbyt wielkiego zaangażowania w kon-
trolowaniu rządu, w każdym razie nie jeśli chcą kiedykolwiek przesiąść się do przed-
nich ław. Wskazuje się też, że komisjom brak jest wystarczająco dużo czasu, środków, 
personelu, odpowiedniego zaplecza eksperckiego, a także uprawnień, by ich działania 
mogły być rzeczywiście skuteczne65. Warto zwrócić uwagę, że w parlamentaryzmie 
westminsterskim nie ma możliwości powołania komisji śledczych w parlamencie 

62 B. Hough, op.cit., s. 217; D. Oliver, op.cit., s. 175.
63 M. Flinders, Th e Enduring Centrality of Individual Ministerial Responsibility within the British Con-

stitution, „Journal of Legislative Studies” 2000, vol. 6, no. 3, s. 83.
64 Zob. Review of the Responsibilities…, op.cit., ss. 16–17.
65 Por. M. Grant, op.cit., s. 128.
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lub wyposażenia którejś z komisji stałych w uprawnienia śledcze. Dochodzenia pro-
wadzone są albo przez ministerstwa, albo przez królewskie komisje dochodzeniowe 
(royal commisions of inquiry), powoływane przez rząd. W obu przypadkach kontrola 
rządu – przynajmniej na etapie inicjowania dochodzenia – jest oczywista.

W kontekście realizacji w praktyce konwenansowej zasady indywidualnej odpo-
wiedzialności politycznej ministrów, zagadnieniem o podstawowym znaczeniu pozo-
staje określenie zakresu tej odpowiedzialności. Utrwalenie dychotomicznego podzia-
łu na sprawy o charakterze politycznym i administracyjnym, za które minister nie 
ponosi odpowiedzialności, doprowadziło, wraz z rozwojem autonomicznych agencji 
wykonawczych, do nadmiernego, jak się wydaje, zawężenia zakresu odpowiedzial-
ności ministrów przed parlamentem. Wskazuje się zatem, że odpowiedzialność ta 
powinna wiązać się nie tyle z działaniami ministra, co z jego funkcją. W takim ujęciu 
minister nie ponosiłby odpowiedzialności jedynie za działania lub zaniedbania mini-
sterstwa bądź podlegającej mu agencji, na które miał wpływ lub o których wiedział 
lub wiedzieć powinien. Odpowiedzialność ministra obejmowałaby również organiza-
cję pracy w resorcie, zapewnienie mu odpowiednich zasobów ludzkich i materialnych 
pozwalających wdrażać decyzje polityczne oraz opracowanie i prawidłowe funkcjo-
nowanie procedur pozwalających unikać błędów i zaniedbań. Minister odpowiadał-
by również za powołanie kompetentnych osób na stanowiska szefów niezależnych 
agencji wykonawczych. W ten sposób nie istniałaby konieczność wskazania bezpo-
średniego związku między ministrem a błędem lub zaniedbaniem, aby żądać od niego 
przyjęcia za nie odpowiedzialności66. Tego rodzaju próba przeformułowania zasady 
indywidualnej odpowiedzialności politycznej nie musiałaby doprowadzić do większej 
liczby rezygnacji ministrów w związku z jej realizacją, ale mogłaby uczynić proces 
egzekwowania odpowiedzialności ministrów bardziej przejrzystym, niwelując prze-
de wszystkim negatywne efekty usankcjonowanego w praktyce ustrojowej rozdziału 
spraw politycznych, za które minister ponosi odpowiedzialność, od spraw natury ad-
ministracyjnej, które spod tej odpowiedzialności pozostają wyłączone67.

Również odnośnie do zasady kolegialnej odpowiedzialności gabinetu wskazuje się, 
że w związku z trudnościami w ścisłym jej egzekwowaniu, powstaje rozdźwięk mię-
dzy jej formalnymi, konstytucyjnymi wymogami a praktyką stosowania68. Najwięcej 
wątpliwości w tym zakresie wiąże się z zasadami jednomyślności i poufności.

Utrzymanie jednomyślności członków gabinetu jest trudne, jeśli procedury decy-
zyjne wewnątrz tego gremium powodują, że nie wszyscy jego członkowie uczestniczą 
w ich podejmowaniu. Brak zaangażowania w proces decyzyjny w naturalny sposób 
obniża poczucie identyfi kacji i odpowiedzialności za podjęte decyzje. W tym kontek-
ście szczególne znaczenie ma obserwowany od wielu lat we wszystkich trzech oma-
wianych państwach proces koncentracji władzy w rękach premiera oraz jego postę-
pująca dominacja nad gabinetem. Przejawem tej dominacji stało się między innymi 
osłabienie gabinetu jako organu podejmującego decyzje polityczne przez przeniesie-

66 D. Woodhouse, Th e Reconstruction of Constitutional Accountability, „Public Law” 2002, Spring, s. 78.
67 Ibidem, s. 89.
68 R.M. Punnett, British Government and Politics, Dartmouth, Aldershot 1994, s. 201.
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nie procesu decyzyjnego do wewnętrznych komitetów gabinetu, w większym stopniu 
niż sam gabinet kontrolowanych przez premiera. Rola gabinetu została więc spro-
wadzona nader często jedynie do formalnej akceptacji ustaleń czynionych podczas 
posiedzeń komitetów. Wzrost liczby i znaczenia wewnątrzgabinetowych komitetów 
oznaczał więc osłabienie roli i rangi samego gabinetu69. Ponieważ żaden z członków 
gabinetu nie może zasiadać w każdym komitecie, ministrowie bardzo często zostają 
wyłączeni z procesu podejmowania decyzji. Znajdują się więc oni w sytuacji, w której 
muszą akceptować (formalnie sankcjonować) decyzje podjęte przez komitet, którego 
nie są członkami, na podstawie dyskusji, w której nie brali udziału70. Znacznie łatwiej 
rzecz jasna przychodzi dystansowanie się lub nawet kontestacja decyzji, w której po-
dejmowaniu minister nie uczestniczył, a więc nie mógł też wysłuchać argumentów 
prezentowanych na jej rzecz.

Zasada jednomyślności nie oznacza – i co więcej, nigdy nie oznaczała – że wszyscy 
członkowie gabinetu muszą zgadzać się w każdej sprawie. Chodzi jedynie o to, aby 
nie ujawniali oni podziałów na zewnątrz gabinetu, w publicznych wystąpieniach na 
forum parlamentu i poza nim. Chociaż przypadki rezygnacji ze stanowiska w związku 
z zasadą jednomyślności nie są liczne, nadal zdarzają się one częściej niż dymisje wią-
żące się z indywidualną odpowiedzialnością ministrów. Świadczy to o tym, że różnica 
między konstytucyjnymi wymogami a praktyką ustrojową nie jest w tym aspekcie tak 
duża, jak mogłoby się wydawać. Warto jednak podkreślić, że utrzymanie jednomyśl-
ności jako rzeczywistego, a nie tylko formalnego, elementu konstytuującego zasadę 
kolegialnej odpowiedzialności gabinetu wymaga od premiera angażowania gabine-
tu w proces podejmowania decyzji. Jeśli wszyscy jego członkowie będą uczestniczyć 
w ustalaniu wspólnego stanowiska, wówczas ich skłonność do dystansowania się od 
niego będzie mniejsza, a premier będzie miał znacznie mocniejsze podstawy do dy-
scyplinowania ministrów podejmujących takie próby71.

O randze ustrojowej zasady poufności wystarczająco przekonuje wyłączenie do-
kumentów odnoszących się do procesu formułowania polityki rządu (w tym protoko-
łów z posiedzeń gabinetu, projektów ustaw i innych dokumentów związanych z jego 
pracą) spod działania przepisów ustaw o dostępie do informacji publicznej obowią-
zujących w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii (odpowiednio art. 35 ust. 1; art. 
69; art. 34). Utrzymanie poufności wiąże się bezpośrednio z zasadą jednomyślności 
w ten sposób, że również w tym wypadku zasadnicze znaczenie ma przebieg procesu 
decyzyjnego. Wyeliminowanie z niego gabinetu jako najważniejszego organu decy-
zyjnego zwiększa prawdopodobieństwo ujawniania jego tajemnic przez pojedynczych 
członków. Słusznie zwraca się uwagę na to, że uznanie dla zasady poufności, jako jed-
nego z elementów systemu rządów odpowiedzialnych, jest ściśle powiązane z funda-
mentalnym założeniem ustroju westminsterskiego, którym jest istnienie kolegialnej 
egzekutywy złożonej z ministrów, wykonujących swe obowiązki jednomyślnie, utrzy-

69 Zob. K. Urbaniak, Premier w systemie organów władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii, „Biuletyn 
Rady Legislacyjnej” 1994, nr 2, s. 237.

70 D. J. Savoie, Th e Rise of Court Government in Canada, „Canadian Journal of Political Science” 1999, 
vol. 32, no. 4, s. 649.

71 Zob. S. James, British Cabinet Government, Routledge, London–New York 1992, ss. 178–179.
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mując zaufanie parlamentu72. Tak zwane przecieki do mediów podważają w oczywisty 
sposób zasadę poufności, zwłaszcza wówczas, gdy stają się regularną metodą w wal-
ce skonfl iktowanych grup wewnątrz gabinetu bądź też narzędziem dyscyplinowania 
jego członków przez premiera73. Praktyka w zakresie respektowania zasady poufno-
ści w dużym stopniu uzależniona jest od przesłanek natury politycznej. Perspektywa 
wyborczej porażki w naturalny sposób obniża zdolność szefa rządu do panowania 
nad gabinetem, rozluźnia dyscyplinę i w rezultacie pobudza rywalizację wewnątrz-
partyjnych frakcji, co znajduje odzwierciedlenie również w gabinecie. W ten sposób 
spoistość gabinetu zostaje osłabiona, podobnie jak zaufanie między jego członkami, 
przez co dochowanie wymogów zasady poufności staje się bardzo trudne. Na po-
czątku 1997 roku sytuacja w gabinecie J. Majora była pod tym względem na tyle zła, 
że jego członkowie nie zostali nawet poinformowani o szczegółach manifestu wy-
borczego Partii Konserwatywnej, gdyż było niemal przesądzone, iż w takiej sytuacji 
natychmiast znalazłyby się one w rękach dziennikarzy74.

Współcześnie odpowiedzialność polityczna rządu w ustroju westminsterskim rea-
lizowana jest nie tyle przed parlamentem, co przed frakcją parlamentarną partii rzą-
dzącej, a jej podmiotem jest nie tyle cały gabinet, co jednoosobowo premier. Dopóki 
premier jest w stanie kontrolować własną partię, dopóty panuje również nad parlamen-
tem. W obliczu rygorystycznie przestrzeganej dyscypliny partyjnej możliwość obalenia 
rządu przez parlament istnieje właściwie jedynie w przypadku rządów mniejszościo-
wych. Parlamentarzyści rządzącej partii nie mają oczywiście żadnego interesu w wystę-
powaniu przeciwko własnemu rządowi, jeśli więc ten dysponuje wsparciem większości 
parlamentarnej, nie musi obawiać się negatywnych reakcji parlamentu. Uprawniony 
jest wobec tego wniosek, że parlament jako całość nie odgrywa już tradycyjnej roli 
w egzekwowaniu zasady rządów odpowiedzialnych75. Zmiana rządu możliwa jest 
przez odsunięcie dotychczasowego lidera partii – co pozostaje oczywiście decyzją sa-
mej partii – lub też w drodze wyborów powszechnych. W ten sposób zasada zaufa-
nia, jako element konstytuujący zasadę rządów odpowiedzialnych, oznacza obecnie 
z jednej strony odpowiedzialność premiera przed własną partią (lub, jak w Australii, 
jej parlamentarną reprezentacją), a z drugiej strony bezpośrednią odpowiedzialność 
rządu przed wyborcami. Kolegialna odpowiedzialność gabinetu realizuje się więc prze-
de wszystkim w drodze okresowo przeprowadzanych wyborów powszechnych. Tego 
rodzaju przekształcenie omawianej zasady wiąże się bez wątpienia z rozwojem par-
tii politycznych oraz systemem partyjnym, w którym o władze rywalizują właściwie 
tylko dwa ugrupowania. To właśnie system dwupartyjny powoduje, że zmiana rządu 
w parlamencie jest niemożliwa, ponieważ nawet jeśli Opozycja doprowadzi do prze-
forsowania wniosku o wotum nieufności, nie będzie w stanie utworzyć alternatywne-
go gabinetu. Współcześnie, nawet jeśli parlament – jak miało to miejsce w Kanadzie 

72 N. d’Ombrain, Cabinet Secrecy, „Canadian Public Administration” 2004, vol. 47, no. 3, s. 353.
73 Zob. S. James, op.cit., s. 178.
74 C. Brady, Collective Responsibility of the Cabinet: An Ethical, Constitutional or Managerial Tool?, 

„Parliamentary Aff airs” 1999, vol. 52, no. 2, s. 223.
75 S. Ratnapala, Australian Constitutional Law. Foundations and Th eory, Oxford University Press, Mel-

bourne 2007, s. 51.
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w 2005 i 2011 roku – jest zdolny do wyegzekwowania odpowiedzialności politycznej 
rządu, to i tak wyborcy muszą w drodze głosowania potwierdzić owo parlamentarne 
wotum nieufności, to znaczy pozbawić dotychczasowy rząd większości parlamentarnej 
lub – co właściwie ma takie same skutki – największej w parlamencie liczby mandatów.

Nie tylko pod tym względem system partyjny ma zasadnicze znaczenie dla funkcjo-
nowania konwenansów konstytucyjnych. Wiele norm konwenansowych zostało zde-
terminowanych dwupartyjnością, inne są ściśle związane z systemem dwupartyjnym.

5. Konwenanse konstytucyjne a system partyjny

Konwenanse konstytucyjne jako normy ustrojowe powstały w Wielkiej Brytanii 
w rezultacie długotrwałego sporu między królem i jego zwolennikami w parlamen-
cie (nazywanymi torysami) a opozycyjnym wobec monarchy stronnictwem whigów. 
Również w Kanadzie normy konwenansowe od początku funkcjonowały w warun-
kach systemu dwupartyjnego. Nieco inna była sytuacja w Australii w pierwszych de-
kadach istnienia tego państwa, ale wcześniej – w okresie tworzenia federacji – również 
tam istniał dychotomiczny podział polityczny, wyznaczany stosunkiem do kwestii 
wolnego handlu, czyniąc stronami sporu jego protagonistów oraz zadeklarowanych 
przeciwników. Ten dychotomiczny podział w zasadzie utrzymał się po utworzeniu 
federacji, choć w pierwszych dekadach nie doprowadził do powstania trwałego syste-
mu dwupartyjnego, z którym faktycznie niezmiennie mamy do czynienia w Australii 
dopiero od 1946 roku.

Związana z dwupartyjnością geneza konwenansów konstytucyjnych znajduje 
wyraźne odzwierciedlenie w charakterze wielu norm konwenansowych. Koncepcja 
ofi cjalnej Opozycji Jej Królewskiej Mości ściśle łączy się z systemem dwupartyjnym, 
w którym alternatywa dla aktualnego rządu jest precyzyjnie zdefi niowana. „Druga 
partia”, to znaczy ta pozostająca aktualnie w opozycji do rządu, jest równocześnie 
jedyną zdolną do przejęcia władzy, a w czystym systemie dwupartyjnym w ogóle jedy-
ną partią opozycyjną. Wiele konwenansów obowiązujących w parlamencie wiąże się 
z tego rodzaju modelem rywalizacji politycznej, w którym walka o przejęcie władzy 
toczy się między tylko dwiema partiami. Model konstytucyjnie uznanej – na gruncie 
konwenansowym – Opozycji znajduje odzwierciedlenie w licznych normach kon-
wenansowych, takich jak zasada dobierania par bądź – choć w mniejszym stopniu 
– ustalanie porządku obrad „za fotelem Spikera”.

Najbardziej istotne powiązanie konwenansów z systemem dwupartyjnym do-
strzegalne jest wśród nieformalnych norm konstytucyjnych regulujących zasadę rzą-
dów odpowiedzialnych. System partyjny, w którym stronami rywalizacji o władzę są 
tylko dwa ugrupowania (lub ewentualnie jedną ze stron jest trwała koalicja dwóch 
lub więcej partii, jak to ma miejsce w Australii), powoduje, że tworzone rządy mają 
charakter jednopartyjny i bardzo często również większościowy. Zachwianie systemu 
dwupartyjnego prowadzące w dłuższej perspektywie do regularnego powstawania ga-
binetów mniejszościowych lub koalicyjnych musiałoby wpłynąć na przeformułowanie 
zasadniczych dla systemu rządów odpowiedzialnych konwenansów konstytucyjnych.
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Począwszy od ustabilizowania się w Australii systemu dwupartyjnego, co nastąpiło 
w 1946 roku, na trzy – a od 2008 roku cztery – partie stanowiące elementy dwóch 
rywalizujących o władzę stron politycznego sporu76, padało zawsze od 79,6% do 97,8% 
głosów. W okresie 61, lat między 1946 a 2007 rokiem, na Australijską Partię Pracy 
i Koalicję łącznie głosowało przeciętnie blisko 90% wyborców. Odsetek głosów, jakie 
uzyskiwały one w kolejnych wyborach, nie ulegał przy tym radykalnej zmianie. Ten-
dencje spadkowe nigdy nie trwały dłużej niż trzy cykle wyborcze, przy czym po okre-
sach spadku, to znaczy latach, w których stosunkowo więcej głosów uzyskiwały partie 
trzecie, następował ponowny wzrost łącznego poparcia dla dwóch najważniejszych 
podmiotów rywalizacji wyborczej77. W tej sytuacji nie dziwi, że wszystkie rządy utwo-
rzone w Australii po 1946 roku aż do roku 2010 miały status rządów większościo-
wych. W wyborach w 2010 roku na dwa główne ugrupowania polityczne padło łącznie 
81,61% głosów, co jednak nie pozwoliło żadnemu z nich na uzyskanie bezwzględnej 
większości mandatów. Łączna skala poparcia dla nich osiągnęła więc poziom niemal 
najniższy od ustabilizowania systemu dwupartyjnego w 1946 roku, ale wyższy niż w la-
tach 1998 i 2001, a tylko niewiele mniejszy niż w wyborach z lat 2004 oraz 2007. 

W Kanadzie po 1958 roku łączne poparcie dla dwóch największych partii nigdy nie 
przekroczyło 80%. Jak wspomniano już w innym miejscu, połowa z 18 rządów utwo-
rzonych po 1957 roku nie dysponowała poparciem większości w parlamencie. Kana-
dyjskiego systemu partyjnego nie można nazwać dwupartyjnym, skoro od 1993 roku 
w kolejnych sześciu elekcjach na dwie partie padło najwięcej 67,3% głosów (w 2000 
roku). O ile jednak w latach 1993–2004 był to system wielopartyjny z partią dominu-
jącą, co gwarantowało zarówno rządy jednopartyjne, jak i większościowe, o tyle po roku 
2004 sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Obecnie ponownie – tak jak przed 1993 
rokiem – dwie partie są w stanie zwyciężyć w wyborach i utworzyć rząd, ale żadna 
z nich nie może już liczyć na poparcie wystarczająco duże, aby umożliwiło ono utwo-
rzenie gabinetu większościowego. Wynika to z funkcjonowania na arenie wyborczej 
i parlamentarnej dwóch innych ugrupowań, które łącznie mobilizują około 28% po-
parcia, co pozwala im uzyskiwać każdorazowo od 25% do prawie 30% mandatów w Iz-
bie Gmin. System partyjny Kanady znajduje się obecnie w okresie przeobrażania, ale 
wydaje się (co z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań jest najistotniejsze), że 
zważywszy na geografi czne uwarunkowania poparcia dla poszczególnych partii poli-
tycznych, w najbliższych latach uzyskanie przez jedną z nich poparcia wystarczającego 
do utworzenia rządu większościowego będzie niezwykle trudne. Można przypuszczać, 

76 Fakt, że w Australii o władzę rywalizują obecnie cztery partie polityczne, nie zmienia faktu, że 
system partyjny tego państwa jest systemem dwupartyjnym. Liberalna Partia Australii, Narodowcy oraz 
Liberalno–Narodowa Partia Queensland pozostają w trwałej koalicji i nie rywalizują między sobą o głosy 
wyborców. W tych okręgach, w których startuje kandydat Narodowców, nie jest wystawiany kandydat 
LPA i odwrotnie. W stanie Queensland po połączeniu stanowych organizacji obu wspomnianych partii 
kandydatów przeciwko laburzystom wystawia wyłącznie LNPQ. Oznacza to więc, że choć w rywalizacji 
wyborczej liczą się cztery partie, istnieją tylko dwie wyraźnie zdefi niowane strony tej rywalizacji. 

77 Najmniejsze łączne poparcie ALP i Koalicja uzyskały w 1998 roku (79,6%), ale już w 2001 roku 
wyniosło ono 80,8%, w 2004 roku 84,3% a w 2007 roku 85,5%.
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że w perspektywie najbliższych lat kanadyjskie rządy będą mogły być rządami jed-
nopartyjnymi, ale mniejszościowymi lub też koalicyjnymi rządami większościowymi. 

W wyborach do Izby Gmin przeprowadzonych w 2010 roku, na Partię Pracy 
i Partię Konserwatywną oddano łącznie 65,1% głosów i był to najniższy odsetek łącz-
nego poparcia dla dwóch największych brytyjskich ugrupowań po 1918 roku. Pięć lat 
wcześniej wskaźnik ten wyniósł 67,6% i wówczas również był to najniższy poziom 
poparcia dla dwóch największych partii w okresie po I wojnie światowej. 

Chociaż po II wojnie światowej na dwie główne partie padało średnio 81,2% gło-
sów, to jednak już od 1955 roku, z niewielkimi „odbiciami” w górę w latach 1966 
i 1970 oraz w latach 1979 i 1992, zaobserwować można w Wielkiej Brytanii stałą 
tendencję polegającą na zmniejszaniu łącznego poparcia dla dwóch partii rywalizują-
cych o władzę. Proces ten nie doprowadził jednak jak dotąd do powstawania gabine-
tów mniejszościowych, ze względu na petryfi kujący dwupartyjność system wyborczy. 
Chociaż między 1979 a 2005 rokiem odsetek głosów oddawanych na dwie największe 
partie zmniejszył się z 80,8% do 67,6%, wszystkie powstałe w tym czasie rządy były 
jednopartyjnymi rządami większościowymi. Dopiero w 2010 roku żadna z partii nie 
zdołała zdobyć bezwzględnej większości mandatów w Izbie Gmin, czego konsekwen-
cją było utworzenie koalicyjnego rządu konserwatystów i liberałów. Równomiernie 
geografi cznie rozłożone poparcie dla trzech głównych partii politycznych bardzo dłu-
go powodowało, że w Wielkiej Brytanii zdobycie bezwzględnej większości mandatów 
w Izbie Gmin możliwe było już przy uzyskaniu 36% głosów. Taki wynik wyborczy dał 
Partii Pracy w 2005 roku 355 mandatów w niższej izbie parlamentu na ogólną liczbę 
628 obsadzanych. Dla porównania, Konserwatywna Partia Kanady, uzyskując w 2008 
roku 37,7% głosów, zdobyła jedynie 143 na ogólną liczbę 308 miejsc w tamtejszej 
Izbie Gmin. Mimo iż nie doprowadziło to jak dotąd do zasadniczej zmiany systemu 
partyjnego, coraz większe poparcie dla partii trzecich w Wielkiej Brytanii w naturalny 
sposób pobudza dyskusję na temat reformy prawa wyborczego, która pozwalałaby na 
wierniejsze odzwierciedlenie w składzie Izby Gmin poparcia udzielanego poszczegól-
nym partiom przez wyborców. Rezultatem wprowadzenia proporcjonalnego systemu 
wyborczego byłaby jednak najpewniej utrata – przynajmniej w dającej się przewidzieć 
perspektywie – możliwości utworzenia stabilnego jednopartyjnego rządu większościo-
wego, jakie funkcjonowały w Wielkiej Brytanii niezmiennie po II wojnie światowej, 
z krótką przerwą w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i ponownie od 2010 roku. 

Jeśli tak krótki okres rządów mniejszościowych lub dysponujących niewielką 
i chwiejną większością doprowadził do pewnego rozluźnienia zasady zaufania, jako 
komponentu zasady kolegialnej odpowiedzialności rządu, można przypuszczać, że 
trwała praktyka rządów mniejszościowych mogłaby tym bardziej spowodować dalszą 
zmianę odnośnej normy konwenansowej.

Chociaż już w latach 1962–1968 funkcjonowały w Kanadzie trzy kolejne rzą-
dy mniejszościowe, wydaje się jednak, że doświadczenia ostatnich lat, to znaczy od 
roku 2004, kiedy powstał mniejszościowy rząd P. Martina, a następnie dwa również 
mniejszościowe gabinety S. Harpera, są zasadniczo odmienne od tych sprzed niemal 
półwiecza. Po pierwsze, mniejszościowe gabinety z lat sześćdziesiątych, z wyjątkiem 
pierwszego z nich, miały bardzo zbliżoną liczbę mandatów do dysponującej większoś-
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cią w Izbie Gmin opozycji (odpowiednio mniejszość 33 mandatów, 7 oraz 3), podczas 
gdy trzy kolejne mniejszościowe gabinety powstałe po 2004 roku zawiadywały w par-
lamencie odpowiednio 38, 60, i 22 mandatami mniej niż wszystkie partie opozycyjne 
łącznie. Po drugie, skala łącznego poparcia dla dwóch rywalizujących o władzę partii, 
oraz dla każdej z nich z osobna, stwarzała w latach sześćdziesiątych dla obu realną 
perspektywę zdobycia bezwzględnej większości mandatów w parlamencie. Obecnie 
możliwość taka wydaje się znacznie mniejsza78. Oznacza to, że realną w najbliższych 
latach perspektywą mogą stać się kolejne rządy mniejszościowe.

Pozostaje oczywiście kwestią otwartą, czy funkcjonowanie przez dłuższy czas 
mniejszościowych gabinetów w istotny sposób wpłynie na konwenansową zasadę rzą-
dów odpowiedzialnych. Z całą pewnością jest zbyt wcześnie na wyciąganie pewnych 
wniosków, choć doświadczenia, zwłaszcza ostatnich dwóch lat, zdają się wskazywać, 
że może tak być. W warunkach rządu mniejszościowego, szczególnie takiego, który 
nie będzie mógł liczyć na „zewnętrzne” poparcie którejś z partii opozycyjnych, najbar-
dziej istotną kwestią jest egzekwowanie odpowiedzialności politycznej rządu przez 
parlament. Chodzi przede wszystkim o to, jakie głosowania będą uznawane za „kwe-
stie zaufania” i w związku z tym będą mogły być ewentualnie traktowane jako wyraże-
nie wobec rządu wotum nieufności. Ten problem pojawił się w Kanadzie już w 2005 
roku. Ma on zasadnicze znaczenie dla możliwości funkcjonowania mniejszościowego 
rządu w warunkach opozycji ze strony wszystkich niereprezentowanych w gabinecie 
parlamentarnych partii politycznych. Na konieczność przedefi niowania konwenansu 
konstytucyjnego odnoszącego się do zasady zaufania zwrócił uwagę jeszcze przed for-
malnym zakończeniem kryzysu konstytucyjnego przełomu 2008 i 2009 roku premier 
S. Harper, proponując opozycji ustalenie wąskiego katalogu materii uznawanych za 
„kwestię zaufania”, co miało umożliwić sprawne funkcjonowanie parlamentu w wa-
runkach rządu mniejszościowego79.

Dużo poważniejsze konsekwencje dla konwenansowej zasady rządów odpowie-
dzialnych w obecnym kształcie miałoby, jak się wydaje, odejście od praktyki two-
rzenia gabinetów jednopartyjnych. Chociaż rządy koalicyjne nie są całkowicie nie-
znane zwłaszcza brytyjskiej tradycji ustrojowej, to wciąż całkowicie obce w ustroju 

78 W 1962 roku na obie największe partie oddano 74,7% głosów, w 1963 roku – 74,6%, a w 1965 
roku – 72,6%. Dla porównania, jeśli chodzi o wybory w latach 2004, 2006 i 2008, odpowiednie wskaźniki 
wynoszą: 66,3%, 66,5% oraz 64,0%. Interesujące jest też zestawienie poparcia obu największych partii dla 
każdej z nich z osobna. W 1962 roku Liberalna Partia Kanady i Partia Postępowo-Konserwatywna uzy-
skały po 37% głosów, ale już w dwóch kolejnych wyborach wygrywający je liberałowie zdobywali ponad 
40% głosów, a zajmujący drugie miejsce konserwatyści ponad 30%. Dla porównania, wygrywając wybory 
w 2006 i 2008 roku, Konserwatywna Partia Kanady uzyskiwała odpowiednio 36,3% oraz 37,7% głosów, 
a zajmująca drugie miejsce Liberalna Partia Kanady 30,2% i 26,3%. Jeśli uwzględnić, że obecnie poparcie 
dla dwóch największych partii jest znacznie bardziej niż w latach sześćdziesiątych skoncentrowane geo-
grafi cznie i że uzyskanie przez nie mandatów w drugiej co do wielkości prowincji Quebec, wobec istnie-
nia separatystycznej partii Blok Quebecu, jest bardzo trudne, okazuje się, że możliwość zdobycia przez 
którąkolwiek z dwóch największych partii bezwzględnej większości mandatów w Izbie Gmin wydaje się 
bardzo ograniczona.

79 Q&A: Prime Minister Stephen Harper speaks with Th e Post’s John Ivison, „National Post”, 15 January 
2009.
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westminsterskim (z wyjątkiem Nowej Zelandii, której krótkie doświadczenia mają 
w tym zakresie pewną wartość) pozostają partyjne rządy koalicyjne. Dlatego właśnie 
tak istotną zmianą w tym zakresie – która może nieść z sobą znaczące konsekwencje 
ustrojowe – było utworzenie w Wielkiej Brytanii po wyborach w 2010 roku koalicyj-
nego gabinetu przez Partię Konserwatywną i Liberalnych Demokratów.

Wcześniej gabinety koalicyjne, jeśli w ogóle powstawały, miały zawsze charakter 
ponadpartyjny, jak to określano „narodowy”. Gabinetów tworzonych przez Liberalną 
Partię Australii i Narodowców nie można traktować jako rządów koalicji partyjnej 
sensu stricto, ponieważ oba ugrupowania pozostawały w trwałym sojuszu, również wy-
borczym, co oznacza, że nie rywalizowały między sobą o głosy wyborców (tam, gdzie 
o mandat ubiegał się kandydat Narodowców, tam LPA nie wystawiała swojego i od-
wrotnie, obecnie zasada ta odnosi się do powiększonej o trzeciego partnera Koalicji) 
i żadna z nich nie była potencjalnym partnerem koalicyjnym jakiejkolwiek innej partii.

Tworzenie partyjnych gabinetów koalicyjnych stanowiłoby poważne wyzwanie 
przede wszystkim dla zasad jednomyślności i poufności. Doświadczenia związane 
z funkcjonowaniem brytyjskiego gabinetu koalicyjnego są obecnie – we wrześniu 
2010 roku – zbyt krótkie, aby na ich podstawie móc wyciągać pewne wnioski. Wciąż 
zdani jesteśmy raczej na spekulacje. 

Perspektywa rządów koalicyjnych rozważana jest przede wszystkim w Kanadzie, 
gdzie w ostatnich kilku latach doszło do dwóch, nieudanych ostatecznie, prób zawią-
zania takich koalicji. Wskazując na zalety koalicji rządowych80, ich zwolennicy zdają 
się jednak w ogóle nie dostrzegać konsekwencji, jakie mogłyby one nieść dla zasady 
rządów odpowiedzialnych w jej obecnym kształcie. Owszem, zasada zaufania pozo-
stałaby bez wątpienia podstawą westminsterskiego systemu rządów odpowiedzial-
nych81, ale inne elementy konstruujące zasadę solidarnej odpowiedzialności rządu 
przed parlamentem już niekoniecznie, a przynajmniej nie w takiej jak obecnie formie.

Utrzymanie zasady jednomyślności nawet w warunkach gabinetu tworzonego 
przez jedną partię napotyka wiele trudności. Byłyby one raczej większe niż mniejsze, 
gdyby w gabinecie zasiadali reprezentanci kilku partii o nie zawsze całkowicie zbież-
nych poglądach i interesach. Nawet specyfi czna przecież koalicja Liberalnej Partii 
Australii i Narodowców doprowadziła do istotnej korekty zasady jednomyślności. 
Korekta ta mogłaby być znacznie poważniejsza, jeśli koalicję rządową tworzyłyby 
partie niepozostające w trwałym sojuszu wyborczym i politycznym, nie mówiąc już 
nawet o tak zwanych wielkich koalicjach, znanych z praktyki ustrojowej niektórych 
państw europejskich, kiedy rząd tworzony jest przez dwie największe partie, normal-
nie rywalizujące o władzę między sobą. 

Do maja 2010 roku jedynym państwem o ustroju westminsterskim, w którym 
trwałą praktyką stały się w ostatnich latach partyjne rządy koalicyjne, była Nowa 
Zelandia, gdzie tworzenie koalicji rządowych wymuszone zostało wprowadzeniem 
mieszanej, proporcjonalno-większościowej ordynacji wyborczej w 1993 roku. Koa-

80 Zob. np. L. Leduc, Coalition Government: When It Happens, How It Works? [w:] P. H. Russell,
L. Sossin (eds.), op.cit., ss. 132–133.

81 Por. V. Bogdanor, Th e New British Constitution, Hart Publishing, Oxford–Portland 2009, ss. 143–
–144.
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licyjne gabinety funkcjonowały w Nowej Zelandii w latach 1996–2008. Po zmianie 
systemu wyborczego spekulowano, że w warunkach rządów koalicyjnych utrzyma-
nie jednomyślności gabinetu będzie trudniejsze, spory toczone wewnątrz gabinetu
częściej upubliczniane, a sami premierzy w większym stopniu skłonni będą tolerować 
poważne nawet rozbieżności między ministrami, szczególnie wówczas, gdy osiągnię-
cie porozumienia między koalicjantami okaże się niemożliwe82. Prognozy te tylko 
częściowo znalazły potwierdzenie. W każdym razie normatywna podstawa zasady 
jednomyślności nie uległa zasadniczej zmianie aż do roku 2005. Oznaczało to, że po 
1996 roku, tak jak i wcześniej w rządach jednopartyjnych, każdy członek gabinetu, 
niezależnie od przynależności partyjnej, zobowiązany był wspierać politykę gabinetu, 
choć jej publiczna krytyka niekoniecznie prowadzić musiała do jego dymisji. Warto 
zaznaczyć, że już w 2001 roku z Cabinet Manual wykreślony został fragment mówiący 
o tym, że ministrowie sprzeciwiający się decyzji gabinetu, jeśli chcą się od niej dystan-
sować publicznie, muszą złożyć rezygnację83.

Chociaż zasada jednomyślności nie zawsze była w Nowej Zelandii ściśle prze-
strzegana (także przed rokiem 1996) – niejednokrotnie szefowie rządów nawet przez 
dłuższy czas tolerowali w gabinecie ministrów otwarcie krytykujących jego politykę84 
– to dopiero utworzenie czwartej kolejnej koalicji po wyborach w 2005 roku dopro-
wadziło do formalnego przeformułowania odnośnej normy konwenansowej, dostoso-
wując ją po raz pierwszy tak otwarcie do warunków gabinetu koalicyjnego. Ustalono 
wówczas, że ministrowie reprezentujący partie wspierające rząd, ale nie wchodzący 
w skład gabinetu, związani będą zasadą jednomyślności tylko w zakresie swej ministe-
rialnej odpowiedzialności. Wypowiadając się więc publicznie w sprawach dotyczących 
swych resortów, reprezentują oni rząd i jego stanowisko, w każdych innych mogą 
jednak wypowiadać się jako liderzy partyjni, nie będąc zobowiązanymi do wspierania 
ofi cjalnego stanowiska gabinetu85. 

Zasada jednomyślności w warunkach rządów koalicyjnych poddana została w No-
wej Zelandii jeszcze jednej korekcie, polegającej na formalnym usankcjonowaniu 
„porozumienia co do różnic” (agree to disagree), to znaczy odstępowania od zasady 
jednomyślności w procedurze podejmowania decyzji politycznych w razie istnienia 
niedających się usunąć rozbieżności między partnerami koalicyjnymi. Ustalona w ta-
kiej procedurze decyzja pozostawała jednak wiążąca dla wszystkich członków gabi-
netu, również tych, którzy sprzeciwiali się jej podjęciu86. Tego rodzaju zmiana została 
wprowadzona po wyborach w 1999 roku.

Można przypuszczać, że koalicyjne gabinety miałyby również problem z utrzy-
maniem zasady poufności. Jak już wspomniano, jej przestrzeganie napotyka trudności 
nawet w gabinetach, których członkowie należą do tej samej partii. W rządach koa-

82 J. Boston, S. Levine, E. McLeay, N.S. Roberts, New Zealand Under MMP. A New Politics?, Auck-
land University Press, Auckland 1996, s. 132.

83 G. Palmer, M. Palmer, Bridled Power. New Zealand’s Constitution and Government, Oxford Uni-
versity Press, Melbourne 2004, s. 88.

84 Zob. R. Mulgan, Politics in New Zealand, Auckland University Press, Auckland 2007, ss. 88–90.
85 Cabinet Manual 2008, Department of the Prime Minister and Cabinet, Wellington 2008, s. 66.
86 Ibidem.
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licyjnych „przecieki do mediów” mogłyby z łatwością stać się narzędziem rywaliza-
cji o wpływy między koalicjantami. Dochowanie wymogów zasady poufności byłoby 
jeszcze większym problemem, jeśli jeden z koalicjantów wszedłby w porozumienie 
z inną partią niż ta, której był wcześniej partnerem, i utworzył nową koalicję rządo-
wą. Jak wiadomo, zasada poufności wymaga od ministrów zachowania w tajemnicy 
informacji, jakie posiedli, zasiadając w gabinecie, również po zakończeniu pełnienia 
funkcji ministerialnej. Trudno przypuszczać, by zasada poufności – tak jak jest ona 
postrzegana obecnie – mogła przetrwać, jeśli trzecie partie, stanowiące potencjalnych 
partnerów koalicyjnych dla dwóch największych, nie będą zawiązywały z nimi trwa-
łych sojuszy politycznych.

6. Kodyfikacja konwenansowych norm konstytucyjnych

W kontekście konwenansów konstytucyjnych kodyfi kacja oznaczać może trzy róż-
ne przedsięwzięcia. Po pierwsze, przekształcenie norm konwenansowych w normy 
konstytucji formalnej, to znaczy wpisanie ich do tekstu ustawy zasadniczej i w ten 
sposób wyposażenie nie tylko w sankcję prawną, ale i moc w stosunku do przepi-
sów zawartych w aktach niższego rzędu. Kodyfi kacja konwenansów w tej formie 
nie musi jednak oznaczać zaopatrzenia ich w sankcję prawną. Możliwe jest bowiem 
przekształcenie norm konwenansowych w normy prawne konstytucji formalnej, ale 
pozbawione sankcji prawnej, a więc leges imperfectae. Po drugie, kodyfi kacja może po-
legać na przekształceniu norm konwenansowych w normy prawa stanowionego, ale 
nie normy konstytucji jako ustawy zasadniczej, innymi słowy na zamieszczeniu ich 
w aktach rangi ustawowej. Tak przeprowadzona kodyfi kacja skutkuje wyposażeniem 
norm wcześniej konwenansowych w sankcję prawną, równocześnie jednak pozbawia 
je statusu norm konstytucyjnych, jeśli dochodzi do niej w warunkach obowiązywania 
konstytucji w formie ustawy zasadniczej. Po trzecie, kodyfi kacja polegać może jedynie 
na sformalizowaniu norm konwenansowych bez zmiany ich pozaprawnego charak-
teru. W takim ujęciu oznacza ona po prostu ujęcie konwenansów konstytucyjnych 
w formę pisaną przez zamieszczenie ich w dokumencie nie będącym aktem prawnym. 
Z tego względu nazwać ją można deklaratywną.

Zarówno w Kanadzie, jak i w Australii nie odnotowano wielu przypadków kody-
fi kacji konwenansów polegającej na przekształceniu ich w normy konstytucji formal-
nej. Jeśli nie jedynym, to na pewno najbardziej znanym przykładem jest, omawiana 
już w innym miejscu, zmiana australijskiej konstytucji z 1977 roku, polegająca na 
nadaniu nowej treści art. 15 ustawy zasadniczej, do którego wpisano konwenans kon-
stytucyjny regulujący uzupełnianie wakatów w Senacie przez legislatury stanowe. 

W Wielkiej Brytanii zagadnienie kodyfi kacji konwenansowych norm konsty-
tucyjnych podnoszone jest przede wszystkim w kontekście ewentualnego przyjęcia 
w tym państwie spisanej konstytucji. Postulaty tego rodzaju formułowane były przez 
przedstawicieli doktryny już przed wieloma laty87, jednak nie stanowiły one nigdy do-

87 Zob. O. Hood-Philips, Reform of the Constitution, Chotto & Windus, London 1970, ss. 144–161.
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minującego „sposobu myślenia brytyjskich konstytucjonalistów”88. Zwolennicy sko-
dyfi kowanej konstytucji nie należeli też do głównego nurtu w dwóch największych 
brytyjskich partiach politycznych. W rezultacie ustanowienie formalnej konstytucji 
Zjednoczonego Królestwa nie stało się częścią doktryny ustrojowej nie tylko – co 
wydaje się zrozumiałe – Partii Konserwatywnej, ale również Partii Pracy.

Nasilenie debaty nad przyjęciem ustawy zasadniczej przypadło na przełom lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Między 1990 a 1992 rokiem za-
prezentowano aż trzy projekty konstytucji dla Zjednoczonego Królestwa89. Sytuując 
się w „gronie oponentów zasady konstytucji pisanej”90 Partia Pracy nie zamieściła tego 
rodzaju postulatu w rozległym katalogu reform ustrojowych zapowiedzianych w ma-
nifeście wyborczym z 1997 roku i realizowanych po objęciu władzy przez laburzystów 
w tym samym roku. Sam fakt jednak, że autorem jednego z trzech projektów konsty-
tucji zaprezentowanych na początku lat dziewięćdziesiątych był polityk Labour Party 
T. Benn, stanowił w opinii badacza brytyjskich doktryn politycznych „świadectwo 
intelektualnego fermentu” narastającego „w obrębie myśli ustrojowej laburyzmu wo-
kół koncepcji konstytucji pisanej”91. Jak gdyby na potwierdzenie tych słów, w opub-
likowanej w 2007 roku Zielonej Księdze zatytułowanej Governance of Britain, rząd 
Partii Pracy nawiązał do idei skodyfi kowanej konstytucji, choć w bardzo ostrożny 
i nie całkiem jednoznaczny sposób92. W każdym razie zapowiedź podjęcia działań 
zmierzających do ustanowienia konstytucji nie została wyraźnie sformułowana. Zna-
czenie tego dokumentu polega jednak na tym, że zagadnienie konstytucji pisanej po 
raz pierwszy podniesione zostało w dokumencie rządowym93.

Niezależnie od tego, na ile realna jest w najbliższych latach perspektywa usta-
nowienia w Zjednoczonym Królestwie skodyfi kowanej konstytucji, istotnym z tego 
punktu widzenia problemem jest wpisanie w jej tekst zasadniczych dla brytyjskiego 
ustroju konwenansów konstytucyjnych.

Tego rodzaju przedsięwzięcie wiąże się z dwiema zasadniczymi trudnościami. Po 
pierwsze, w jaki sposób konwenansowe normy konstytucyjne miałyby zostać ziden-
tyfi kowane. Po drugie, jak miałaby zostać podjęta decyzja, które z nich mają zostać 
umieszczone w ustawie zasadniczej, a które, pozostając poza nią, utracić rangę norm 
konstytucyjnych94.

Ustalenie katalogu konwenansów konstytucyjnych z myślą o ich kodyfi kacji 
w ustawie zasadniczej musiałoby ostatecznie zostać dokonane w sposób arbitralny, 
najpewniej przez organ powołany do uchwalenia konstytucji, to znaczy parlament lub 

88 A. Zięba, Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Temida 2, Białystok 2001, s. 198.
89 Zob. M. Kruk, Nowe projekty brytyjskiej konstytucji pisanej, „Państwo i Prawo” 1993, z. 8, ss. 70–78.
90 A. Zięba, op.cit., s. 131.
91 Ibidem, s. 130.
92 Por. Th e Governance of Britain, Presented to Parliament by the Secretary of State for Justice and 

Lord Chancellor by Her Majesty Command, July 2007, CM 7170, s. 62, tekst opublikowany na: http://
www.offi  cial-documents.gov.uk.

93 Por. A. Le Sueur, Gordon Brown’s New Constitutional Settlement, „Public Law” 2008, Spring, s. 21. 
94 Por. V. Bogdanor, S. Vogenauer, Enacting British Constitution: Some Problems, „Public Law” 2008, 

Spring, s. 45.
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konstytuantę. Pomocą służyłyby rzecz jasna ustalenia doktryny, tyle tylko, że trud-
no oczekiwać od jej przedstawicieli pełnej zgodności. Ponieważ odnośnie do norm 
konwenansowych nie istnieje podmiot lub organ władny do ich autorytatywnej iden-
tyfi kacji, decyzja co do uznania pewnej utrwalonej praktyki postępowania w typo-
wych sytuacjach ustrojowych za konwenans musiałaby należeć ostatecznie do organu 
uchwalającego konstytucję. Również ten organ byłby zobowiązany do określenia tre-
ści normy konwenansowej, co byłoby oczywiście konieczne dla sformułowania odpo-
wiedniego brzmienia odnośnego przepisu konstytucji. Wydaje się, że byłoby to za-
danie jeszcze trudniejsze niż sama identyfi kacja konwenansu, częściej bowiem niż co 
do samego obowiązywania nieformalnej normy konstytucyjnej, wątpliwości i różnice 
zdań odnoszą się do jej treści, to znaczy zawartej w normie dyrektywy postępowania.

Najprawdopodobniej nie wszystkie konwenanse udałoby się przełożyć na język 
przepisów ustawy zasadniczej, zwłaszcza jeżeli miałyby one podlegać egzekucji są-
dowej. Wskazuje się, że bardzo wiele konwenansów – na przykład te regulujące za-
sadę indywidualnej i solidarnej odpowiedzialności politycznej – nie mogłyby zostać 
przekształcone w „prawo sankcjonowane przez sądy” (court – enforced law). Zasada 
odpowiedzialności politycznej jest bowiem kształtowana „przez polityczne zależno-
ści pomiędzy parlamentem a egzekutywą, zależności, które zmieniają się w czasie, 
stosownie do relatywnej siły każdej z instytucji”95. Dodatkową trudnością jest bardzo 
niewielka precyzja norm konwenansowych odpowiedzialnych za regulację indywidu-
alnej odpowiedzialności politycznej ministrów, zwłaszcza w tym jej aspekcie, który 
dotyczy obowiązku składania przez nich dymisji.

Biorąc pod uwagę również zasygnalizowane wyżej trudności, wydaje się, że 
w ustawie zasadniczej – jeśliby doszło do jej uchwalenia – mogłyby zostać skodyfi -
kowane tylko niektóre konwenanse konstytucyjne, te, co do których obowiązywania 
nie ma żadnych wątpliwości, a ich treść jest precyzyjnie określona. W takiej sytuacji 
konieczne byłoby jednak rozstrzygnięcie, czy pozostałe konwenanse (których była-
by z pewnością znakomita większość), pozostając poza tekstem ustawy zasadniczej, 
utraciłyby rangę norm konstytucyjnych, czy też (podobnie jak w Australii i Kanadzie) 
obok pisanej konstytucji obowiązywałyby nadal nieskodyfi kowane, nieformalne nor-
my konstytucyjne? 

Oczywiście niepoddane kodyfi kacji konwenanse mogłyby zostać zastąpione prze-
pisami konstytucji, w tym sensie, że materie regulowane uprzednio przez normy kon-
wenansowe zostałyby poddane regulacji prawnej w przepisach ustawy zasadniczej, 
ale w odmienny sposób. Oprócz formy normy konstytucyjnej – z konwenansowej 
na prawną – uległaby więc w ten sposób zmianie również jej treść lub wręcz od-
nośna norma zostałaby po prostu zastąpiona przez inną96. Wydaje się, że byłoby to 
wskazane, w ten sposób bowiem nie byłoby wątpliwości, czy nieskodyfi kowana norma 

95 N.W. Barber, Against a Written Constitution, „Public Law” 2008, Spring, s. 14. Por. też V. Bogdanor, 
S. Vogenauer, op.cit., s. 50.

96 Na przykład konwenans nakazujący królowej udzielanie sankcji wszystkim ustawom parlamentu 
mógłby zostać zastąpiony przez przepis konstytucji, pozwalający królowej zwrócić ustawę parlamentowi 
do ponownego rozpatrzenia lub w ogóle pozbawiający ją jakiejkolwiek aktywnej roli w procedurze usta-
wodawczej.
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konwenansowa wciąż obowiązuje. Można sądzić, że „czysta” kodyfi kacja, oznaczająca 
nic więcej jak tylko wierne zapisanie normy konwenansowej, byłaby możliwa jedynie 
w wypadku bardzo niewielu konwenansów. Większość z nich, podlegając przeobraże-
niu w normy konstytucji formalnej, musiałaby zostać zmieniona lub uchylona przez 
stosowne przepisy konstytucji. W ten sposób uchwalenie konstytucji Zjednoczone-
go Królestwa oznaczałoby równocześnie znaczącą, jeśli nie zasadniczą zmianę, jego 
ustroju. Tym bardziej że na przykład próba ujęcia w przepisy prawne uprawnień za-
strzeżonych głowy państwa musiałaby być nieco karkołomna i trudno oczekiwać, aby 
mogła się powieść.

Odrębną kwestią pozostaje to, czy w razie uchwalenia w Zjednoczonym Króle-
stwie skodyfi kowanej konstytucji (nawet takiej, której materia obejmowałaby wszyst-
kie obszary regulowane wcześniej normami konwenansowymi) mogłyby obok jej 
przepisów ukształtować się z czasem nowe konwenanse konstytucyjne, czy też – prze-
ciwnie – obowiązywanie ustawy zasadniczej wykluczyłoby z gruntu możliwość regu-
lacji materii konstytucyjnych przez normy pozaprawne. Warto zauważyć, że chociaż 
w Kanadzie i Australii konwenansowe normy konstytucyjne istnieją obok przepisów 
konstytucji pisanej, to jednak pod tym względem sytuacja w Zjednoczonym Króle-
stwie – po ewentualnym przyjęciu skodyfi kowanej konstytucji – byłaby zasadniczo 
inna, zwłaszcza wówczas, gdyby przepisy tej konstytucji regulowały wszystkie materie 
ustrojowe wcześniej poddane unormowaniu konwenansowemu. Konstytucje Kanady 
i Australii uchwalane były z pełną świadomością obowiązywania konwenansów, które 
ab initio miały uzupełniać przepisy ustaw zasadniczych, a nawet determinować moż-
liwości i sposób korzystania z tych przepisów przez ich adresatów. Ponieważ konwe-
nanse zostały zaakceptowane jako element konstytucji materialnej Kanady i Australii, 
możliwe stało się w kolejnych latach kształtowanie nowych norm konstytucyjnych 
o charakterze pozaprawnym, takich, które nie istniały jeszcze w czasie uchwalania 
ustaw zasadniczych. 

Kodyfi kacja konwenansowych norm konstytucyjnych przez zamieszczenie ich 
w tekstach ustaw zasadniczych została przeprowadzona w państwach basenu Morza 
Karaibskiego będących niegdyś brytyjskimi koloniami. Stanowi ona potwierdzenie 
podniesionych wyżej zastrzeżeń odnośnie do możliwości kodyfi kacji w obecnej for-
mie w ustawie zasadniczej wszystkich norm konwenansowych97. Przykład państw 
karaibskich wskazuje także, że przekształcenie konwenansów w normy konstytucji 
formalnej nie musi pociągać za sobą wyposażenia ich w sankcję prawną. Ustawy za-
sadnicze tych państw zawierają bowiem tak zwaną klauzulę wykluczającą (ouster clau-

se), zgodnie z którą nie podlega kontroli sądowej na przykład sposób wykonywania 
przez gubernatora generalnego bądź prezydenta tych funkcji, które zgodnie z konsty-
tucją wymagają rady, rekomendacji, konsultacji bądź współdziałania innych osób lub 

97 Odnosi się to przede wszystkim do konwenansowej zasady indywidualnej odpowiedzialności mi-
nistrów, ale i kolegialnej odpowiedzialności gabinetu. Ta pierwsza w ogóle nie została skodyfi kowana 
w ustawach zasadniczych tych państw. Istotnie zmieniona została również zasada kolegialnej odpowie-
dzialności. Na przykład w konstytucji Jamajki nie ma mowy o zasadzie jednomyślności i tajności, a kon-
wenansowa zasada zaufania została zastąpiona przez procedurę wotum nieufności wobec premiera, które 
może być uchwalone przez Izbę Reprezentantów większością ogólnej liczby jej członków (art. 71 ust. 2). 
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podmiotów98. Oznacza to, że przepisy objęte tą klauzulą nie są wyposażone w sank-
cję prawną. Nie jest wobec tego możliwe na przykład kwestionowanie przed sądem 
zgodności z konstytucją rozwiązania parlamentu przez gubernatora generalnego lub 
prezydenta na tej podstawie, że nastąpiło ono wbrew stosownej – wymaganej przez 
konstytucję – radzie premiera bądź w ogóle z jej pominięciem.

Chociaż więc skutkiem kodyfi kacji stosownych norm konwenansowych w kon-
stytucjach państw Morza Karaibskiego było przekształcenie ich w normy prawne, 
sankcja tych norm konstytucyjnych pozostała niezmieniona. Kodyfi kacja nie usunę-
ła zatem „ani dystynkcji pomiędzy prawem a konwenansami, ani uzasadnienia kon-
wenansów”, polegającego na potrzebie obowiązywania norm konstytucyjnych nie-
podlegających egzekucji sądowej, takich, których sankcja jest wyłącznie polityczna99. 
Wykluczenie kontroli sądowej wobec procedury udzielania i zasięgania rady, reko-
mendacji i konsultacji przez królową przewidywał projekt konstytucji dla Zjednoczo-
nego Królestwa opracowany przez Institute for Research on Public Policy100. Pozostaje 
otwarte pytanie, czy brak wyrażonego wprost wyłączenia pewnych przepisów konsty-
tucji spod sądowej egzekucji, musi oznaczać – oczywiście pod warunkiem, że były one 
wcześniej normami konwenansowymi – że podlegają one sądowej kontroli na równi 
z innymi. W literaturze wyrażono niegdyś pogląd, że wpisanie konwenansów w tekst 
ustawy zasadniczej (nawet wobec braku przepisu wprost wykluczającego możliwość 
ich egzekucji na drodze prawnej) nie musi przesądzać o tym, że powstające na tle ich 
stosowania spory podlegają sądowym rozstrzygnięciom (are justiciable)101. 

Kodyfi kacja konwenansów konstytucyjnych jest oczywiście możliwa również 
w zwykłej ustawie, przy czym – jak wspomniano – w warunkach obowiązywania kon-
stytucji w znaczeniu formalnym kodyfi kacja norm konwenansowych w takiej formie 
oznacza pozbawienie ich rangi norm konstytucyjnych. Obowiązywanie formalnej 
konstytucji wyklucza też z gruntu możliwość kodyfi kacji wielu konwenansów w usta-
wach. Jeśli swoboda gubernatora generalnego odnośnie do rozwiązania parlamen-
tu wynika z przepisów konstytucji, to rzecz jasna nie może ona zostać ograniczona 
w akcie prawnym niższego rzędu. Przepisy próbującej to uczynić ustawy znalazłyby 
się w oczywistej sprzeczności z postanowieniami ustawy zasadniczej.

W Wielkiej Brytanii – wobec braku skodyfi kowanej konstytucji – tego problemu 
nie ma, co oznacza, że normy konwenansowe mogłyby zostać przekształcone w prze-
pisy prawa konstytucyjnego w drodze uchwalenia przez parlament stosownych ustaw. 
Wspomniano już wcześniej o kilku tego rodzaju próbach. Jeśliby jednak ustawy takie 
nie były zabezpieczone szczególną procedurą zmiany, wówczas te normy konstytu-

98 Por. art. 32 ust. 4 konstytucji Jamajki z 1962 roku. Podobne przepisy zawierają ustawy zasadnicze: 
Antigui i Barbudy z 1981 roku (art. 124); Bahamów z 1973 roku (art. 79 ust. 4); Barbadosu z 1966 roku 
(art. 32 ust. 5); Belize z 1981 roku (art. 34 ust. 4); Dominiki z 1978 roku (art. 118 ust. 3); St. Kitts and 
Nevis z 1983 roku (art. 116 ust. 2); St. Lucia z 1978 roku (art. 121 ust. 3); St. Vincent i Grenadyny z 1979 
roku (art. 102 ust. 2) oraz Trynidadu i Tobago z 1976 roku (art. 80 ust. 2). 

99 M. De Merieux, Th e Codifi cation of Constitutional Conventions in the Commonwealth Caribbean 

Constitutions, „International and Comparative Law Quarterly” 1982, vol. 31, no. 2, s. 277.
100 M. Kruk, op.cit., s. 73.
101 Por. K.J. Keith, Th e Courts and the Conventions of the Constitution, „International and Comparative 

Law Quarterly” 1967, vol. 16, no. 2, s. 543.
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cyjne, które obecnie mają formę konwenansów, mogłyby być bardzo łatwo modyfi ko-
wane przez aktualną większość parlamentarną. Tego rodzaju, wielce problematyczna 
perspektywa, jak się wydaje, skutecznie powstrzymuje przed podejmowaniem prób 
kodyfi kacji konwenansów konstytucyjnych w ustawach.

W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku podjęto w Australii szczególnego ro-
dzaju próbę kodyfi kacji konwenansowych norm konstytucyjnych, niepolegającą na 
wpisaniu ich w ustawę zasadniczą. Powołana jeszcze w 1973 roku Konwencja Kon-
stytucyjna (Constitutional Convention) – organ składający się z przedstawicieli fe-
deracji oraz stanów (reprezentantów zarówno rządu, jak i opozycji) powołany do 
dyskutowania nad zmianami konstytucji i odbywający w tym celu nieregularne, w od-
stępie kilku lat spotkania – w czasie dwóch sesji, w latach 1983 i 1985, uchwaliła listę 
najpierw 34, a następnie dodatkowych 18 „praktyk”, które zostały przez nią „uznane 
i zadeklarowane” (recognized and declared) jako obowiązujące w Australii konwenanse 
konstytucyjne. Obie uchwalone wówczas rezolucje zawierały wezwanie do przestrze-
gania wskazanych praktyk postępowania w typowych sytuacjach ustrojowych jako 
konwenansowych norm konstytucyjnych.

Dokonana przez Konwencję Konstytucyjną kodyfi kacja konwenansów nie ozna-
czała zmiany ich statusu jako pozaprawnych norm konstytucyjnych. Celem przedsię-
wzięcia miało być sformalizowanie norm konwenansowych przez stworzenie ich au-
torytatywnego katalogu, pozwalającego adresatom na odwołanie się do niego w razie 
wątpliwości co do obowiązywania konwenansu bądź co do jego treści102.

Najważniejszym argumentem na rzecz skodyfi kowania konwenansów w takiej 
formie, polegającej na ich spisaniu nawet bez zmiany pozaprawnego charakteru, jest 
ograniczenie niepewności i potencjalnej przestrzeni sporu co do dyrektywy postę-
powania zawartej w normie konwenansowej103. Żeby jednak ten cel osiągnąć, kata-
log norm konwenansowych musi być autorytatywny, nie tylko – choć z praktycznego 
punktu widzenia jest to najistotniejsze – dla adresatów tych norm. Jest to rzecz o za-
sadniczym znaczeniu, jeśli w razie wątpliwości odwołanie się do spisanego zbioru 
obowiązujących konwenansów konstytucyjnych ma być rozstrzygające. Tego rodzaju 
katalog musi więc być postrzegany jako jedyny zbiór konwenansów, niepodlegający 
kwestionowaniu, a nawet odnoszeniu do innych i konfrontacji z nimi. W przeciw-
nym razie całe przedsięwzięcie w oczywisty sposób traci sens104. W tym kontekście 
powraca problem identyfi kacji norm konwenansowych. Jedną z cech takich norm jest 
przecież brak organu uprawnionego do ich autorytatywnego ustalania. W tym kon-
tekście V. Bogdanor określił podjętą w Australii próbę kodyfi kacji konwenansów jako 
„absurdalną”, przekonując, że „konwenanse nie mogą być ustalane i zmieniane przez 
komisje”, ponieważ zależą one od uznania tych, których postępowanie regulują oraz 
„bez wątpienia opinii publicznej, a nie formułowanych ex cathedra oświadczeń wiel-

102 Zob. C.J.G. Sampford, ‘Recognize and Declare’: An Australian Experiment in Codifying Constitutio-

nal Conventions, „Oxford Journal of Legal Studies” 1987, vol. 7, no. 3, s. 373.
103 Por. A. W. Bradley, Constitutional Conventions in an Era of Rapid Changes [w:] Ustroje, doktryny, 

instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, J. Czajkowski et al. 
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 36.

104 Zob. C.J.G. Sampford, op.cit., ss. 384–386.
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kich i szlachetnych”105. Wiele konwenansów, ostatecznie umieszczonych w rezolu-
cjach z lat 1983 i 1985, zostało przyjętych w głosowaniu, co samo w sobie jest prob-
lematyczne – by nie rzec kuriozalne – skoro warunkiem obowiązywania konwenansu 
jest jego powszechne uznanie.

Nawet jeśli opracowany przez jakikolwiek organ zbiór konwenansów zostanie za-
akceptowany jako ich autorytatywny katalog, nie rozwiązuje to jeszcze w żaden spo-
sób problemu ich stosowania. Rezolucje australijskiej Konwencji Konstytucyjnej nie 
ustanawiały mechanizmu rozstrzygania sporów o wykładnię spisanych w nich konwe-
nansów. Brak takiej procedury musi stawiać poważny znak zapytania w kwestii tego, 
czy oczekiwany rezultat kodyfi kacji, mający polegać na wyznaczeniu precyzyjnych, 
niekwestionowanych reguł postępowania dla adresatów norm konwenansowych, 
mógł zostać w takiej sytuacji rzeczywiście osiągnięty? Spory o istnienie konwenansu, 
po jego zapisaniu mogą bardzo łatwo ustąpić miejsca kontrowersjom na temat wy-
kładni spisanej normy. Zmieni się jedynie używana argumentacja i charakter dyskusji. 
Zamiast precedensów oraz zasad ustrojowych mających wspierać określony konwe-
nans, polemiki dotyczyć będą znaczenia słów użytych dla skodyfi kowania normy, do-
kładnie tak samo jak to nader często odbywa się w stosunku do norm prawnych106. 
Taki spór nie będzie mógł być jednak rozstrzygnięty w żaden sposób wobec braku 
pozwalającej na to procedury.

Deklaratywna – a więc polegająca jedynie na ogłoszeniu obowiązujących konwe-
nansów bez zmiany ich pozaprawnego charakteru – kodyfi kacja norm konwenanso-
wych niesie ze sobą również wiele innych potencjalnych problemów107. W jaki sposób 
„zadeklarowane” konwenanse mogłyby zostać zmienione? Czy można byłoby od nich 
odstąpić bez formalnego wykreślenia z katalogu? Co z konwenansami „niezadeklaro-
wanymi”? Czy ich ranga stałaby się w ten sposób niższa, czy obowiązek ich przestrze-
gania byłby wobec tego słabszy? Czy przestałyby one w ogóle obowiązywać?

Nadzieje na to, że ustalona przez Konwencję Konstytucyjną lista obowiązujących 
w Australii konwenansów konstytucyjnych stanie się autorytatywnym katalogiem 
pozaprawnych norm konstytucyjnych, do którego będą odwoływać się adresaci tych 
norm, i który wyznaczać będzie precyzyjne, niekwestionowane reguły postępowa-
nia108, okazały się jednak nadmiernie optymistyczne. Wiele problemów, jakie niesie 
kodyfi kacja konwenansów w takiej formie, powoduje, że zabieg taki, jeśli nie mianem 
„absurdalnego” (za V. Bogdanorem), należałoby określić bezcelowym.

Deklaratywna kodyfi kacja konwenansów może zostać przeprowadzona w innej 
formie, niż to miało miejsce w Australii, a także w innej skali. W ten sposób mogą zo-
stać bowiem sformalizowane również pojedyncze konwenanse. Przykładem jest przy-
taczana już w innym miejscu rezolucja brytyjskiej Izby Gmin z 1997 roku, odnosząca 
się do zasady indywidualnej odpowiedzialności ministrów. Wspólna komisja Izby 
Gmin i Izby Lordów w raporcie z 2006 roku jako potencjalne formy deklaratywnej 

105 Cyt. za: A. W. Bradley, op.cit., s. 33.
106 Por.. C.J.G. Sampford, op.cit., ss. 393, 400.
107 Por. C. [ J.G.] Sampford, D. Wood, Codifi cation of Constitutional Conventions in Australia, „Public 

Law” 1987, Summer , ss. 237–238.
108 C.J.G. Sampford, op.cit., ss. 389, 390, 392.
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kodyfi kacji konwenansów – w tym wypadku dotyczących relacji między izbami parla-
mentu – wskazała również między innymi: oświadczenie zawarte „gdziekolwiek, [na 
przykład] w książce”; raport komisji parlamentu; postanowienie regulaminowe jednej 
z izb parlamentu; raport przyjęty przez obie bądź jedną z izb parlamentu; rezolucję 
jednej lub obu izb parlamentu109. Oczywiście nie wszystkie konwenanse mogłyby zo-
stać skodyfi kowane przez parlament – chyba że w formie ustawy – niemniej raport 
komisji wskazuje, że deklaratywna kodyfi kacja norm konwenansowych może zostać 
przeprowadzona w rozmaity sposób. 

109 House of Lords House of Commons Joint Committee on Conventions. Conventions of the UK Parliament. 

Report of Session 2005–2006 Vol. 1, HL Paper 265 – I HC 1212 – I, s. 68.



Zakończenie

Konwenansowe normy konstytucyjne przesądzają o specyfi ce konstytucjonalizmu 
brytyjskiego i jemu pokrewnych. W kontynentalnej tradycji ustrojowej konstytucja 
jest pojęciem wyłącznie prawnym. Normatywne podstawy ustroju konstytuują prze-
pisy prawa stanowionego, z których najważniejsze zawarte są w konstytucji, będącej 
aktem prawnym o najwyższej randze w hierarchicznie uporządkowanej strukturze 
źródeł prawa. Normy konstytucyjne zaopatrzone są więc co do zasady w sankcję 
prawną – choć w doktrynie dopuszcza się obowiązywanie również norm prawa kon-
stytucyjnego o charakterze leges imperfectae – a ich egzekucja następuje na drodze 
postępowania sądowego, przez orzecznictwo organów sądownictwa powszechnego 
bądź specjalnego (konstytucyjnego).

W ustroju westminsterskim pojęcie konstytucji jest rozumiane w inny sposób. Na 
konstytucję jako zbiór norm ustrojowych, rozproszonych w wielu źródłach, nie tylko 
w akcie prawnym o najwyższej mocy, którego oczywiście brak w Wielkiej Brytanii, 
składają się oprócz norm prawnych również – a może nawet przede wszystkim – nie-
formalne normy pozaprawne, konwenansowe. W ten sposób, w państwach o ustroju 
westminsterskim opartym na tradycji konstytucyjnej Zjednoczonego Królestwa, „na-
uka o ustroju”, tam, gdzie odnosi się ona do jego zasadniczej części, to jest rozpo-
znawania i opisu relacji między władzą ustawodawczą a wykonawczą, jest „wyłącznie 
nauką o polityce”1.

Pojęcie „politycznej konstytucji” (political constitution) na gruncie języka polskiego 
postrzegane może być jako oksymoron, tak bardzo słowo „konstytucja” kojarzone jest 
z posiadającym specyfi czne cechy aktem prawnym, zawierającym przepisy regulujące 
funkcjonowanie ustroju państwa, usytuowanym najwyżej w hierarchicznej strukturze 
źródeł prawa. W języku angielskim słowo constitution ma jednak szersze odniesienie. 
W tym kontekście, w jakim może być ono uzupełnione o przymiotnik political, ozna-
cza ustrój państwa. Określenie „polityczna konstytucja” opisuje więc formę ustroju, 
którego normatywną podstawę tworzą nie tylko przepisy prawa, ale również normy 
pozaprawne, których wyegzekwowanie nie jest możliwe przez zastosowania procedur 
właściwych dla egzekucji norm prawnych. W takim ustroju, część norm konstytucyj-
nych wyposażona jest w sankcję polityczną.

Konstytucjonalizm oznacza przeciwieństwo rządów arbitralnych. Rządy konsty-
tucyjne to nic innego jak rządy sprawowane zgodnie z ustalonymi, powszechnie wia-
domymi regułami, wiążącymi dla osób sprawujących władzę, których to reguł one 

1 Por. D.E. Smith, Th e Crown, Bagehot and the Canadian Constitution, „Canadian Journal of Political 
Science” 1995, vol. 28, no. 4, s. 623.
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same nie wyznaczają i nie są władne dokonywać ich modyfi kacji wedle własnego 
uznania. Reguły te nie muszą przybierać postaci norm prawnych, a sam konstytucjo-
nalizm niekoniecznie musi łączyć się z obowiązywaniem konstytucji w formie ustawy 
zasadniczej. Istotne jest bowiem obowiązywanie norm ustrojowych skutecznie elimi-
nujących woluntaryzm organów władzy, określających ich uprawnienia względem sie-
bie oraz wobec tych, do których odnoszą się podejmowane przez nie decyzje władcze. 
Jeśli w porządku ustrojowym obowiązują normy wykluczające arbitralność władzy, 
wówczas można mówić o rządach konstytucyjnych, bez względu na to, czy normy te 
mają charakter prawny czy pozaprawny i w jaki sposób są sankcjonowane.

Idea „politycznej konstytucji” sprowadza się wedle J.A.G. Griffi  tha do przekona-
nia, że prawo nie jest w stanie zastąpić polityki, że jest ono tylko jedną z form decyzji 
politycznych. Oznacza to, że nie jest możliwe osiągnięcie stanu, w którym „rządy 
sprawowane będą przez prawa, zamiast przez ludzi”, i że z całą pewnością nie mogą 
tego dokonać konstytucje w formie ustaw zasadniczych. Zgodnie z tym stanowiskiem 
formalne konstytucje powodują jedynie, że polityczne decyzje „przekazywane są z rąk 
polityków w ręce sędziów lub innych osób. Zobowiązanie sądu najwyższego do po-
dejmowania pewnych decyzji politycznych nie czyni tych decyzji ani trochę mniej 
politycznymi”2. Uczynienie z sądów organów uprawnionych do podejmowania tego 
rodzaju rozstrzygnięć wiąże się oczywiście z procedurą kontroli konstytucyjności 
prawa, w której sądy – powszechne (w praktyce sądy najwyższe) lub konstytucyjne, 
w zależności od obowiązującego w konkretnym państwie modelu kontroli – dokonują 
powszechnie obowiązującej wykładni przepisów konstytucji i orzekają w sposób osta-
teczny o zgodności norm niższego rzędu z ustawą zasadniczą, nieuchronnie modelu-
jąc, a nawet tworząc w ten sposób normy ustrojowe.

Jeśli część norm ustrojowych nie ma charakteru norm prawnych (co oznacza, że 
nie podlega rozpoznaniu i stosowaniu przez sądy), wówczas ma charakter polityczny, 
w tym sensie, że jest objęta polityczną egzekucją. Stwierdzenie, że „konstytucja Zjed-
noczonego Królestwa żyje, zmieniając się z dnia na dzień, jako że konstytucja jest 
niczym mniej i niczym więcej niż tym, co się dzieje”3 jest chyba jednak nieco mylące, 
może ono bowiem sugerować brak trwałych norm ustrojowych. Tymczasem konwe-
nanse konstytucyjne, stanowiące trzon politycznej konstytucji Wielkiej Brytanii, Ka-
nady i Australii, są bez wątpienia takimi właśnie normami. Polityczna sankcja norm 
konstytucyjnych, oznaczająca, że ich egzekucja dokonuje się w ramach demokratycz-
nego procesu politycznego, jest kluczowa dla modelu politycznego konstytucjonali-
zmu (political constitutionalism) stojącego w opozycji do konstytucjonalizmu prawne-
go (legal constitutionalism), a oznaczającego formę ustroju, w którym nie „struktura 
prawna”, ale proces demokratyczny służy jako „mechanizm” ograniczający „władzę 
polityczną”, takiego, w którym „proces demokratyczny jest konstytucją”4. 

Najbardziej znaczącą konsekwencją funkcjonowania konwenansów jako źródła 
norm konstytucyjnych jest ograniczenie ustrojowego znaczenia sądownictwa konsty-

2 J.A.G. Griffi  th, Th e Political Constitution, „Modern Law Review” 1979, vol. 42, no. 1, s. 16.
3 Ibidem, s. 19.
4 Por. R. Bellamy, Political Constitutionalism. A Republican Defence of the Constitutionality of Democra-

cy, Cambridge University Press, Cambridge 2007, ss. 5, 160.
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tucyjnego. Zasadnicza różnica między prawnym a politycznym konstytucjonalizmem 
polega właśnie na odmiennym podejściu do roli sądów jako potencjalnych gwarantów 
rządów konstytucyjnych5. Kontynentalni konstytucjonaliści w dużo większym zakre-
sie niż ich brytyjscy – a także kanadyjscy i australijscy – odpowiednicy uznają i ak-
ceptują rolę sądów konstytucyjnych, wykraczającą nawet poza samo gwarantowanie 
poszanowania przepisów konstytucji. Sądy konstytucyjne postrzegane są w doktrynie 
kontynentalnej jako najważniejsza instytucja ustrojowa, której rolą jest powściąganie 
„ekscesów” pozostałych – z natury politycznych – władz, a tym samym zabezpie-
czanie praworządności i warunków procesu demokratycznego. Wśród przedstawicieli 
doktryny brytyjskiej znacznie częściej znaleźć można zadeklarowanych przeciwników 
aktywizmu sędziowskiego i ustrojowej roli sądownictwa. W każdym razie proporcje 
między obozem stronników sądownictwa konstytucyjnego a adherentami parlamentu 
jako organu, którego decyzje winny kształtować ustrój państwa, są znacznie bardziej 
wyrównane6. Jednym z zasadniczych argumentów podnoszonych przeciwko jurydy-
zacji norm konstytucyjnych w warunkach brytyjskich jest obawa przed zaangażowa-
niem władzy sądowniczej w rozstrzyganie kwestii natury politycznej, widzianych jako 
sfera odpowiedzialności parlamentu i rządu7. 

Należy pamiętać, że w konstytucjonalizmie kontynentalnym – a nawet w więk-
szym stopniu w amerykańskim, mimo iż wywodzi się on z brytyjskiej tradycji ustrojo-
wej, w której normy ustrojowe regulujące organizację władzy ustawodawczej i wyko-
nawczej oraz ich wzajemne relacje – a więc krótko mówiąc, system rządów – zawarte 
są w ustawie zasadniczej, sądy konstytucyjne przez dokonywanie wiążącej wykładni 
przepisów konstytucji, określają „na bieżąco” stosunki między organami podzielonych 
władz. 

Inaczej jest w konstytucjonalizmie brytyjskim, a także kanadyjskim i australijskim. 
Mimo iż w Kanadzie i Australii obowiązują konstytucje w formie ustaw zasadni-
czych, normy odpowiedzialne za regulację systemu rządów – a więc określające relacje 
między parlamentem a egzekutywą – są normami pozaprawnymi, konwenansowymi. 
Sądy Najwyższe Kanady i Australii pełnią funkcję sądów konstytucyjnych, ale ich 
orzeczenia nie kształtują relacji między egzekutywą a legislatywą, mimo iż podej-
mowały one próby odnoszenia się czy nawet budowania orzeczeń, opierając się na 
uznaniu obowiązujących w tych państwach konwenansów konstytucyjnych.

Konwenanse konstytucyjne przesądzają o tym, że funkcjonowanie systemu, rzą-
dów państwa, którego ustrój podlega regulacji normatywnej o charakterze poza-
prawnym, jest zagadnieniem politycznym, a nie prawnym. To nie orzeczenia sądów 
konstytucyjnych kształtują relacje między organami władzy ustawodawczej i wyko-
nawczej, wyznaczając granice dopuszczalnego (konstytucyjnego) zachowania każdej 
z nich względem siebie oraz innych podmiotów, w tym obywateli. Granice te określa-
ne są w ramach mającego własną dynamikę demokratycznego procesu politycznego, 

5 A. Tomkins, In Defence of Political Constitution, „Oxford Journal of Legal Studies” 2002, vol. 22, 
no. 1, s. 172.

6 N.W. Barber, Against a Written Constitution, „Public Law” 2008, Spring, s. 13.
7 A. McHarg, Reforming the United Kingdom Constitution: Law, Convention, Soft Law, „Modern 

Law Review” 2008, vol. 71, no. 6, s. 872.
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przez interakcje zachodzące między organami władzy, zachowania determinowane 
również otoczeniem zewnętrznym, przede wszystkim postawami i oczekiwaniami 
tych, którzy na te organy oddziaływać mogą w sposób decydujący, a więc członków 
wspólnoty politycznej. Gwarancje ustrojowo-polityczne zabezpieczające prawidłowe 
funkcjonowanie systemu konstytucyjnego odgrywały w konstytucjonalizmie brytyj-
skim – a w konsekwencji i jemu pokrewnych – zasadniczą rolę nawet w zakresie 
ochrony praw i wolności jednostki. Na pierwszym miejscu wśród nich wskazuje się 
zaś na konwenansową zasadę rządów odpowiedzialnych8. Wobec uchwalenia Ustawy 
o prawach człowieka w Wielkiej Brytanii, a jeszcze wcześniej – bo już w 1982 roku 
– nadania w Kanadzie niektórym prawom i wolnościom rangi konstytucyjnej przez 
przyjęcie Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności, będącej częścią Ustawy Konstytucyj-
nej z 1982 roku, tego rodzaju polityczne gwarancje praw jednostki straciły w tych 
dwóch państwach na znaczeniu. Warto jednak podkreślić, że w Australii wobec braku 
konstytucyjnej gwarancji praw i wolności na poziomie federalnym, nawet w sytuacji, 
w której sądy próbują z przepisów ustawy zasadniczej wywieść tego rodzaju gwarancje 
dla niektórych praw, ta sfera materii konstytucyjnych wciąż pozostaje zagadnieniem 
politycznym, a nie prawnym. 

Wszystkie zagadnienia, najściślej związane z systemem rządów: kiedy rząd traci 
zaufanie parlamentu; w jakiej formie może to nastąpić; kto powinien stanąć na czele 
rządu; jaka jest rola głowy państwa w procesie powoływania gabinetu; kiedy minister 
powinien podać się do dymisji, i wiele innych, którym poświęcone zostało to opra-
cowanie, w warunkach ustroju westminsterskiego, którego normatywne ramy wyzna-
czają konwenanse konstytucyjne, rozstrzygane są nie przez sędziów sądów konstytu-
cyjnych, ponieważ regulują je pozaprawne, nieformalne normy konstytucyjne. W tym 
właśnie doszukiwać się należy największej specyfi ki ustroju westminsterskiego, prze-
sądzającej zresztą o jego atrakcyjności. W takiej formule organizacji ustroju państwa 
„konstytucyjne zależności pomiędzy monarchą a premierem, pomiędzy premierem 
a jego gabinetem oraz pomiędzy egzekutywą a legislaturą, wszystkie [one] mają zna-
czące obszary nieokreśloności. Niektóre z tych nieokreśloności mogą być niepożądane 
i powinny zostać rozstrzygnięte. Ale wiele pozwala mieć każdej z instytucji dogodny 
argument przeciwko pozostałej, argument, który może służyć jako atut przetargowy 
(bargaining chip) w politycznych zmaganiach, pozwalający zdobyć szacunek i umiar”9. 

8 Por. A. Zięba, Z zagadnień rezydualnej koncepcji praw i wolności obywatelskich [w:] M. Florczak-
-Wątor, S. Kubas, P. Tuleja (red.), Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2010, s. 128.

9 N.W. Barber, op.cit., s. 18.
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