
ANGLOSASKA 

FORMUŁA 

POLITYCZNEGO 

KONSTYTUCJONALIZMU 





TOMASZ WIECIECH 

ANGLOSASKA 

FORMUŁA 

POLITYCZNEGO 

KONSTYTUCJONALIZMU 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 



Recenzent
prof. dr hab. Marian Grzybowski

Projekt okładki
Jadwiga Burek

Książka fi nansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu badaw-
czego nr 2011/01/D/HS5/01757.

© Copyright by Tomasz Wieciech & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Wydanie I, Kraków 2014
 All rights reserved

Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i roz-
powszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, 
kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie 
informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.

ISBN 978-83-233-3814-7

www.wuj.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-81, tel./fax 12-663-23-83
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98
tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325



5

Spis treści

Wprowadzenie ............................................................................................... 9

Rozdział I
Suwerenność ludu i „wyższe prawo” (higher law) w anglo-

-amerykańskiej myśli politycznej XVII i XVIII wieku ..................... 15
1. Doktryna polityczna lewellerów ............................................................. 15
2. Chwalebna rewolucja ................................................................................ 26
3. Normatywna teoria konstytucji .............................................................. 42
4. Od idei fundamentalnych praw do idei konstytucji ............................ 59
5. Wnioski ....................................................................................................... 70

Rozdział II
Oświeceniowa idea konstytucjonalizmu ................................................. 73
1. Ontologia konstytucji ................................................................................ 73
2. Proceduralne aspekty legitymizacji konstytucji ................................... 103
3. Nadrzędność konstytucji i jej gwarancje ................................................ 111
4. Wnioski ....................................................................................................... 138

Rozdział III
Sądowa kontrola konstytucyjności prawa ............................................... 141
1. Rewizja statusu ontologicznego konstytucji ......................................... 141
2. Supremacja sądownictwa ......................................................................... 164
3. Krytyczna refl eksja nad dopuszczalnością judicial review ................... 194
4. Argumenty aksjologiczne przeciwko judicial review ............................ 212
5. Wnioski ....................................................................................................... 221

Rozdział IV
Polityczny konstytucjonalizm jako obowiązujący paradygmat 

konstytucyjny w państwach anglosaskich .......................................... 225
1. Normatywność niespisanej konstytucji ................................................. 225
2. Konstytucja prawno-konwenansowa ..................................................... 239
3. Dwie postaci politycznego konstytucjonalizmu ................................... 254

3.1.  Polityczny konstytucjonalizm w warunkach prawnej 
suwerenności parlamentu ............................................................. 255

3.2.  Polityczny konstytucjonalizm w warunkach częściowo 
skodyfi kowanej konstytucji ........................................................... 267



4. Jurydyzacja politycznej konstytucji ........................................................ 286
4.1. Ranga konwenansów jako norm konstytucyjnych ...................... 287
4.2. Formalne i proceduralne ograniczenia władzy parlamentu ...... 299
4.3. Prawno-pozytywne gwarancje praw i wolności .......................... 308
4.4. Konstytucjonalizacja common law.................................................... 327

5. Wnioski ....................................................................................................... 338

Zakończenie ................................................................................................... 341

Bibliografi a ..................................................................................................... 353



Mojej żonie Eli





9

Wprowadzenie

Konstytucjonalizm jest najczęściej kojarzony z ograniczeniem władzy 
politycznej przez prawo1. Pojęciu temu nadawane są rozmaite znacze-
nia, wyróżnia się na przykład różne aspekty konstytucjonalizmu, nie-
mniej jednak z reguły eksponowany jest w nim pierwiastek jurydyczny. 
„Prawdziwy konstytucjonalizm” – pisał przed laty Ch.H. McIlwain – po-
zostaje tym, czym był zawsze: „ograniczaniem rządów przez prawo”2. 
Takie ujęcie omawianej problematyki panuje niepodzielnie w rodzimej 
literaturze przedmiotu. Za reprezentatywną pod tym względem moż-
na uznać opinię B. Szlachty, który przekonuje, że „konstytucjonalizm 
należy kojarzyć z dążeniem do poddania woli prawodawców i piastu-
nów organów stosujących normy stałemu, «wyższemu» i niezmienne-
mu prawu o walorze materialnym (naturalnemu, fundamentalnemu 
lub zwyczajowemu), a niekiedy także proceduralnym (określającym 
np. sposoby stanowienia prawa lub przekazywania władzy)”3. W ta-
kim ujęciu wyrazem konstytucjonalizmu jest konstytucja w znaczeniu 
formalnym, będąca ustawą zasadniczą, prawem wyższego rzędu wień-
czącym hierarchicznie uporządkowany system źródeł prawa. Dopełnie-
niem idei rządów ograniczonych przez prawo jest instytucja sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa, oddająca w ręce sędziów władzę inter-
pretowania i egzekwowania postanowień konstytucji.

Dominujące we współczesnej nauce rozumienie konstytucjonalizmu 
nawiązuje do obecnego w myśli politycznej od czasów antycznych nurtu 
refl eksji, poszukującego „wyższego prawa” (higher law), niedostępnego 
prawodawcy, ograniczającego jego działalność i uniemożliwiającego tym 

1 Pomijamy tu praktykę stosowania tego pojęcia w sposób opisowy, jako synonimu 
ustroju państwa lub ustrojów grupy państw.

2 Ch.H. McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, Liberty Fund, Indianapolis 
2008 [1940], s. 21.

3 B. Szlachta, Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli politycznej 
XVI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 10. Czołowym polskim badaczem 
problematyki konstytucjonalizmu w kontekście genezy i rozwoju idei rządów konsty-
tucyjnych jest A. Bryk, który prezentuje zbliżone podejście do tej tematyki. Zob. idem, 
Konstytucjonalizm. Od starożytnego Izraela do liberalnego konstytucjonalizmu amerykańskiego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. Książka ta jest podsumo-
waniem wieloletnich badań i częściowo powtarza tezy stawiane przez autora w jego 
wcześniejszych publikacjach. W kolejnych rozdziałach będziemy się odnosić do tych 
prac, w których omawiane poglądy zostały przedstawione po raz pierwszy.
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samym sprawowanie rządów tyrańskich. Źródeł owego „wyższego pra-
wa”, najogólniej rzecz ujmując, doszukiwano się w Objawieniu, nieprze-
kraczalnym prawie natury albo w zwyczajach, które dzięki zadawnieniu 
nabrały normatywnego charakteru4. Dążenia do zidentyfi kowania i efek-
tywnego stosowania w praktyce ustrojowej prawa zwierzchniego wobec 
woli rządzących, ale ontologicznie tożsamego z innymi rodzajami prawa 
obowiązującego w danej wspólnocie politycznej, wyrażały ideę rządów 
prawa (rule of law). Idea konstytucjonalizmu była jednak czymś zgoła 
odmiennym. Konstytucjonalizm nie stanowił fi nalnego etapu rozwoju 
koncepcji wyższego prawa w takim rozumieniu. Wyrósł on z jej odrzu-
cenia i wprowadzenia w miejsce ideału suwerenności prawa, immuni-
zowanego przed destrukcyjną dla ładu normatywnego wolą polityczną, 
suwerenności ludu, odpowiedzialnego za kreowanie podstawowych 
norm kształtujących ład normatywny oraz za ich interpretację. Używając 
współczesnej terminologii, można stwierdzić w pewnym uproszczeniu, 
że konstytucjonalizm wyrażał prymat polityki nad prawem.

Wypracowana w anglo-amerykańskiej myśli politycznej XVIII wieku 
koncepcja konstytucji wiązała się z odrzuceniem zarówno suwerenno-
ści prawodawcy, ulokowanego w trójczłonowym Parlamencie zgodnie 
z ukształtowaną w wyniku chwalebnej rewolucji (Glorious Revolution) 
formułą King-in-Parliament, jak i wcześniejszej, siedemnastowiecznej 
idei fundamentalnych praw (fundamental laws), które miały być od-
zwierciedlane w normach prawa powszechnego (common law). Pod-
stawowym założeniem konstytucjonalizmu była suwerenność ludu. 
Z tego względu początków tej idei należy doszukiwać się w doktrynie 
politycznej lewellerów, którzy jako pierwsi odrzucili historyczną legity-
mację ładu normatywnego, równocześnie kwestionując nieograniczony 
charakter władzy prawodawczej Parlamentu. Jej ograniczeń nie poszu-
kiwali oni jednak w prawie, ale w wyrażonej bezpośrednio woli suwe-
rennej wspólnoty politycznej. Lewellerowska Umowa Ludu (Agreement of 
the People) jest najwcześniejszym pierwowzorem konstytucji. 

Konstytucja nie miała więc być jeszcze jedną formą prawa, hierar-
chicznie wyższego, ale pozostającego z innymi jego rodzajami w obrę-
bie tego samego systemu normatywnego, a zatem podlegającego tym 
samym regułom w zakresie stosowania i interpretowania. Miała stano-
wić autonomiczny wobec prawa system normatywny, tworzony przez 
normy nie tylko hierarchicznie wyższe, ale również jakościowo odmien-
ne zarówno od prawa stanowionego, jak i od common law5. W okresie 

4 Znakomite omówienie rozwoju koncepcji „wyższego prawa” zawiera praca A. Bry-
ka. Zob. idem, op.cit., s. 37–412.

5 L.D. Kramer, Foreword: We the Court, „Harvard Law Review” 2001, vol. 115, no. 1, 
s. 10.
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oświeceniowych rewolucji konstytucja była pojmowana w podobny 
sposób w Ameryce i na Wyspach Brytyjskich. Spisana forma nie sta-
nowiła warunku sine qua non normatywności konstytucji ani nie prze-
sądzała o jej jurydycznym charakterze. Innymi słowy, nie określała jej 
charakteru jako aktu prawnego. O tym, że amerykański konstytucjona-
lizm uzyskał odmienną postać od brytyjskiego, zadecydowało nie usta-
nowienie spisanych konstytucji, ale dopiero późniejszy rozwój instytu-
cji sądowej kontroli konstytucyjności prawa.

Judicial review nie było ani zakładaną, ani konieczną i w gruncie rze-
czy nieuchronną konsekwencją normatywności konstytucji. Jej status 
ontologiczny nie dawał sędziom żadnych podstaw do jej stosowania. 
Prawo orzekania przez sędziów o zgodności aktów normatywnych 
z konstytucją zostało wykreowane i z czasem doprowadziło do odejścia 
w Stanach Zjednoczonych od pierwotnego paradygmatu politycznego 
konstytucjonalizmu (popular constitutionalism)6 i zastąpienia go nowym 
paradygmatem, w którym miejsce suwerenności ludu jako reguły sta-
nowiącej podstawę ładu normatywnego zajęła zasada rządów prawa. 
Ów nowy paradygmat przyjęło się nazywać w literaturze jurydycznym 
konstytucjonalizmem (legal constitutionalism), choć być może nawet 
trafniejszym określeniem jest konstytucjonalizm rządów prawa (rule 
of law constitutionalism)7. Współcześnie jurydyczny konstytucjonalizm 
utożsamiany jest na ogół z konstytucjonalizmem w ogóle. Tymczasem 
początkowo idea ta nie miała nic wspólnego z obowiązywaniem „wyż-
szego prawa” podlegającego zwykłym regułom prawniczej interpreta-
cji i stosowanym przez sądy. Potrzeba precyzyjnego rozdzielenia pier-
wotnego ujęcia konstytucjonalizmu i jego późniejszej mutacji powoduje 
konieczność opatrzenia terminu „konstytucjonalizm” przymiotnikami: 
„polityczny”, opisujący jego pierwotną postać, i „jurydyczny”, określa-

6 W dosłownym przekładzie przytoczone pojęcie w języku polskim powinno 
brzmieć „ludowy konstytucjonalizm”, niemniej jednak, aby podkreślić genetyczną 
i aksjologiczną tożsamość pierwotnej formuły rządów konstytucyjnych w Ameryce 
z paradygmatem konstytucyjnym wciąż obowiązującym w państwach o ustroju west-
minsterskim, będziemy posługiwać się stosowanym w literaturze brytyjskiej pojęciem 
politycznego konstytucjonalizmu (political constitutionalism). M. Tushnet słusznie zwró-
cił niedawno uwagę, że lepiej oddaje ono istotę zjawiska opisywanego w amerykańskiej 
literaturze pojęciem ludowego konstytucjonalizmu. Por. idem, Abolishing Judicial Review, 
„Constitutional Commentary” 2011, vol. 27, no. 3, s. 587, przyp. 20.

7 Zob. L. Alexander, L.B. Solum, Popular? Constitutionalism? The People Themselves: 
Popular Constitutionalism and Judicial Review by Larry D. Kramer (Book Review), „Harvard 
Law Review” 2005, vol. 118, no. 5, s. 1627. A. Bryk proponuje podobne pojęcie konstytu-
cyjnych rządów prawa (constitutional rule of law). Zob. idem, Liberalism, Modern Constitu-
tionalism and Judicial Review [w:] D. Janicka, R. Łaszewski (red.), Historia Integra. Księga 
pamiątkowa ofi arowana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, 
TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 305–325.
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jący jego późniejszą formułę. Przemawia również za posługiwaniem się 
pojęciem paradygmatu konstytucyjnego, rozumianym jako modelowe 
rozwiązanie określające formułę rządów opartych na konstytucji, któ-
rym z jednej strony jest polityczny konstytucjonalizm, a z drugiej – kon-
stytucjonalizm jurydyczny lub konstytucjonalizm rządów prawa.

W Wielkiej Brytanii polityczny konstytucjonalizm stał się obowiązują-
cym paradygmatem konstytucyjnym nie tylko dlatego, że brak konstytucji 
w znaczeniu formalnym uniemożliwił rozwój instytucji sądowej kontroli 
konstytucyjności prawa (mogła ona wszak rozwinąć się na gruncie com-
mon law), ale przede wszystkim ze względu na utrzymanie w doktrynie 
i praktyce ustrojowej konceptualnej różnicy między prawem a stanowią-
cymi normatywne jądro niespisanej konstytucji (unwritt en constitution) 
konwenansami konstytucyjnymi8. Na Wyspach Brytyjskich konstytucjo-
nalizm nie wiąże się z obowiązywaniem „wyższego prawa”. Normami 
kreującymi ograniczenia władzy politycznej są pozaprawne konwenanse. 
Powstała w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii formuła polityczne-
go konstytucjonalizmu opartego na prawnej suwerenności Parlamentu 
i politycznej suwerenności ludu była jakościowo tożsama z pierwotnym 
wzorcem konstytucjonalizmu amerykańskiego, co pozwala mówić o an-
glosaskiej formule politycznego konstytucjonalizmu. Brytyjska formu-
ła została wiernie zaadaptowana w Nowej Zelandii, a w skorygowanej 
postaci również w Kanadzie i Australii, gdzie doszło do ukształtowania 
mieszanych, prawno-konwenansowych, konstytucji. Pierwotny oświece-
niowy paradygmat politycznego konstytucjonalizmu nie został w tych 
państwach zastąpiony alternatywną formułą , w której centralne miejsce 

8 W rodzimej doktrynie przyjęło się w kontekście Wielkiej Brytanii mówić o niepisa-
nej, materialnej bądź nieskodyfi kowanej (uncodifi ed) konstytucji. To ostatnie pojęcie, co-
raz częściej używane w literaturze anglojęzycznej, wydaje się najtrafniejsze i niekiedy 
będziemy się nim posługiwać, ale raczej w odniesieniu do współczesnych konstytycji 
państw anglosaskich. Uznajemy je bowiem za adekwatne nie tylko w odniesieniu do 
Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, gdzie w ogóle nie obowiązują konstytucje w znacze-
niu formalnym, ale także Australii i Kanady, gdzie część norm konstytucyjnych ma ran-
gę norm prawnych o charakterze ponadustawowym. Równocześnie w kontekście tłu-
maczenia angielskiego terminu unwritt en constitution proponujemy pojęcie niespisanej 
konstytucji, przede wszystkim ze względów historycznych. W XVIII wieku brytyjscy 
publicyści posługiwali się nim w celu wykazania formalnej różnicy między brytyjską 
konstytucją a konstytucjami amerykańskimi. Słowo unwritt en używane w tym kontek-
ście oznaczało, że konstytucja jest niespisana, tak jak niespisanym prawem było common 
law. Por. J. Cartwright, An Appeal on the Subject of the English Constitution, Printed for 
C. Stainbank, Boston–London 1797, s. 23. Pojęcie niepisanej konstytucji jest o tyle prob-
lematyczne, że większość norm tego typu konstytucji ma formę pisemną. Proponowany 
termin „niespisana konstytucja” nie jest na gruncie rodzimej literatury neologizmem. 
Analogicznym sformułowaniem „spisana konstytucja” posługiwał się na przykład 
S. Grodziski. Zob. idem, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Universitas, Kraków 
2008, s. 200.



13

zajmuje zasada rule of law. W ostatnich dekadach we wszystkich wspo-
mnianych państwach nasilają się procesy jurydyzacji konstytucji, które 
jednak jak dotąd nie doprowadziły do odrzucenia obowiązującego para-
dygmatu. Podsumowując, polityczny konstytucjonalizm był pierwotnie 
synonimem rządów opartych na konstytucji, a współcześnie jest odmia-
ną takich rządów, w których przynajmniej część norm konstytucyjnych 
nie ma charakteru norm prawnych, w związku z czym konstytucja jako 
całość nie podlega w pełni prawniczej egzegezie, a postanowienia kon-
stytucji nie w każdym przypadku mogą zostać wyegzekwowane w postę-
powaniu sądowym. Z przedstawionych powyżej uwag wynika, że pre-
zentowane opracowanie omawia problematykę ustrojową pięciu państw 
anglosaskich: Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii. Horyzont czasowy obejmuje okres od XVII wieku do 
początku drugiej dekady XXI wieku.

Cztery powyższe akapity zawierają syntetyczną charakterystykę 
tez stawianych w monografi i. Wymienione zagadnienia będą omawia-
ne w kolejnych rozdziałach. Każdy z rozdziałów kończy się zwięzłym 
podsumowaniem, w którym zaprezentowane zostaną najważniejsze 
wnioski. W Zakończeniu poruszona będzie kwestia możliwości zmiany 
paradygmatu jurydycznego konstytucjonalizmu obowiązującego w Sta-
nach Zjednoczonych w kontekście odnotowanego tam w ostatnich la-
tach renesansu politycznego konstytucjonalizmu. 

Prezentowana praca jest studium z zakresu historii ustroju i myśli po-
litycznej oraz współczesnych ustrojów państwowych. Określone w ten 
sposób pole badawcze nie tylko rzutuje na stosowane metody badań, 
ale też przesądza o niepodejmowaniu pewnych wątków. Ostatnia uwa-
ga odnosi się do zagadnień należących do dziedziny teorii politycznej. 
Zamierzeniem monografi i jest rozpoznanie i opis formuły politycznego 
konstytucjonalizmu w państwach anglosaskich i możliwie najpełniejsze 
uzasadnienie stawianych tez przy wykorzystaniu materiałów źródło-
wych o zróżnicowanym charakterze oraz literatury przedmiotu.

Prezentowane opracowanie stanowi zwieńczenie kilkuletnich badań 
nad konstytucjonalizmem państw anglosaskich prowadzonych w Kate-
drze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Za nieustające wsparcie, inspirację oraz wyjątkową życzliwość 
pragnę podziękować kierownikowi Katedry, Panu prof. dr. hab. Andrzejo-
wi Ziębie. Dziękuję również Panu prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskie-
mu, który podjął się trudu przygotowania recenzji wydawniczej. Uwagi 
Pana Profesora przyczyniły się do nadania pracy ostatecznego kształtu, 
co nie zwalnia mnie z pełnej odpowiedzialności za formułowane w niej 
oceny oraz wszelkie błędy i niedociągnięcia. Szczególne podziękowania 
należą się mojej Żonie, której dedykuję książkę. 
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Rozdział I

Suwerenność ludu i „wyższe prawo” (higher law) 
w anglo-amerykańskiej myśli politycznej 

XVII i XVIII wieku

1. Doktryna polityczna lewellerów

Bunt Parlamentu przeciwko królowi zapowiadający pierwszą w dzie-
jach burżuazyjną rewolucję zmuszał do przewartościowania zasad, 
na których opierał się porządek ustrojowy królestwa Anglii w połowie 
XVII wieku. Wyzwanie rzucone autorytetowi monarchy wymagało 
„nowej ideologii, nowego uzasadnienia”, które mogłoby zapewnić ak-
sjologiczne fundamenty nowemu ustrojowi, w którym władza króla 
zostałaby podporządkowana autorytetowi ludu bądź jego przedstawi-
cieli. „Suwerenność ludu nie była odrzuceniem suwerenności Boga. Bóg 
pozostał ostatecznym źródłem wszelkiej władzy politycznej, ale uwaga 
skupiła się teraz na źródle bezpośrednim, na ludzie. Chociaż Bóg legi-
tymował władzę, miał to czynić za pośrednictwem ludu, stawiając go 
w ten sposób ponad rządzącymi”1. 

Suwerenność ludu mogła być, jak utrzymuje E.S. Morgan, fi kcją 
mającą skutecznie zastąpić wcześniejszą fi kcję ustrojową pod postacią 
doktryny boskiego uprawnienia królów (divine rights of kings), uzasad-
niającą absolutystyczne pretensje Jakuba I i Karola I. Niemniej jednak 
wkrótce po tym, jak armia Parlamentu zmusiła króla do kapitulacji koń-
czącej pierwszą wojnę domową2, w jej szeregach uaktywniła się gru-

1 E.S. Morgan, Inventing the People. The Rise of Popular Sovereignty in England and Amer-
ica, W.W. Norton & Company, New York–London 1989, s. 56.

2 W periodyzacji rewolucji angielskiej wyróżnia się zwykle kilka okresów: a) pierw-
szą wojnę domową (od pierwszych starć sił wiernych Karolowi I ze zwolennikami Par-
lamentu w lipcu 1642 roku do kapitulacji króla przed armią Parlamentu i poddania 
Oxfordu w maju i czerwcu 1646 roku); b) drugą wojnę domową (od ucieczki króla na 
wyspę Wight w listopadzie 1647 roku do przejęcia pełni władzy przez Parlament, oskar-
żenia, procesu i egzekucji króla w styczniu 1649 roku); c) trzecią wojnę domową (od 
koronacji Karola II na króla Szkocji w lutym 1649 roku do jego ucieczki w październiku 
1651 roku); d) okres Rzeczypospolitej (Commonwealth – od zniesienia monarchii decyzją 
Parlamentu w marcu 1649 roku do obwołania Olivera Cromwella Lordem Protektorem 
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pa aktywistów, którzy traktowali suwerenność ludu jako coś znacznie 
więcej niż slogan służący legitymowaniu pretensji do udziału w spra-
wowaniu władzy uprzywilejowanych warstw społecznych reprezen-
towanych w Parlamencie. Owi aktywiści zostali nazwani przez swych 
oponentów lewellerami (Levellers). Ta etykieta, ukuta najpewniej przez 
samego Karola I, miała służyć ich dyskredytacji przez skojarzenie wy-
suwanych przez nich postulatów z dążeniami do zniwelowania różnic 
społecznych, przede wszystkim w zakresie własności. 

W październiku 1647 roku opublikowany został dokument zatytu-
łowany Umowa Ludu (Agreement of the People). Przyjęło się przypisywać 
go lewellerom ze względu na zaangażowanie ich przywódców w pra-
ce nad uczynieniem z niego podstawy nowego porządku ustrojowego 
po zakończeniu wojny domowej. Wśród badaczy tej problematyki nie 
ma jednak zgody co do tego, czy w połowie 1647 roku środowisko to 
było już na tyle zintegrowane, aby można było mówić o nim w katego-
riach ruchu politycznego. Zdaniem E. Vernona i P. Bakera wspomnia-
ny projekt powstał w szerszym środowisku wojskowo-cywilnej koa-
licji independentów sprzeciwiających się ugodowemu porozumieniu 
z monarchą i był pomyślany jako odpowiedź na próbę jego zawarcia3. 
W każdym razie jeśli nawet przed przedstawieniem Umowy Ludu nie 
istniał jeszcze zintegrowany ruch lewellerów, to na pewno powstał on 
wokół niej. Jego liderzy byli zaangażowani w prace nad drugim projek-
tem ogłoszonym w grudniu 1648 roku. Byli też autorami trzeciej wersji 
pochodzącej z maja 1649 roku4. Agreements of the People są z pewnością 
najważniejszym świadectwem obecności idei konstytucjonalizmu w re-
fl eksji politycznej nie tylko w okresie angielskiej rewolucji5, lecz także 

w grudniu 1653 roku); oraz e) okres protektoratu (od obwołania Cromwella Lordem 
Protektorem do rezygnacji jego syna Richarda z tej funkcji w maju 1659 roku). 

3 Zob. E. Vernon, P. Baker, What was the First Agreement of the People?, „Historical 
Journal” 2010, vol. 53, no. 1, s. 41–50.

4 W historiografi i przyjęło się mówić o trzech dokumentach funkcjonujących pod 
nazwą Umowa Ludu, powstałych między październikiem 1647 roku a majem 1649 roku, 
chociaż już w 1931 roku J.W. Gough zwrócił uwagę, że jest to nadmierne uproszczenie. 
Zauważył on, że pierwsza Umowa Ludu oprócz kolejnych dwóch „ofi cjalnych” stanowiła 
podstawę również kilku innych dokumentów powstałych w tym okresie (Zob. E. Ver-
non, P. Baker, Introduction: The History and Historiography of the Agreements of the People 
[w:] E. Vernon, P. Baker (eds.), The Agreements of the People, the Levellers and the Constitu-
tional Crisis of the English Revolution, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012, s. 2 i n.). Sta-
nowisko lewellerów przyjęło się jednak rekonstruować na podstawie trzech ofi cjalnych 
wersji Agreement of the People, jako że tylko one mogą być kojarzone z tym środowiskiem. 

5 Ściśle rzecz ujmując, o rewolucji można mówić dopiero po egzekucji Karola I i znie-
sieniu monarchii. Pierwszy i drugi Agreement of the People powstały wcześniej. Niemniej 
jednak, decydując się na pewne uproszczenie, całość wydarzeń rozpoczętych konfl ik-
tem króla z Parlamentem, a zakończonych restauracją monarchii, nazywać będziemy 
angielską rewolucją.
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w całym XVII wieku. Zapowiadały przełom, jaki pod tym względem 
miał się dokonać w kolejnym stuleciu.

Różnice trzech kolejnych projektów Umowy Ludu wynikają przynaj-
mniej częściowo z odmiennych okoliczności, w jakich powstały. Pierw-
szy dokument został opracowany po zwycięstwie armii Parlamentu 
w pierwszej wojnie domowej. Można go określić autorskim projektem 
bardzo ogólnej regulacji zagadnień ustrojowych w nowo powstałej sy-
tuacji6. Drugi był wynikiem negocjacji podjętych przez lewellerów z do-
wódcami armii w związku z ponownym pokonaniem sił wiernych kró-
lowi w drugiej wojnie domowej oraz usunięcia z Parlamentu w grudniu 
1648 roku prezbiterian opowiadających się za porozumieniem z monar-
chą. Został on opracowany przez szesnastoosobową komisję złożoną 
w równej liczbie z przedstawicieli armii, Parlamentu, independentów 
oraz lewellerów7. Jest to już dokument znacznie bardziej szczegółowy, 
drobiazgowo regulujący na przykład procedurę wyborów parlamen-
tarnych, ale równocześnie kompromisowy, przez co nieuwzględniający 
wszystkich postulatów jego głównych promotorów8. Trzeci projekt, za-
tytułowany Umowa Wolnego Ludu Anglii (Agreement of the Free People of 
England), napisało czterech przywódców stronnictwa lewellerów: John 
Lilburne, Richard Overton, Thomas Prince i William Wolwyn. Powstał 
on już po egzekucji króla i zmianach ustrojowych, jakie były następ-
stwem obalenia monarchii. W sytuacji, w jakiej znaleźli się przywódcy 

6 Historycy nie są zgodni co do tego, kto był autorem pierwszej Umowy Ludu. Wska-
zuje się w tym kontekście dwa nazwiska: Johna Wildmana oraz Williama Walwyna. 
Być może obaj byli zaangażowani w jej przygotowanie. Zob. E. Vernon, P. Baker, Intro-
duction…, op.cit., s. 3.

7 Największą rolę w jej pracach odegrali: John Lilburne, Henry Ireton, Robert Tren-
chard oraz Henry Marten. Zob. A. Woolrych, Britain in Revolution 1625–1660, Oxford 
University Press, Oxford 2004, s. 429. 

8 Powstały aż trzy wersje drugiej Umowy. Po zakończeniu prac komisji szesnastu 
dowódcy armii wraz ze swymi cywilnymi stronnikami kontynuowali prace nad teks-
tem. W ten sposób doszło do powstania najpierw projektu (zachowanego wyłącznie 
w formie rękopisu), a po kolejnych zmianach wprowadzonych przez ofi cerów – ofi cjal-
nej wersji drugiej Umowy Ludu (Petition from the Lord Fairfax and the General Counsel of 
Offi  cers to the Commons in Parliament Concerning the Draught of An Agreement of the People 
for a secure Peace) skierowanej przez dowódców armii do Parlamentu 20 stycznia 1649 
roku. Lilburne, kwestionujący zmiany wprowadzone w projekcie uzgodnionym przez 
komisję szesnastu, opublikował go w oryginalnej wersji 15 grudnia 1648 roku, opatrując 
tytułem Foundations of Freedom or an Agreement of the People. W historiografi i uznawano, 
że Lilburne wprowadził zmiany do projektu komisji, ale najnowsze badania wskazu-
ją, że opublikowany przezeń tekst odpowiadał temu, co zostało uzgodnione podczas 
jej prac. Zob. E. Vernon, P. Baker, Introduction…, op.cit., s. 8. Tekst opublikowany przez 
Lilburne’a można znaleźć w: A.S.P. Woodhouse (ed.), Puritanism and Liberty. Being the 
Army Debates from Clarke Manuscripts with Supplementary Documents, University of Chi-
cago Press, Chicago 1951, s. 355–367. 
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ruchu po uwięzieniu w Tower, był on pomyślany jako manifest orga-
nizowanego przez ich zwolenników buntu w armii9. Pomimo różnic 
w treści trzech projektów Umowy Ludu, wszystkie one eksponowały tę 
samą fundamentalną zasadę ustrojową, którą można ująć w następują-
cy sposób: Parlament jest najwyższą władzą w Anglii (supreme authori-
ty of England), ale jego władza nie jest nieograniczona, ponieważ opie-
ra się ona na zgodzie rządzonych. Zasada ta została zdefi niowana już 
w pierwszym projekcie, który stał się podstawą dwóch kolejnych.

Odnaleźć ją można w konstatacji, że władza przedstawicieli narodu 
(representatives of this nation) jest podporządkowana jedynie tym, któ-
rzy ich wybrali, i obejmuje „ogólnie rzecz ujmując wszystko, co nie jest 
wyraźnie bądź w sposób dorozumiany zastrzeżone przez reprezento-
wanych dla nich samych”10. W pierwszym projekcie wymieniono pięć 
ograniczeń nałożonych na władzę narodowego przedstawicielstwa, 
w tym zobowiązanie do respektowania przez Parlament w działalności 
prawodawczej zasady równego traktowania wszystkich obywateli (that 
in all laws made or to be made every person may be bound alike) oraz zastrze-
żenie, że prawa „muszą być dobre, a nie w oczywisty sposób niszczące, 
dla bezpieczeństwa i pomyślności ludu”11. W dwóch późniejszych wer-
sjach lista ograniczeń władzy prawodawczej Parlamentu była wyraź-
nie dłuższa i bardziej szczegółowa. Pojawiło się w nich ponadto jedno 
zastrzeżenie, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Stwierdzano 
mianowicie, że „żaden przedstawiciel nie może w jakikolwiek sposób 
przenieść na kogoś, oddać lub odebrać jakiejkolwiek podstawy wspól-
nych praw, wolności i bezpieczeństwa, zawartych w tej umowie”12. 
Dodatkowo w ostatnim projekcie, z maja 1649 roku, przewidziano, że 
„osoba lub osoby”, które dążyłyby siłą do zniszczenia Umowy Ludu, 
będą sądzone za zdradę, podobnie jak każdy członek Parlamentu, który 
dowiedziawszy się o tego rodzaju zamiarach innego przedstawiciela, 
niezwłocznie ich nie ujawni13.

Zasada zgody rządzonych wynika z uznania podrzędności władzy 
przedstawicieli w stosunku do tych, którzy są przez nich reprezento-

 9 A. Woolrych, op.cit., s. 445.
10 The Agreement of the People as Presented to the Council of the Army [w:] S.R. Gardiner 

(ed.), The Constitutional Documents of the Puritan Revolution 1625–1660, Clarendon Press, 
Oxford 1906, s. 334.

11 Ibidem, s. 335.
12 The Agreement of the People [w:] S.R. Gardiner (ed.), op.cit., s. 369. W trzeciej wersji 

czytamy, „że we władzy żadnego przedstawiciela nie będzie [prawa] przeniesienia, od-
dania lub odebrania jakiejkolwiek części tej umowy”. An Agreement of the Free People of 
England, tekst opublikowany na: htt p://www.constitution.org (data pobrania: 30.04.2013). 

13 An Agreement of the Free People…, op.cit.
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wani14. Konsekwencją takiego założenia musiało być zatem uprawnie-
nie do głosowania jak największej grupy obywateli. To zagadnienie 
było najbardziej kontrowersyjnym elementem programu lewellerów. 
Wątpliwości co do ich intencji w tym zakresie nie pozostawia głośna 
wypowiedź Thomasa Rainsborougha w trakcie dyskusji nad projektem 
Umowy Ludu, która miała miejsce w obozie armii w Putney na przełomie 
października i listopada 1647 roku. Stwierdził on wówczas, że „ten, któ-
ry jest w Anglii najnędzniejszy, tak samo żyje, jako i ten najpotężniejszy; 
i dlatego rzeczywiście […] uważam to za oczywiste, że każdy człowiek, 
który ma być poddany władzy rządu15 (live under a government), winien 
wpierw zgodzić się poddać władzy tego rządu (put himself under that go-
vernment); i rzeczywiście uważam, że najnędzniejszy człowiek w Anglii 
w ogóle nie jest w ścisłym sensie podporządkowany takiemu rządowi 
(bound to that government), wobec którego nie mógł wyrazić woli pod-
dania się jego władzy”16. Wtórował mu John Wildman, który za „nieza-
przeczalną maksymę” systemu rządów uznał tę, że „wszelka władza” 
opiera się na „dobrowolnej zgodzie ludu” (free consent of the people). Wo-
bec nikogo, kto swobodnie nie poddał się władzy rządu, nie może być 
ona sprawiedliwie sprawowana. Więcej nawet – wolno wątpić w to, czy 
może być związany prawem stanowionym przez Parlament ktoś, kto 

14 „Władza tych i wszystkich przyszłych przedstawicieli jest podrzędna (inferior) tyl-
ko wobec [władzy] tych, którzy ich wybrali”. The Agreement of the People as Presented…, 
op.cit., s. 334.

15 Chodzi tu o rząd (government) rozumiany jako całość aparatu państwowego. Kie-
dykolwiek pojęcie to będzie przywoływane w kontekście siedemnasto- i osiemnasto-
wiecznego piśmiennictwa, należy je rozumieć w taki właśnie sposób.

16 The Putney Debates [w:] A.S.P. Woodhouse (ed.), op.cit., s. 53. Nie ma wątpliwości, 
że lewellerzy dążyli do rozszerzenie prawa do głosowania przez zniesienie cenzusu 
majątkowego. Z takim postulatem przystępowali do dyskusji nad projektem Umowy 
Ludu w Putney. Udało im się uzyskać zgodę Rady Generalnej armii (General Council) 
na uwzględnienie w nowym ładzie ustrojowym prawa głosowania dla dorosłych męż-
czyzn z wyjątkiem „służących i żebraków”. W drugim, kompromisowym projekcie 
ograniczenia praw wyborczych zostały znacznie zaostrzone. Pozbawieni mieliby ich 
być ci, którzy „otrzymują jałmużnę”, a także „służący oraz otrzymujący wynagrodze-
nie od osób prywatnych”. Głosować mogliby jedynie gospodarze (housekeepers) powyżej 
dwudziestego pierwszego roku życia, obciążani daniną na rzecz pomocy ubogim (poor 
relief). Oznaczało to w praktyce wykluczenie z głosowania około połowy dorosłych 
mężczyzn. Wreszcie w ostatniej wersji czynne i bierne prawo wyborcze przyznawano 
wszystkim mężczyznom powyżej dwudziestu jeden lat z wyjątkiem „otrzymujących 
jałmużnę oraz służących”. Wydaje się, że lewellerzy skłonni byli znacząco rozszerzyć 
prawa wyborcze, tylko w kompromisowym projekcie godząc się na ustępstwa w tym 
zakresie. Zob. D. Woott on, Leveller democracy and the Puritan Revolution [w:] M. Goldie, 
J.H. Burns, The Cambridge History of Political Thought 1450–1700, Cambridge University 
Press, Cambridge 1991, s. 429–433; J.C. Davies, The Levellers and Democracy, „Past and 
Present” 1968, no. 40, s. 174–180.
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uprzednio nie dał swojej zgody na to, aby osoby w nim zasiadające sta-
nowiły dla niego prawo17.

W ideologii ruchu lewellerów wyraźnie już można dostrzec sposób 
myślenia, który w kolejnym stuleciu doprowadzi do wypracowania za-
łożeń spójnej teorii konstytucjonalizmu. Jak słusznie zauważył M. Lou-
ghlin, lewellerzy byli „pierwszą grupą w historii, która zdołała wyekspo-
nować w uporządkowany sposób podstawowe elementy współczesnego 
konstytucjonalizmu”18. W kolejnych projektach Agreements of the People 
oraz towarzyszącym im piśmiennictwie pojawiają się najważniejsze za-
łożenia nowej idei. Chodzi przede wszystkim o wyodrębnienie z władzy 
prawodawczej uprawnienia do ustanawiania zwierzchnich norm wią-
żących dla organu prawodawczego oraz upoważnienie do ich kształto-
wania podmiotu usytuowanego poza strukturą aparatu państwowego, 
to znaczy suwerennego ludu19. Władza prawodawcza Parlamentu zo-
staje w ten sposób podporządkowana pierwotnej władzy ludu, wobec 
której jest podrzędną i wtórną. Wskazując lud (people) jako podmiot naj-
wyższej władzy we wspólnocie politycznej, lewellerzy na nowo zdefi -
niowali to pojęcie. Wcześniej, najogólniej rzecz ujmując, rozumiano je 
jako „zbiorowość posiadającą naturalnych liderów, przez których może 
[ona] podejmować działania, gdy to konieczne”. Lud był tu traktowany 
jako byt wyobrażony, niezdolny do samodzielnego, władczego działa-
nia. W okresie konfl iktu z Karolem I członkowie Parlamentu uznali się 
za ucieleśnienie ludu. W miejsce takiej koncepcji lewellerzy zapropo-
nowali całkiem nowe ujęcie, w którym lud utożsamiono z „masą wol-
no urodzonych Anglików”20. Defi niowany w taki sposób lud stawał się 
bytem realnym, będącym rzeczywistym kreatorem norm tworzących 
podstawę ładu normatywnego we wspólnocie.

Zwraca uwagę, że lewellerzy nie zamierzali kierować Umowy Ludu do 
Parlamentu w formie petycji z prośbą o jej uchwalenie, a kiedy dowód-
cy armii uczynili tak z drugim projektem, z 1648 roku, zdecydowanie 

17 The Putney Debates, op.cit., s. 66.
18 M. Loughlin, The Constitutional Thought of the Levellers, „Current Legal Problems” 

2007, vol. 60, no. 1, s. 17.
19 Por. ibidem, s. 27–28.
20 M. Canovan, Lud (tłum. S. Szymański), Sic!, Warszawa 2008, s. 33–34. Pojęcie ludu 

miało rozmaite konotacje w różnych epokach historycznych. Zmianie ulegał prze-
de wszystkim jego „zasięg”. Znaczenie nadane mu przez lewellerów zapowiada jego 
współczesne rozumienie jako zbiorowego podmiotu władzy suwerennej we wspólno-
cie politycznej ukształtowanej w państwo. Przy czym siedemnastowieczni angielscy 
radykałowie, podobnie jak późniejsze pokolenia radykalnych myślicieli, którzy będą 
przywoływani na kolejnych stronach monografi i, traktowali lud jako suwerena aktyw-
nego, którego działalność nie ogranicza się do jednorazowego ustanowienia podstawo-
wych reguł ładu normatywnego, ale który nieustannie uczestniczy w ich przekształca-
niu i interpretowaniu.
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odcięli się od ich postępowania. Przesłanki takiej decyzji zostały po raz 
pierwszy zaprezentowane w Liście do Wolnego Ludu Anglii (Lett er to the 
Free-Born People of England) z 3 listopada 1647 roku, którego celem było 
przedstawienie uzasadnienia pierwszego projektu Umowy Ludu. Stwier-
dzono w nim, że powód, dla którego w celu jej przyjęcia nie skorzystano 
z formy petycji, jest „oczywisty”. Dokument ten nie mógł zostać uchwa-
lony przez Parlament, ponieważ „żadna ustawa Parlamentu nie jest i nie 
może być niezmienna (unalterable), przez co nie może być wystarczają-
cym zabezpieczeniem […] przed tym, co inny Parlament może zdecydo-
wać, jeśli zostanie skorumpowany. A poza tym parlamenty otrzymują 
władzę i powiernictwo (trust) od tych, którzy im zawierzają (betrust), 
i dlatego lud powinien określać, jaka jest ich władza i powiernictwo, co 
jest intencją tej Umowy”21. Podobnie argumentował Lilburne, krytykując 
przesłanie drugiego projektu Agreement of the People do Parlamentu. Było 
to jego zdaniem niewłaściwe nie tylko dlatego, że uchwalenie go przez 
Parlament oznaczałoby narzucenie Umowy Ludu – gdy tymczasem ze 
swej istoty musiałaby ona zostać zawarta dobrowolnie – ale również ze 
względu na to, że „to, co jest dokonane przez jeden Parlament jako Par-
lament, może zostać zniweczone (undone) przez następny Parlament”, 
podczas gdy Umowa Ludu „zainicjowana i zwieńczona pośród ludu” 
znajduje się poza zasięgiem Parlamentu, który nie jest władny jej unice-
stwić22. Idea zwierzchniego prawa (paramount law), którego Parlament nie 
mógłby tknąć, pojawiła się po raz pierwszy już w petycji skierowanej na 
ręce głównodowodzącego armii Thomasa Fairfaxa 18 października 1647 
roku, zatytułowanej The Case of the Army Truly Stated, która zapowiadała 
pierwszy projekt Umowy Ludu. W piśmie, którego głównym autorem był 
najpewniej J. Wildman, postulowano „uchwalenie zwierzchniego prawa 
[i] uczynienie go niezmienialnym przez Parlamenty”. Na jego podsta-
wie wybory przedstawicieli do organu prawodawczego odbywałyby się 
zawsze dokładnie co dwa lata bez konieczności wydawania w tym celu 
jakichkolwiek nakazów bądź rozporządzeń23.

W świetle przytoczonych świadectw, a także mając w pamięci wy-
raźne ograniczenia władzy prawodawczej Parlamentu zapisane w każ-
dej z trzech podstawowych wersji Umowy Ludu, rzeczywiście można 
mieć pewność co do tego, że były one przygotowywane z zamysłem 
uczynienia z nich „zwierzchniego prawa w celu ograniczenia [władzy] 
Parlamentu”24. W tym kontekście warto zauważyć, że w żadnym z pro-

21 Lett er to the Free-Born People of England [w:] A.S.P. Woodhouse (ed.), op.cit., s. 446.
22 J. Lilburne, Legal Fundamental Liberties (1649), cyt. za: ibidem, s. 352.
23 The Case of the Army Truly Stated [w:] ibidem, s. 433.
24 T.C. Pease formułuje tę opinię odnośnie do pierwszej Umowy Ludu, ale jest ona 

równie uzasadniona w stosunku do pozostałych. T.C. Pease, The Leveller Movement: The 
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jektów nie przewidziano formalnoprawnych gwarancji, które miałyby 
chronić Umowę Ludu przed naruszeniami przez prawodawcę. Jak już 
wspomniano, w ostatnim projekcie, z maja 1649 roku, znalazło się je-
dynie sformułowanie mówiące o karaniu tych, którzy dążyliby do 
jej siłowego obalenia. Szczególnie warto podkreślić to, że lewellerzy 
nie dostrzegali żadnego związku między ustanowieniem przez lud 
zwierzchniego prawa ograniczającego zakres władzy prawodawczej 
Parlamentu a uczynieniem z sądownictwa gwaranta jego nienaruszal-
ności. Hierarchiczność źródeł prawa nie kreuje więc w tym wypadku 
automatycznie uprawnienia sędziów do dokonywania oceny zgodno-
ści aktów prawodawczych Parlamentu z wyższym prawem i ewentu-
alnego ich unieważniania ze względu na sprzeczność dostrzeganą mię-
dzy nimi. Tym bardziej nie nakłada na nich takiego obowiązku. W tym 
kontekście warto zwrócić uwagę na krytyczny stosunek lewellerów do 
sądownictwa i w ogóle do profesji prawniczej. „Nie ufali oni sądom 
i gardzili prawnikami”, widząc w nich jedynie narzędzie opresji i znie-
wolenia. Wiele wysuwanych przez nich postulatów było bezpośrednio 
wymierzonych przeciwko temu wpływowemu środowisku. Domagali 
się oni na przykład zastąpienia w postępowaniu sądowym języka fran-
cuskiego angielskim, kodyfi kacji praw w potocznej angielszczyźnie, 
określenia stałej wysokości opłat sądowych, zniesienia okrutnych kar 
oraz decentralizacji systemu sądownictwa25. Lilburne z pewnością nie 
wyrażał odosobnionego poglądu, kiedy przekonywał o konieczności 
przymuszenia pierwszego Parlamentu wybranego na nowych zasadach 
określonych w Umowie Ludu do „pozbycia się z królestwa tego robactwa 
i szkodników, [jakimi są] prawnicy”, których nazywał „największym 
nieszczęściem tego biednego narodu”26. 

Odmawiając Parlamentowi prawa uchwalenia Umowy Ludu jako 
podstawy nowego porządku ustrojowego po wojnie domowej, lewel-
lerzy nie zdołali określić precyzyjnie alternatywnej procedury27. Z pew-
nością stanowiło to słaby punkt wysuwanej przez nich propozycji, 
który z łatwością wykorzystywali ich oponenci sprowadzający ideę sto-
jącą za Umową Ludu do absurdu wezwaniami kierowanymi pod adre-
sem jej zwolenników, aby ci zebrali pod projektem podpisy nie tylko 
wszystkich mężczyzn zamieszkałych w królestwie Anglii, ale również 
kobiet i dzieci. Pod pierwszym z nich prawdopodobnie zbierano pod-
pisy wśród żołnierzy, ale jedynym realnym sposobem wprowadzenia 

Study in the History and Political Theory of the English Great Civil War, American Historical 
Association, Washington 1916, s. 210. Por. też: A. Woolrych, op.cit., s. 386.

25 M. Loughlin, op.cit., s. 25.
26 The Second Agreement of the People (1648): From John Lilburne, Foundations of Freedom 

[w:] A.S.P. Woodhouse (ed.), op.cit., s. 366.
27 T.C. Pease, op.cit., s. 210–211.
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go w życie mogło być narzucenie go Parlamentowi przez armię. W tym 
kontekście należy pamiętać, że armia była wówczas zgromadzeniem 
znacznie bardziej reprezentatywnym dla angielskiego społeczeństwa 
niż Parlament. Dlatego właśnie idea Agreement of the People narodziła się 
w armii, a była zwalczana w Parlamencie28. Niemniej jednak armia nie 
była organem przedstawicielskim pochodzącym z wyboru, w związku 
z czym nie mogła pretendować do reprezentowania ludu jako pierwot-
nej władzy we wspólnocie.

Lewellerzy nie zdołali wypracować koncepcji konwencji jako odręb-
nego od Parlamentu organu przedstawicielskiego, dysponującego wła-
dzą ustanawiania norm wiążących ten ostatni w wykonywaniu władzy 
prawodawczej, którą mogliby uczynić podstawą procedury stanowie-
nia zwierzchniego prawa29. Została ona jednak podjęta w piśmienni-
ctwie politycznym kilka lat po upadku ruchu. W 1656 roku Henry Vane 
proponował zwołanie konwencji – lub, jak pisał, Generalnej Rady (Ge-
neral Council) – która nie miałaby wykonywać władzy prawodawczej, 
ale podjąć wolną debatę i uzgodnić „fundamentalne konstytucje”. W jej 
skład mieliby wejść „wierni, uczciwi i wyróżniający się ludzie”, wybra-
ni za zgodą wszystkich uznających zasadę zwierzchności ludu. Kon-
wencję miała zwołać „obecna władza rządząca”, to znaczy generałowie, 
jako że od października 1655 roku Oliver Cromwell wprowadził admi-
nistrację wojskową w Anglii i w Walii, dzieląc ich terytoria łącznie na 
dwanaście okręgów, na których czele stali generałowie odpowiedzialni 
bezpośrednio przed nim30.

W tym samym okresie co Vane, który za opublikowanie A Healing 
Question Propounded został uwięziony, podobny sposób myślenia, ale 
w znacznie bardziej uporządkowanej formie, przedstawił George Law-
son. W 1657 roku opublikował on An Examination of the Political Part 
of Mr. Hobbes. His Leviathan, polemikę z głośnym już wówczas trakta-
tem, a trzy lata później swoje opus magnum zatytułowane Politica Sac-
ra et Civilis. Rozważając problem relacji między naturalną (community) 
a polityczną (commonwealth) formą egzystencji wspólnoty, stwierdzał, 
że kiedy dochodzi do „rozwiązania rządu” (dissolution of government) 
powołanego przez wspólnotę w pierwotnym „stanie wolności” (state of 
liberty), przestaje ona istnieć w formie politycznej, ale nadal pozostaje 
naturalną wspólnotą. Rozpad wspólnoty politycznej w rezultacie roz-
wiązania rządu oznacza również unicestwienie jego instytucji. Kiedy 

28 Por. Ch. Hill, The World Turned Upside Down: Radical Ideas during the English Revolu-
tion, Penguin Books, London 1991, s. 58.

29 Por. R. Fernández Cueva, Los levellers y el Agreement: Hacia la teoría constitucional 
moderna, „Universitas: Revista de Filosofía, Derecho y Política” no. 3, verano 2006, s. 94.

30 H. Vane, A Healing Question Propounded, London 1656, s. 20.
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więc „rząd jest rozwiązany, a wspólnota (communitie) pozostaje jednak 
zjednoczona, lud może uczynić użytek ze zgromadzenia takiego jak 
Parlament, aby zmienić poprzedni rząd i ukonstytuować nowy”. Organ 
prawodawczy nie może jednak „tego uczynić jako Parlament”, ale jako 
zebranie „bezpośrednich przedstawicieli” naturalnej wspólnoty (com-
munitie), a nie wspólnoty politycznej (common-wealth)31.

Agreements of the People zasadniczo różniły się od wszystkich pozosta-
łych projektów nowego uregulowania stosunków ustrojowych po zwy-
cięstwie Parlamentu w wojnie domowej, zarówno kompromisowych wo-
bec pokonanego władcy Oferty z Newcastle (Newcastle Propositions) oraz 
Punktów Oferty (Heads of the Proposals) z 1647 roku, jak i zmian wprowa-
dzanych w okresie republiki (w latach 1649–1653), a następnie protektora-
tu (1653–1659). Newcastle Propositions oraz Heads of the Proposals zamierza-
no wprowadzić w życie ustawami uchwalonymi przez Parlament. Zmian 
ustrojowych związanych z ustanowieniem republiki dokonano w taki 
sam sposób. Najważniejsze kwestie ustrojowe uregulowały wówczas ko-
lejno: Ustawa o ustanowieniu Rady Państwa dla Rzeczypospolitej Angiel-
skiej z 13 lutego 1649 roku (An Act of this Present Parliament for Constituting 
a Council of State for the Commonwealth of England); Ustawa znosząca urząd 
króla z 17 marca 1649 roku (An Act Abolishing the Offi  ce of the King); Ustawa 
znosząca Izbę Lordów z 19 marca 1649 roku (An Act Abolishing the House 
of Lords) oraz Ustawa ogłaszająca Anglię Rzeczą pospolitą z 19 maja 1649 
roku (An Act Declaring England to be a Common wealth). Podstawy ustrojo-
we protektoratu – najpierw w postaci Dokumentu o Rządzie (Instrument 
of Government)32, ogłoszonego 16 grudnia 1653 roku, a następnie Pokornej 

31 Cyt. za: E.S. Morgan, op.cit., s. 89.
32 Przyjęte powszechnie w polskim piśmiennictwie nazewnictwo Instrument Rzą-

dzenia jest kłopotliwe, ponieważ słowo „instrument” to synonim takich słów, jak „na-
rzędzie” i „sposób”. Taka forma przekładu sugeruje więc, że mamy do czynienia z ak-
tem przypominającym konstytucję, zwierzchnim wobec ustawodawstwa. Konstytucja 
w formie ustawy zasadniczej nazywana jest wszak niekiedy instrumentem rządzenia 
państwem. Tymczasem ofi cjalny tytuł omawianego dokumentu był następujący: Rząd 
Rzeczypospolitej Anglii, Szkocji i Irlandii oraz dominiów do nich należących (The Gov-
ernment of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland and the dominions thereto be-
longing). Jak przekonująco argumentuje G. Stourzh, w skróconej tytulaturze (Instrument 
of Government) „rząd (government) jest centralnym terminem, a słowo instrument […] 
oznacza zaledwie dokument”. W ten sposób Instrument of Government to nic więcej jak 
dokument opisujący strukturę organów władzy w państwie. G. Stourzh, Constitution: 
Changing Meanings of the Term from the Early Seventeenth to the Late Eighteenth Century [w:] 
T. Ball, J.G.A. Pocock (eds.), Conceptual Change and the Constitution, University Press of 
Kansas, Lawrence 1988, s. 36–37. Wielka Brytania nie była jedynym państwem, w któ-
rym doszło do uchwalenia tego rodzaju dokumentu. W 1634 roku w Szwecji został 
przyjęty Akt o Formie Rządu (Regerings formen). Odstąpienie od utrwalonej terminologii 
może być dopuszczalne, tylko jeżeli jest dostatecznie uzasadnione. W tym wypadku, 
jak się zdaje, mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Wystarczającym powodem 
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Petycji i Rady (Humble Petition and Advice) uchwalonej 25 maja 1657 roku 
– już nieco trudniej jednoznacznie zinterpretować. 

Dokument o Rządzie jest niemal powszechnie uznawany za pierwszą 
i jedyną w historii Wielkiej Brytanii formalną konstytucję, a tym samym 
w ogóle za pierwszą w dziejach konstytucję33. Wydaje się, że jest tak prze-
de wszystkim dlatego, iż ustanowienie zasady wyższej mocy prawnej 
jego postanowień w stosunku do pozostałych norm systemu prawnego 
pozwala wypełnić – przynajmniej na pierwszy rzut oka – podstawowe 
dla współczesnego prawnika kryterium konstytucji w znaczeniu formal-
nym34. Poza tym systematyka podzielonego na czterdzieści dwa przejrzy-
ste artykuły Dokumentu o Rządzie jest z pewnością nowoczesna na tle 
podobnych aktów prawnych z XVII wieku. Osadzony w kontekście histo-
rycznym i konfrontowany nie z dwudziestowiecznymi kryteriami kon-
stytucyjności, ale z tymi, które wyrastały z siedemnastowiecznej refl eksji 
politycznej, a zostały sformułowane w kolejnym stuleciu, Instrument of 
Government traci wszelkie znamiona konstytucji. Jego status jako wyż-
szego prawa może być poważnie podany w wątpliwość ze względu na 
brak uwzględnienia w jego tekście procedury zmiany. Nie stanowiłoby 
to problemu, gdyby został on uchwalony przez organ taki jak konwencja, 
wówczas bowiem byłoby jasne, że władza Parlamentu nie mogłaby obej-
mować wprowadzania do niego zmian, a tym bardziej jego całkowitego 
uchylenia35. Tymczasem Dokument o Rządzie został początkowo pro-
klamowany przez najwyższych ofi cerów armii – jego autorem był jeden 
z generałów John Lambert – i na tej podstawie wprowadzony w życie 
(Cromwell został powołany na stanowisko Lorda Protektora tego samego 
dnia, w którym ogłoszono Instrument of Government), przy czym następ-
nie skierowano go do Parlamentu. Jeśli więc Parlament miał być źródłem 
jego legitymacji, to wobec braku szczególnej procedury zmiany w oczy-

zaproponowania nowego nazewnictwa może być notorycznie powtarzające się w litera-
turze przedmiotu twierdzenie, że Instrument of Government jest pierwszą i jedyną w hi-
storii Wielkiej Brytanii spisaną konstytucją. 

33 Taki pogląd do tego stopnia dominuje w rodzimej literaturze prawnohistorycznej, 
że warto oddać S. Bożykowi, iż nie tylko pomija on Dokument o Rządzie, ale też za 
„pierwszy projekt konstytucji pisanej w Europie” uznaje Agreement of the People z 1647 
roku. Zob. idem, Konstytucja, Temida 2, Białystok 1999, s. 11.

34 W art. 24 Dokumentu o Rządzie przewidziano, że, po uchwaleniu w odpowied-
niej procedurze będą mogły wejść w życie tylko te projekty ustaw (bills), których przepi-
sy nie są sprzeczne z jego postanowieniami. Zob. Instrument of Government [w:] S.R. Gar-
diner (ed.), op.cit., s. 413.

35 Z tego względu nie sposób podzielić opinii G.D. Heatha III, według którego dąże-
nie do ograniczenia władzy Parlamentu, mające stać za Dokumentem o Rządzie, znala-
zło wyraz „w zapożyczeniu starej idei lewellerów ustanowienia zwierzchniego prawa”. 
Zob. G.D. Heath III, Making the Instrument of Government, „Journal of British Studies” 
1967, vol. 6, no. 2, s. 18. 
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wisty sposób kompetencje w tym przedmiocie należały również do Parla-
mentu. Notabene, zanim organ ten zdołał go uchwalić, został rozwiązany, 
wobec czego legalność Dokumentu o Rządzie była, jak się wydaje słusz-
nie, kwestionowana. Tym, co ostatecznie nie pozwala uważać go za pier-
wowzór konstytucji, jest jednak przede wszystkim brak wyodrębnienia 
władzy stanowienia wyższych norm od władzy prawodawczej organu 
przedstawicielskiego, a przecież ta właśnie okoliczność, jak już wskaza-
no, determinowała zasadniczą odmienność konstytucji od zwykłego pra-
wa. Nad Dokumentem o Rządzie Parlament zachował pełne władztwo 
i w odpowiednich okolicznościach zastąpił go Pokorną Petycją i Radą. 
Ten dokument nie jest już wskazywany jako formalna konstytucja, praw-
dopodobnie ze względu na to, że nie ma w nim postanowienia podobne-
go do art. 24 Dokumentu o Rządzie, który pozwalałby na postrzeganie go 
jako prawa wyższego rzędu immunizowanego przed zmianą zwykłym 
ustawodawstwem Parlamentu.

2. Chwalebna rewolucja

W radykalnym piśmiennictwie politycznym z czasów chwalebnej rewo-
lucji pojawiły się argumenty wskazujące na szczególny status konsty-
tucji królestwa, której zmiana miała przekraczać zakres władzy Parla-
mentu. Wśród licznych publikacji sytuujących się w tym nurcie warto 
wyróżnić jedną, znaną pod skróconym tytułem The Breviate. Jej autorem 
był John Wildman. W przywołanym tekście przekonywał on o koniecz-
ności rozróżnienia konstytucji (constitution) i rządu (administration), któ-
re jego zdaniem jest niezbędne dla „zrozumienia ustroju” (government). 
Stwierdzał, że „konstytucja (constitution of government) mieści się w pier-
wotnej Umowie Ludu (Agreement of the People)”, zawieranej między samy-
mi członkami wspólnoty bądź między ludem a tymi, którym zamierza 
on powierzyć sprawowanie władzy przed powołaniem rządu lub też po 
tym, jak dotychczasowy przestał istnieć. Celem takiej umowy – utożsa-
mianej z konstytucją – jest określenie formy ustroju, wskazanie osoby 
bądź osób powołanych do sprawowania władzy oraz określenie, „za 
pomocą jakich praw lub norm powinni rządzić ci, którym powierzona 
zostanie najwyższa władza”36. Najważniejsza jest jednak konsekwencja 
ustanowienia rządu przez Umowę Ludu. Polega ona na tym, że Umowa 
wyznacza nieprzekraczalne granice jego władzy. 

36 Good Advice before it be too late: Being a Breviate for the Convention: Humbly Represented 
to the Lords and Commons of England [w:] The Eighth Collection of Papers Relating to the Pres-
ent Juncture of Aff airs in England, London 1689, s. 20.
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 Jakiekolwiek zastrzeżenia [swoich] wolności lud wskaże w swojej Umo-
wie, należy je traktować jako jego uprawnienia (rights) na podstawie praw 
konstytucji (laws of the constitution), zasadnicze dla niej, a w rezultacie 
nienaruszalne przez nikogo spośród rządzących, których [lud] powołał 
w celu sprawowania władzy; prawa stanowione przez rząd (laws of the 
administration) są nieważne (void) w takim zakresie, w jakim pozostają 
sprzeczne z którymkolwiek z [praw] konstytucji37.

Najważniejsze wydarzenia, jakie miały przejść do historii pod na-
zwą chwalebnej rewolucji, rozegrały się na przełomie 1688 i 1689 roku. 
W wymiarze ustrojowym rewolucja rozciągnęła się jednak znacznie bar-
dziej w czasie. Dopiero w 1701 roku uchwalona została bowiem Ustawa 
o następstwie tronu (Act of Sett lement), która zmieniała porządek dzie-
dziczenia korony brytyjskiej, przypieczętowując w ten sposób porewo-
lucyjny ład polityczno-ustrojowy. W tym sensie dla ustroju brytyjskiego 
lata 1689–1701 „były w równej mierze okresem formacyjnym jak sama 
chwalebna rewolucja. Były to lata, w których ustrojowe implikacje tego, 
co się stało w czasie rewolucji, wypracowywano w atmosferze ciągłego 
napięcia między koroną a Parlamentem”38.

Chwalebną rewolucją zostały nazwane wydarzenia zapoczątkowane 
ucieczką z kraju króla Anglii, Szkocji i Irlandii Jakuba II (VII)39 w grud-
niu 1688 roku, która doprowadziła do faktycznego opróżnienia tronu 
trzech brytyjskich królestw. Do rewolucji doszło w nich wszystkich – 
chociaż w Irlandii nie była ona w żadnym razie „chwalebna” – ale naj-
większe znaczenie miały wydarzenia w Anglii, ponieważ to właśnie one 
doprowadziły do radykalnych przemian ustrojowych. Wobec ucieczki 
króla Anglia pozostała bez monarchy, mimo iż ten formalnie nie abdy-
kował ani nie został pozbawiony korony. Tak czy inaczej, już wkrótce 
miała ona zostać złożona w nowe ręce40.

37 Ibidem, s. 21.
38 J. Carter, The Revolution and the Constitution [w:] G. Holmes (ed.), Britain after the 

Glorious Revolution 1689–1714, Macmillan, London 1987, s. 39.
39 Jakub był drugim władcą o tym imieniu zasiadającym na tronie Anglii i Irlandii, 

ale siódmym, który nosił koronę Szkocji. Z tego też powodu zawsze wówczas, kiedy jest 
o nim mowa jako o królu trzech królestw, występuje on jako Jakub II (VII). Gdy nato-
miast przedstawia się go jedynie jako króla Anglii, nazywamy go Jakubem II. 

40 Bezpośrednią przyczyną ucieczki Jakuba była inwazja dokonana przez jego zię-
cia, księcia Wilhelma Orańskiego, który 5 listopada 1688 roku wylądował na czele armii 
u wybrzeży Anglii. W ten sposób odpowiedział na zaproszenie wystosowane do nie-
go w ostatnim dniu czerwca przez siedmiu wpływowych przywódców obu głównych 
angielskich stronnictw politycznych, wigów i torysów, zjednoczonych od niedawna 
w opozycji przeciwko królowi. Zaszyfrowane zaproszenie podpisali: William Caven-
dish hrabia Devonshire, Edward Russell i Henry Sidney ze strony wigów; z torysów: 
Thomas Osborne hrabia Danby oraz biskup Londynu Henry Compton, a także  Richard 
Lumley hrabia Scarbrough, i Charles Talbot hrabia Shrewsbury, których podpisy miały 
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świadczyć o odnowionym zapale Anglii na rzecz protestantyzmu, na który obaj dopiero 
co się nawrócili (zob. G.M. Trevelyan, The English Revolution 1688–1689, Oxford Univer-
sity Press, London–New York–Toronto 1954, s. 94). O podjęciu tego bezprecedensowego 
kroku zadecydowały nieoczekiwane narodziny następcy tronu, które niespodziewanie 
stworzyły zatrważającą dla angielskich elit perspektywę niekończącej się sukcesji kato-
lickich władców. Pod koniec września Wilhelm ofi cjalnie przyjął zaproszenie i, jak już 
wspomniano, w pierwszych dniach listopada wylądował w Anglii. Król mógłby myśleć 
o skutecznym przeciwstawieniu się najeźdźcy, gdyby wcześniej skutecznie nie obrócił 
przeciwko sobie nie tylko elit własnego państwa, ale też, jak się wydaje, większości jego 
społeczeństwa. Historycy są raczej zgodni w opinii, że ostatni angielski władca z dyna-
stii Stuartów uczynił bardzo wiele, aby zyskać sobie wpływowych wrogów, choć trzeba 
pamiętać, że miał ich niemało jeszcze przed wstąpieniem na tron. Już wówczas proble-
mem dla wielu było jego wyznanie. Książę Yorku był bowiem zdeklarowanym katoli-
kiem. Perspektywa bezpotomnej śmierci Karola II sprowokowała tak zwany kryzys eks-
kluzyjny. W trzech kolejnych parlamentach w latach 1679–1681 przeciwnicy następcy 
tronu bezskutecznie usiłowali przeforsować projekt ustawy (Exclusion Bill) odsuwającej 
od sukcesji królewskiego brata. Nie udało im się tego osiągnąć ze względu na opór par-
tii anglikańskiej w Parlamencie, która stanęła na stanowisku niepodważalności ustalo-
nej przez urodzenie kolejności dziedziczenia korony. W trakcie kryzysu ekskluzyjnego 
uformowały się po raz pierwszy opozycyjne wobec siebie stronnictwa wigów i torysów, 
które w tym czasie przybrały takie właśnie nazwy (zob. ibidem, s. 30–31). Gdyby Jakub 
był tylko katolikiem, może i byłby zdolny utrzymać koronę. Tyle tylko, że wierzył on 
również, wzorując się w tej mierze na swym dziadku Jakubie I (VI), w boską prowe-
niencję władzy królewskiej. W jego mniemaniu władza monarsza pochodziła od Boga, 
obowiązkiem zaś króla była realizacja boskich zamierzeń, które wymagały rzecz jasna 
wspierania religii katolickiej. Próbując wykorzystywać władzę królewską w promocji 
katolicyzmu, Jakub uwikłał się w spór o charakterze równocześnie religijnym i ustrojo-
wym (zob. A. Tomkins, Our Republican Constitution, Hart Publishing, Oxford–Portland 
2005, s. 99–101). Nie wdając się zanadto w szczegóły, zaznaczmy jedynie, że polityka 
króla zmierzała do zniesienia dyskryminacji wobec katolików, a narzędziami, jakimi 
się w tym celu posługiwał, było między innymi oparte na prerogatywie – a więc niekon-
trolowane przez Parlament – prawo dyspensy i suspensy wobec ustaw Parlamentu. Ja-
kub korzystał z niego bardzo swobodnie, używając go przede wszystkim przeciwko tak 
zwanej ustawie o próbie z 1673 roku (Test Act), która uniemożliwiła katolikom obejmo-
wanie urzędów cywilnych i wojskowych. Po pięciu latach podobnymi ograniczeniami 
objęto także możliwość piastowania przez nich mandatów parlamentarnych. Ustawa 
wymagała od osób ubiegających się o wymienione funkcje i stanowiska wyrzeczenia 
się katolickich dogmatów wiary w Trójcę Przenajświętszą i Przeistoczenie. Korzystając 
z prawa suspensy i dyspensy, król zawieszał obowiązywanie przepisów ustawy w sto-
sunku do osób, które chciał powołać na objęte nimi stanowiska, otwierając w ten sposób 
katolikom drogę do funkcji w administracji i w armii, a jednocześnie usuwając z nich 
swoich dawnych torysowskich sojuszników. W ten sposób prowokował konfl ikt religij-
ny z anglikańską większością, otwierając równocześnie drugi front sporu, tym razem 
o charakterze ustrojowym, między egzekutywą a Parlamentem. Nastawiając przeciwko 
sobie Parlament, król równocześnie zniechęcał do siebie swoich jedynych potencjalnych 
stronników wśród parlamentarzystów, jakimi byli tworzący partię anglikańską torysi. 

Ucieczka Jakuba stworzyła poważny problem ustrojowy. Formalnie 
pozostawał on królem, nie doszło bowiem ani do abdykacji, ani do po-
zbawienia go korony, chociaż nie było wątpliwości co do tego, że fak-
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tycznie monarchę obalono. Niezbędnych formalności mógłby dokonać 
Parlament, tyle tylko, że ten został przez króla rozwiązany jeszcze w lip-
cu 1688 roku. Przed opuszczeniem Londynu Jakub nie tylko zniszczył 
przygotowane już rozporządzenia (writs), na podstawie których miały 
zostać zarządzone nowe wybory, ale również wrzucił do Tamizy pie-
częć królewską (Great Seal of England) potwierdzającą prawomocność 
aktów królewskich. Zwołanie Parlamentu było więc niemożliwe, po-
nieważ mógł tego dokonać jedynie król. W tej sytuacji zwołane ad hoc 
nieofi cjalne zebranie parów królestwa, obecnych w Londynie członków 
parlamentów z czasów Karola II oraz londyńskich aldermanów zwró-
ciło się do Wilhelma Orańskiego, zięcia Jakuba II (VII), o tymczasowe 
przejęcie zarządu administracyjnego królestwa oraz zwołanie konwen-
cji (convention). Stosownie do prośby książę zaprosił lordów oraz we-
zwał hrabstwa (counties) i miasta (boroughs) do wysłania przedstawicieli 
na konwencję, która miała się zebrać 22 stycznia 1689 roku41. Zarów-
no wybór słowa „konwencja” jako nazwy zgromadzenia, jak i decyzja 
o rezygnacji z nazwania go Parlamentem były rozmyślne. Ich użycie 
stanowiło wyraz uznania faktu, że Jakub pozostawał formalnie królem, 
a Parlament mógł być zwołany wyłącznie przez monarchę. Chociaż 
więc konwencja została wybrana tak samo, jak wybierano wcześniejsze 
parlamenty (przed zmianami wprowadzonymi przez obalonego kró-
la), i obradowała w podobny sposób, to znaczy w dwóch izbach (jednej 
złożonej z parów, i drugiej – z przedstawicieli miast oraz hrabstw), nie 
była, ściśle rzecz ujmując, Parlamentem42. 

W historii Anglii brakowało precedensu dla tego rodzaju zgroma-
dzenia. Nawet „konwencja” z 1660 roku, która dokonała restauracji 

Walcząc z Parlamentem, udało się co prawda Jakubowi uzyskać sądowe potwierdzenie 
legalności dyspensy i suspensy, ale prawo generalnego zawieszania ustaw decyzją mo-
narchy zostało skutecznie zakwestionowane. Kiedy wiosną 1688 roku król próbował 
upokorzyć anglikański kler, nakazując odczytanie we wszystkich kościołach ogłoszonej 
przez niego rok wcześniej Deklaracji Odpuszczenia (Declaration of Indulgence), w której 
nie tylko wyrażał życzenie, aby wszyscy jego poddani przeszli na katolicyzm, ale rów-
nież oznajmiał swą wolę niestosowania w przyszłości ustaw o próbie, sędziowie opo-
wiedzieli się przeciwko niemu. Uniewinnienie siedmiu biskupów, którzy zwróciwszy 
się do króla z petycją o odwołanie nakazu odczytania Deklaracji Odpuszczenia, zostali 
oskarżeni o buntownictwo i uwięzieni, symbolicznie zbiegło się z narodzinami następ-
cy tronu. Swoją polityką Jakub II (VII) potwierdził obawy tych, którzy już u progu jego 
panowania – a nawet wcześniej, w okresie kryzysu ekskluzyjnego – przestrzegali przez 
groźbą papistowskich i arbitralnych rządów. Doprowadził w ten sposób do zjednocze-
nia podzielonych wcześniej elit politycznych, co przesądziło jego losy. Torysi zrezyg-
nowali z tradycyjnie zajmowanego stanowiska, które wykluczało czynny opór nawet 
wobec występnego władcy, i przyłączyli się do wigów w walce przeciwko królowi.

41 Zob. F.W. Maitland, The Constitutional History of England, Cambridge University 
Press, Cambridge 1919, s. 283.

42 Zob. E.S. Morgan, op.cit., s. 107.
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monarchii, była nazywana tak jedynie przez komentatorów. Sami jej 
członkowie uważali ją za Parlament43. Przed wojną domową konwencja 
stanowiła w Anglii synonim zebrania (meeting). W ten sposób nazywano 
parlamenty, które zebrawszy się, nie zdołały uchwalić żadnej ustawy. 
Pod względem prawnym oznaczało to, że nie doszło do odbycia sesji 
Parlamentu, ale jedynie do spotkania jego członków44. Później używano 
tej nazwy wobec czterech kolejnych parlamentów o wątpliwej i kwestio-
nowanej legitymacji, zwoływanych po rozwiązaniu tak zwanego Dłu-
giego Parlamentu (Long Parliament) w kwietniu 1653 roku45. Konwen-
cją nazywano więc w Anglii organ przedstawicielski niezwołany przez 
króla. Była ona w jakimś stopniu ułomnym Parlamentem. 

W Anglii słowo to miało zatem raczej pejoratywny wydźwięk, inaczej 
niż w Szkocji, gdzie od XVI wieku konwencja stanów królestwa (Con-
vention of Estates) była „mniej sformalizowanym parlamentem”, którego 
zebranie nie wymagało inicjatywy ani przyzwolenia króla. Władza kon-
wencji, chociaż nieokreślona precyzyjnie, była mniej rozległa niż parla-
mentu. Mogła ona przeprowadzać pobór do armii oraz nakładać obcią-
żenia fi nansowe na poddanych, ale nie miała uprawnień do uchwalania 
oraz uchylania ustaw. Zdaniem J. Franklina Jamesona to właśnie ze 
Szkocji idea konwencji jako odrębnego od parlamentu organu przedsta-
wicielskiego została przejęta przez Anglików, a później również przez 
Amerykanów46. W siedemnastowiecznym angielskim piśmiennictwie 
politycznym słowo „konwencja” używane było jednak w nieco innym 
znaczeniu – co zresztą cytowany badacz także odnotowuje – zapowia-
dającym to jednoznaczne odniesienie, jakie będzie mieć ono w kolejnym 
stuleciu już nie w samej Anglii, lecz w brytyjskich koloniach w Ameryce. 
W 1656 roku Henry Vane charakteryzował konwencję jako organ powo-
łany do prowadzenia „swobodnej debaty” i uzgodnienia „postanowień 
(particulars), które pod postacią fundamentalnych konstytucji powinny 
być opracowane i bezwzględnie przestrzegane jako warunki, na których 
cała wspólnota w ten sposób reprezentowana godzi się złączyć w cywil-
ne i polityczne zjednoczenie (civil and politique incorporation)”47. 

43 J. Franklin Jameson, The Early Political Uses of the Word Convention, „American His-
torical Review” 1898, vol. 3, no. 3, s. 481.

44 Ibidem, s. 480.
45 Chodzi o złożony z nominatów tak zwany Parlament Szkieletów (Barebone’s Parlia-

ment), obradujący między lipcem a grudniem 1653 roku, pierwszy Parlament protekto-
ratu (wrzesień 1654–styczeń 1655), drugi Parlament zwołany przez Olivera Cromwella 
(wrzesień 1656–czerwiec 1657 i styczeń–luty 1658) oraz Parlament zwołany przez Ri-
charda Cromwella (styczeń–kwiecień 1659). Ibidem, s. 482.

46 Zob. ibidem, s. 484–485.
47 H. Vane, op.cit., s. 20. 
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Konwencja zwołana przez Wilhelma była przez wielu postrzegana 
w taki właśnie sposób. Edmund S. Morgan podaje przykłady publikacji 
mających uświadomić jej członkom, że wobec rozwiązania rządu (dis-
solution of government) ich władza jako przedstawicieli wciąż istniejącej 
wspólnoty jest większa niż zwykłych parlamentów. Mogą oni bowiem 
nie tylko określić najbardziej pożądaną formę rządu, ale także, mając 
upoważnienie „całego ludu zawiązanego we wspólnotę, [zdolni są] po-
rozumieć się z wybranymi przez siebie rządzącymi i określić warunki, 
na których owi rządzący będą mogli sprawować władzę”48. Autor jedne-
go z opublikowanych w tamtym czasie pamfl etów przekonywał nawet, 
że jednym z pożytków płynących z konwencji jest to, że ma ona moż-
liwość upoważnienia Parlamentu do zmiany konstytucji królestwa, co 
jest konieczne, jako że „zwykła władza parlamentarna nie może zmienić 
niczego w konstytucji bez upoważnienia ze strony ciała politycznego 
(body politick)”. Tylko takie upoważnienie gwarantuje trwałość zmian 
ustrojowych. Ustawa zmieniająca kolejność sukcesji, uchwalona za po-
zwoleniem konwencji, nie będzie mogła bowiem być poprawiona ani 
zmieniona bez „takiego samego upoważnienia ze strony ciała politycz-
nego zebranego za zgodą króla”. Podobnie jak porządek dziedziczenia 
korony, również decyzja o zjednoczeniu królestw Anglii i Szkocji wy-
magała zgody konwencji, ponieważ podjęcie takiej decyzji wykraczało 
poza „zwykłą władzę parlamentarną”49.

Przed konwencją zwołaną w styczniu 1689 roku stały dwa problemy 
ustrojowe, które wymagały rozwiązania. Oba zagadnienia były zresztą 
z sobą ściśle powiązane. Konieczne było po pierwsze, rozstrzygnięcie 
kwestii obsady tronu, a po drugie, określenie warunków sprawowania 
władzy przez nowego króla, które wykluczyłyby niebezpieczeństwo 
powtórzenia się w przyszłości panowania Jakuba II. Pierwszy z proble-
mów sprawił obradującemu zgromadzeniu znacznie więcej kłopotów. 
Po długiej debacie w uchwale ogłaszającej opróżnienie tronu przystano 
ostatecznie na użycie słowa renunciation na określenie działania pod-
jętego przez króla oraz terminu vacancy, który miał oddawać sytuację 
powstałą w rezultacie opuszczenia przezeń kraju. Miało to więc ozna-
czać, że swoim zachowaniem mającym na celu rozsadzenie aparatu 
państwowego oraz narzucenie poddanym katolicyzmu Jakub wystą-
pił przeciwko naturze królewskiego urzędu, co oznaczało wyrzeczenie 

48 E.S. Morgan, op.cit., s. 108.
49 A Discourse concerning the Nature, Power and Proper Eff ects of the Present Conventions 

in both Kingdoms, called by the Prince of Orange 1688–9 [w:] A Collection of State Tracts, Pub-
lished on Occasion of the Late Revolution in 1688, and during the Reign of King William III, vol. 1, 
London 1705, s. 224.
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się przezeń korony. W ten sposób skutkiem postępowania króla było 
opróżnienie tronu50.

W Deklaracji praw (Declaration of Rights) uchwalonej w lutym 1689 
roku jest już jednak mowa nie o wyrzeczeniu się korony (renunciation), 
ale o abdykacji z urzędu (abdication of government). W gruncie rzeczy 
chodziło jednak o to samo. Kluczowe znaczenie miało w każdym razie 
odrzucenie forsowanej przez torysów teorii, według której opuszczając 
terytorium królestwa, Jakub II porzucił (deserted) koronę. Przyjęcie takie-
go zachowawczego stanowiska wykluczałoby potrzebę zdefi niowania 
materialnych przesłanek abdykacji króla. W ten sposób nie istniałoby 
kryterium, zgodnie z którym można by w przyszłości osądzać postę-
powanie monarchy. Instytucja monarchii ostałaby się więc w niemal 
nienaruszonym stanie. Konwencja nie zdecydowała się podjąć formal-
nej decyzji o pozbawieniu (deposition) Jakuba korony. Wybrana została 
bardziej umiarkowana i mniej jednoznaczna formuła. Tak czy inaczej, 
istotne jest to, że zanegowanie koncepcji porzucenia przez króla koro-
ny oznaczało oparcie całej operacji na teorii kontraktu mającego wiązać 
monarchę z jego poddanymi. Przestrzeganie owego pierwotnego kon-
traktu – niesformułowanego w żadnym dokumencie i nieodnawianego, 
rzecz jasna, wraz z kolejnymi sukcesjami na tronie, ale sytuowanego 
w odległej przeszłości, w niemożliwym do precyzyjnego ustalenia cza-
sie, w którym doszło do wyodrębnienia we wspólnocie władzy poli-
tycznej – miało być warunkiem pozostawania króla na urzędzie.

Ogłosiwszy, że doszło do opróżnienia tronu, konwencja zaoferowała 
koronę Anglii córce Jakuba II Marii oraz jej mężowi, księciu Wilhelmowi 
Orańskiemu, którzy mieli panować wspólnie jako Maria II i Wilhelm III. 
Takie dość oryginalne rozwiązanie okazało się jedynym możliwym. 
Torysi i biskupi byli zdeterminowani, aby nie dopuścić do naruszenia 
porządku sukcesji tronu. Optymalnym rozwiązaniem kryzysu ustrojo-
wego było dla nich jeśli nie w ogóle utrzymanie na tronie Jakuba – pod 
warunkiem że najpierw zgodziłby się na ograniczenie swej władzy – to 
przynajmniej ustanowienie regencji dla jego małoletniego syna, przy 
zachowaniu dla ojca tytułu królewskiego. Jeżeli zaś żadne z nich nie 
okazałoby się możliwe, w grę wchodziło jeszcze powierzenie korony 
wyłącznie Marii jako następnej w porządku sukcesyjnym kandydatce51. 
Ci, którzy optowali za takim rozstrzygnięciem problemu obsady opróż-
nionego tronu, należeli jednak do mniejszości. Jeszcze mniej zwolenni-
ków miała opcja republikańska.

50 Zob. G.L. Cherry, The Role of the Convention Parliament (1688–89) in Parliamentary 
Supremacy, „Journal of the History of Ideas” 1956, vol. 17, no. 3, s. 396, 398. 

51 Zob. T. Harris, Revolution: The Great Crisis of the British Monarchy, 1685–1720, Pen-
guin Books, London 2007, s. 319–320. 
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Konwencja zaoferowała koronę Marii i Wilhelmowi 13 lutego. Po-
przedniego dnia uchwaliła Deklarację praw, która miała stanowić roz-
wiązanie drugiego z postawionych przed nią problemów. Po tym jak 
decyzją podjętą tydzień później konwencja uznała się za Parlament, De-
klaracja praw została z pewnymi zmianami uchwalona raz jeszcze, tym 
razem w formie ustawy, zaopatrzonej w sankcję królewską 16 grudnia 
1689 roku. Ustawa deklarująca prawa i wolności poddanych oraz usta-
lająca sukcesję korony (Act declaring the Rights and Liberties of the Subject 
and Sett ling the Succession of the Crown), znana powszechnie pod skró-
conym tytułem Bill of Rights52, wskazywała ograniczenia władzy kró-
lewskiej, określając jako nielegalne między innymi: a) zawieszanie obo-
wiązywania ustaw bez zgody Parlamentu; b) używanie prerogatywy 
w celu pozyskiwania funduszy na potrzeby korony na okres dłuższy 
niż określony przez Parlament; c) sądzenie za kierowanie petycji do kró-
la; d) zwoływanie i utrzymywanie w czasie pokoju stałej armii bez zgo-
dy Parlamentu. Z kwestii ustrojowych najważniejsze było pozbawienie 
katolików prawa do sukcesji tronu53, wymóg wolnych wyborów do Par-
lamentu oraz postulat jego częstego (frequent) zwoływania.

Jak już wspomniano, w wymiarze ustrojowym chwalebna rewolu-
cja nie zakończyła się wraz z uchwaleniem drugiej Deklaracji praw (Bill 
of Rights), chociaż ta ustawa była oczywiście z tego punktu widzenia 
najważniejsza. Wśród istotnych regulacji prawnych, które w kolejnym 
dziesięcioleciu poszły jej tropem, wskazać należy zwłaszcza dwie54: 
Ustawę o zwoływaniu Parlamentu z 1694 roku (Meeting of Parliament 
Act)55, która nakazywała zwoływanie organu prawodawczego króle-
stwa nie rzadziej niż raz na trzy lata, wyznaczając dodatkowo maksy-

52 Bill of Rights, 1688 Chapter 2, 1 Will and Mar Sess. 2, tekst opublikowany na: htt p://
www.legislation.gov.uk (data pobrania: 26.04.2013). Podana w tym źródle data wejścia 
w życie cytowanej ustawy wynika z tradycyjnej praktyki datowania ustaw w Wielkiej 
Brytanii. Chodzi o to, że według ówczesnego kalendarza konwencja zebrała się jeszcze 
w roku 1688 (do 1 stycznia 1752 roku rok kalendarzowy w Anglii, a później w Wielkiej 
Brytanii zaczynał się 25 marca). Ustawy uchwalone przez Parlament, w który przeobra-
ziła się konwencja, są traktowane jako uchwalone w 1688 roku. Wszystkie akty prawne 
cytowane na podstawie przywoływanego źródła są przytaczane w przypisach z data-
mi formalnie im przypisanymi. W tekście podajemy daty zgodnie ze współczesnym 
kalendarzem.

53 „[…] i każdy, kto jest lub będzie pojednany albo [pozostawał będzie] we wspól-
nocie duchowej ze Stolicą Apostolską bądź Kościołem Rzymu lub będzie wyznawał 
papistowską religię albo poślubi papistę, będzie wykluczony i na zawsze niezdolny do 
odziedziczenia korony i sprawowania władzy w tym królestwie oraz w Irlandii i na-
leżących doń posiadłości lub w jakiejkolwiek jego części, jak również wykonywania 
w nich władzy królewskiej”. Ibidem.

54 Por. T. Harris, op.cit., s. 491–494.
55 Meeting of Parliament Act, 1694 Chapter 2, 6 and 7 Will and Mar, tekst opublikowa-

ny na: htt p://www.legislation.gov.uk (data pobrania: 26.04.2013).
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malny trzyletni okres pełnomocnictw Parlamentu, oraz wspominaną 
już Ustawę o następstwie tronu z 1701 roku, która wobec możliwości 
bezpotomnej śmierci pierwszej w kolejności do jego objęcia księżniczki 
Anny Duńskiej (siostry Marii i córki Jakuba II) zabezpieczała już nie 
w ogóle protestancką, ale anglikańską sukcesję tronu. Odtąd na tronie 
angielskim mogli zasiadać wyłącznie członkowie Kościoła Anglii. Jako 
następczynię Anny ustawa wskazywała hanowerską księżniczkę Zofi ę, 
wnuczkę Jakuba I56. Pamiętajmy jednak, że oba wzmiankowane akty 
prawne realizowały zapowiedzi zawarte już w Bill of Rights. Pojawił się 
tam wszak postulat częstego zwoływania Parlamentu oraz przesądzona 
została protestancka sukcesja angielskiego tronu.

Możemy wreszcie zapytać, jak dalece rewolucyjne były opisywane 
wydarzenia? Zważywszy na oczekiwania, jakie u części publicystów 
rozbudziła ucieczka Jakuba II, dorobek konwencji przedstawia się nader 
skromnie, nawet jeżeli uwzględnić dalsze korekty ustrojowe dokonane 
w następnych latach przez kolejne parlamenty. Trafna wydaje się więc ob-
serwacja, że konwencja nie dokonała zasadniczej reformy ustroju ani nie 
podjęła się precyzyjnego zdefi niowania władzy suwerennej. Nie odby-
ła się zasadnicza debata na temat fundamentalnych praw jakiejkolwiek 
władzy lub podmiotu w ramach wspólnoty państwowej. „Wszystko, 
co zrobiono – pisze historyk brytyjskiego ustroju – to wyszczególniono 
sposoby, w jakie Jakub II miał nadużywać swej władzy, i na podstawie 
ustawy Parlamentu ogłoszono, że odtąd będą one bezprawne”57. Dro-
biazgowa analiza Deklaracji praw doprowadziła T. Harrisa do wniosku, 
że w istocie zamierzeniem konwencji była obrona i zagwarantowanie 
dawnych praw i wolności (ancient rights and liberties). „Wilhelm i Maria 
przyjęli koronę na takich samych warunkach, na których, jak uważano, 
Jakub II i wszyscy wcześniejsi monarchowie ją przyjmowali – mieli oni 
panować zgodnie z prawem”58. Nawet G.B. Adams, który posuwa się do 
stwierdzenia, że Bill of Rights przypominała spisaną konstytucję (writt en 
constitution) w większym stopniu niż jakikolwiek inny dokument w hi-
storii Anglii, zastrzega wyraźnie, że nie była ona jednak formalną kon-
stytucją, ponieważ nie ustanawiała rządu ani nie określała zakresu jego 
władzy, a nadto mogła być częściowo bądź w całości uchylona przez 
zwykłą ustawę Parlamentu59. Członkowie konwencji, reprezentując do-

56 Act of Sett lement, 1700 Chapter 2, 12 and 13 Will 3, tekst opublikowany na: htt p://
www.legislation.gov.uk (data pobrania: 26.04.2013). Zofi a zmarła w czerwcu 1714 roku, 
niespełna dwa miesiące przed królową Anną. W tej sytuacji korona angielska przypadła 
synowi Zofi i i prawnukowi Jakuba I – Jerzemu, który panował jako Jerzy I do 1727 roku.

57 S.B. Chrimes, English Constitutional History, Oxford University Press, London–New 
York–Toronto 1960, s. 163.

58 T. Harris, op.cit., s. 437.
59 G.B. Adams, Constitutional History of England, Jonathan Cape, London 1922, s. 358.
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minujący nurt refl eksji dotyczącej ustroju państwa w ówczesnej Anglii, 
myśleli kategoriami dawnej konstytucji (ancient constitution). Większość 
z nich nie miała zamiaru ustanawiać nowego porządku ustrojowego, ra-
dykalnie zrywającego z dotychczasową tradycją, ale jedynie przywrócić 
dawne prawa i wolności poddanych, dokonując tym samym odnowie-
nia tradycyjnego ładu normatywnego, którego początki umiejscawiano 
w czasach saskich (por. niżej). Swoista restauracja ancient constitution 
mogła jednak zostać dokonana wyłącznie w aspekcie materialnym. Po-
rewolucyjny ład ustrojowy (revolution sett lement) oparty na uznaniu – 
nawet jeżeli tylko domniemanym, a nie wyeksponowanym jednoznacz-
nie – suwerenności króla w Parlamencie (King in Parliament) przekreślał 
ostatecznie możliwość funkcjonowania prawa powszechnego w charak-
terze zespołu zwierzchnich norm krępujących wolę prawodawcy usy-
tuowanego w trójczłonowym Parlamencie.

Powściągliwość konwencji tłumaczy się również koniecznością za-
warcia kompromisu między wigami a torysami, siłą rzeczy eliminujące-
go możliwość radykalnych rozstrzygnięć problemów ustrojowych oraz 
stanowiskiem Wilhelma, który nie byłby skłonny przyjąć korony w ra-
zie nadmiernego skrępowania władzy monarchy. Niebezpieczeństwo 
przywrócenia Jakuba na tron przez armię francuską musiało działać 
mitygująco na członków konwencji. W każdym razie wykazany przez 
nich ustrojowy konserwatyzm oznaczał, że – jak pisze Morgan – nie 
doszło w Anglii do „sformułowania i ustanowienia […] konstytucji na 
podstawie powszechnej zgody (popular sanction) lub władzą odrębną od 
jej rządu”60.

Mimo wszystko, nie można by mówić o rewolucji, obojętnie – chwa-
lebnej czy nie, gdyby nie było w działalności konwencji pierwiastka 
w istocie rewolucyjnego. Jej członkowie uparcie poszukiwali historycz-
nych precedensów dla podejmowanych przez siebie decyzji, ale nie byli 
w stanie znaleźć ani jednego, który mógłby zostać bezdyskusyjnie przy-
jęty. Nawet uznając prawo Parlamentu do usunięcia występnego wład-
cy – względnie stwierdzenia, że tron został opróżniony na skutek jego 
postępowania, co w gruncie rzeczy sprowadzało się do tego samego – 
konwencja nie była Parlamentem, ponieważ nie została zwołana przez 
króla. Zdarzało się wcześniej w historii Anglii, że władcy pozbawiani 
byli korony, ale nawet najczęściej przywoływane przykłady detronizacji 
Edwarda II w 1327 roku i Ryszarda II w roku 1399 nie były adekwat-
ne do sytuacji z końca XVIII wieku, ponieważ obaj czternastowieczni 
monarchowie zostali złożeni z tronu przez Parlament61. Ów całkowicie 
pozaprawny status konwencji – prawo angielskie nie znało bowiem ta-

60 E.S. Morgan, op.cit., s. 120.
61 Por. J.Z. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485–1939, t. 1, Ossolineum, Wrocław 1986, s. 263.
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kiego organu – rzutuje na legalność wszystkich podjętych przez nią de-
cyzji. Nie będąc Parlamentem, konwencja nie mogła ani pozbawić Jaku-
ba II korony, ani stwierdzić, że tron uległ opróżnieniu, a co za tym idzie 
– powierzyć go innemu władcy. Jeśli konwencja nie była Parlamentem, 
tym bardziej nie mogła się weń przekształcić, do czego doszło tuż po 
koronacji nowej pary monarszej. Problem polegał na tym, że „ważność 
ustawy ogłaszającej [konwencję] Parlamentem zależy od sankcji kró-
lewskiej Wilhelma i Marii. Ważność sankcji królewskiej jest uzależniona 
od tego, że są oni królem i królową; ale w jaki sposób stali się oni kró-
lem i królową”, skoro nie wybrał ich Parlament62? Powierzając koronę 
Anglii Wilhelmowi i Marii, a następnie – już jako samozwańczy Par-
lament – określając warunki następstwa tronu, konwencja zasadniczo 
zmieniła zasady funkcjonowania monarchii. Prawo dziedziczenia tronu 
przestało być bezwzględne, a stało się warunkowe. Kryteria jego obej-
mowania mógł określać teraz organ przedstawicielski63. Można było na-
dal utrzymywać, że jest inaczej, ale z pewnością mocnymi argumentami 
dysponowali ci, którzy twierdzili, że w tej sytuacji monarcha otrzymuje 
koronę, przynajmniej pośrednio, z woli poddanych.

Ważniejsza od rzeczywistego charakteru zmian ustrojowych będą-
cych rezultatem chwalebnej rewolucji miała się jednak okazać ich per-
cepcja. W ocenie T. Harrisa w Anglii rewolucja postrzegana była raczej 
jako obrona istniejącego wcześniej porządku ustrojowego niż próba 
ustanowienia nowego. Podkreśla on również, że w towarzyszących 
rewolucji wystąpieniach tłumów skierowanych głównie przeciwko 
katolickim miejscom kultu trudno doszukać się świadomego dążenia 
do ukształtowania nowego ładu politycznego lub religijnego. Jego zda-
niem tym, co budziło opór, były środki podejmowane przez Jakuba II 
i jego urzędników, a nie sam reżim polityczny ustanowiony po restau-
racji monarchii w 1660 roku. W ten sposób dorobek konwencji odzwier-
ciedlał główny nurt ówczesnej refl eksji politycznej. Radykalni wigowie 
sami mieli być świadomi tego, że nie dokonała się rewolucja, jakiej sobie 
życzyli64.

Niemniej jednak zarówno w debatach toczonych w trakcie obrad 
konwencji, jak i w towarzyszących im publikacjach dość chętnie po-
sługiwano się retoryką nawiązującą do zasady zwierzchnictwa ludu. 
Działalność konwencji uzasadniana była jej przedstawicielskim charak-

62 F.W. Maitland, op.cit., s. 285.
63 Co prawda już w czasie panowania Henryka VIII Parlament zmieniał kolejność 

następstwa tronu, odsuwając odeń a to Marię, a to Elżbietę, ale działo się to zawsze 
z inicjatywy króla i zgodnie z jego życzeniem. Była to więc zupełnie inna sytuacja niż 
ta, w której to Parlament samodzielnie i swobodnie determinował tę kolejność.

64 Zob. T. Harris, The People, the Law and the Constitution in Scotland and England: 
A Comparative Approach, „Journal of British Studies” 1999, vol. 38, no. 1, s. 33–34, 53–54.
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terem. Jako reprezentacja ludu miała ona prawo nie tylko ogłosić opróż-
nienie tronu, lecz także zadecydować o jego obsadzie65. Jak przekonuje 
G.L. Cherry, „teoria kontraktu z jej naciskiem na suwerenność ludu i wy-
mogiem związania nim suwerena [to znaczy monarchy] dała konwencji 
podstawę do poradzenia sobie z niechcianym królem”66. M. Goldie ob-
liczył, że spośród 139 pamfl etów opublikowanych w latach 1689–1694 
w sześćdziesięciu ośmiu odwoływano się do teorii kontraktu – z jej im-
plikacją w postaci suwerenności ludu – wskazując ją jako uzasadnienie 
zmiany piastuna królewskiego urzędu67. Interpretacja wydarzeń zwią-
zanych ze zmianą na tronie Anglii, rozwijana przez radykalnych wi-
gów w okresie porewolucyjnym, nadawała im niewątpliwie radykalny 
charakter. Twierdzili oni bowiem, że w latach 1688–1689 doszło w kraju 
do ludowego powstania przeciwko tyrańskiemu władcy. Zgodnie z tą 
interpretacją rewolucjoniści nie tylko doprowadzili do obalenia tyrana, 
ale też dokonali zasadniczego przekształcenia ustroju królestwa. Rewo-
lucja ustanowiła bowiem zasadę zwierzchności ludu68.

W 1716 roku została uchwalona Ustawa o siedmioleciu (Septennial 
Act), która wydłużała maksymalny okres pełnomocnictw Parlamentu 
z trzech do siedmiu lat. Oznaczało to nie tylko zanegowanie jednego 
z kluczowych elementów porewolucyjnego porządku ustrojowego – Sep-
tennial Act stanowił oczywiste zarzucenie podnoszonego w Bill of Rights 
i przynajmniej w jakimś zakresie urzeczywistnionego w Triennial Act 
postulatu częstego zwoływania organu prawodawczego królestwa – 
lecz także wyraźne wskazanie, że władza Parlamentu nie jest w wiążący 
sposób limitowana. Takich konsekwencji uchwalenia omawianego aktu 
prawnego świadomi byli jego przeciwnicy. W toku debaty parlamen-
tarnej wskazywali więc oni, że parlamentarzyści są przedstawicielami 
ludu, który jest źródłem ich władzy. W związku z tym Parlament nie 
może wykraczać poza udzieloną przez lud delegację. Miało z tego wy-
nikać, że organ prawodawczy wybrany na trzy lata nie ma upoważ-
nienia, aby zdecydować o przedłużeniu swojego mandatu. Niektórzy 
jednak posuwali się dalej. Archibald Hutcheson wprost zakwestionował 
twierdzenie, że władza Parlamentu może być nieograniczona, sugeru-
jąc, iż ustawa, nawet jeżeli zostanie uchwalona przez obie izby i zaopa-

65 To założenie miało wartość z punktu widzenia teorii politycznej, na podstawie 
której konwencja mogła legitymizować swoje decyzje. Legalność jej działalności, jak już 
wskazano, była bowiem nie do obrony. Należy jednak pamiętać, że konwencja została 
wybrana na takich samych zasadach jak parlamenty Karola II. Nie była więc organem 
przedstawicielskim w stopniu większym niż one. 

66 G.L. Cherry, op.cit., s. 395.
67 Zob. T. Harris, The People…, op.cit., s. 53.
68 Zob. S. Pincus, 1688. The First Modern Revolution, Yale University Press, New Ha-

ven–London 2009, s. 15.
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trzona w sankcję królewską, „może być nieważna (void) sama z siebie” 
ze względu na jej treść. 

 Przypuśćmy, że zostanie uchwalona ustawa przekazująca całą władzę 
prawodawczą osobie księcia, przyoblekająca go w dyktatorską władzę, 
znosząca na przyszłość obie izby Parlamentu i wszystkie pozostałe pra-
wa i przywileje ludu […] Jestem pewien, że żaden prawdziwy Brytyjczyk 
nigdy nie powie, że taka ustawa Parlamentu byłaby w minimalnym stop-
niu ważna lub obowiązująca, bądź jakkolwiek wiążąca dla ludu69.

Uchwalenie Ustawy o siedmioleciu symbolizuje ustanowienie su-
werenności Parlamentu jako podstawowej zasady brytyjskiego ustroju. 
Przeforsowanie ustawy doprowadziło do rozłamu w tamtejszej elicie 
politycznej. Wigowski – a później mieszany, wigowsko-torysowski – 
establishment tworzący tak zwaną dworską partię (court party) inter-
pretował przeobrażenia ustrojowe kojarzone z chwalebną rewolucją 
w duchu suwerenności Parlamentu, co otwierało drogę do uznania 
jego prawodawczej omnipotencji. Opozycja, nazywana partią prowincji 
(coun try party), traktując wydarzenia z końca XVIII wieku jako urzeczy-
wistnienie zwierzchności ludu nad władzą polityczną70, kwestionowała 
nieskrępowaną władzę ciała prawodawczego, usiłując z czasem wyzna-
czać jej granice.

Opozycyjni publicyści odwoływali się w tym kontekście do pojęcia 
konstytucji, które pojawiło się w angielskim piśmiennictwie politycz-
nym już na początku XVII stulecia (zob. niżej). Bardzo często posłu-
giwał się nim Henry St. John Bolingbroke, od połowy trzeciej dekady 
XVIII wieku nieformalny przywódca opozycji. Dokonywał on już wy-
raźnego rozróżnienia między konstytucją a sprawowaniem rządów 
(government). Konstytucję utożsamiał ze „zbiorem praw, instytucji 
i zwyczajów wywodzonych z pewnych ustalonych zasad rozumu na-
kierowanych na pewne ustalone cele dobra publicznego, które tworzą 
ogólny system rządów przyjęty przez wspólnotę”. Cechą dobrego rzą-
dzenia jest roztropne administrowanie sprawami publicznymi „w ści-
słej zgodzie z zasadami i celami konstytucji”. Złe rządzenie charaktery-
zuje się postępowaniem niezgodnym z zasadami i celami konstytucji. 
Cechuje je ustanawianie nowych praw niezgodnych z konstytucją lub 
lekceważenie tych, które tę zgodność zachowują. Sprawowanie rządów 
bez odwoływania się do prawa oraz polegające na otwartym jego łama-
niu jest natomiast tyranią. W opisywanym ujęciu przestrzeganie kon-
stytucji stanowi kryterium oceny rządów sprawowanych wobec pod-

69 Cyt. za: J.W. Gough, Fundamental Law in English Constitutional History, Clarendon 
Press, Oxford 1955, s. 183.

70 Por. S. Pincus, op.cit., s. 16–17.
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danych, determinującym ich podporządkowanie władzy politycznej. 
W tym kontekście Bolingbroke bezpośrednio przywoływał chwalebną 
rewolucję oraz wykreowany przez nią porządek ustrojowy, co wskazu-
je, że przytoczoną defi nicję konstytucji odnosił on do królestwa Anglii71. 
Rodzimy badacz myśli politycznej Bolingbroke’a przekonuje, że tak 
rozumiana konstytucja „jest przede wszystkim systemem rządów pra-
wa i jako taka stanowi podstawę ustroju przeciwstawianego ustrojom 
opartym na arbitralnej woli”72. Istotny jest przede wszystkim zawarty 
w niej pierwiastek normatywny zapowiadający dalszą ewolucję poję-
cia konstytucji. Dostrzec go można w przywołaniu zgody wspólnoty na 
podporządkowanie się zasadom, według których ma być ona rządzona, 
oraz w uczynieniu konstytucji miernikiem właściwego postępowania 
władzy politycznej. 

Stanowisko Bolingbroke’a należy jednak w gruncie rzeczy uznać za 
bardzo umiarkowane, a jego ujęcie konstytucji jest wbrew pozorom nie-
zwykle zachowawcze. Zauważmy, że jej elementem czyni on nie tylko 
prawa i zwyczaje, ale również instytucje, co tworzy podstawy do de-
skryptywnej interpretacji zaproponowanej przez niego defi nicji. Nadto 
konstytucja jest tu wyrazem nie tyle suwerennej decyzji ludu, ile od-
zwierciedleniem pierwotnych zasad rozumu rozpoznawanych przez 
wspólnotę, która godzi się być rządzona na ich podstawie i zgodnie 
z nimi kształtuje swe prawa, zwyczaje oraz instytucje. Siłę ładunku nor-
matywnego zawartego w omawianej defi nicji konstytucji osłabia z kolei 
dopuszczenie możliwości ustanawiania praw z nią sprzecznych. Są one 
co prawda dowodem złego systemu rządów, ale niezgodność z kon-
stytucją nie tylko ich nie unieważnia, ale nawet nie uprawnia wspólno-
ty do wystąpienia przeciwko władzy, która staje się tyrańska dopiero 
wówczas, gdy postępuje bezprawnie. Znamienne, że broniąc zasady 
częstego zwoływania Parlamentu jako ważnego elementu konstytucji 
i krytykując w związku z tym wydłużenie okresu jego pełnomocnictw 
do siedmiu lat, uznawszy je za dokonanie w niej wyłomu (breach)73, Bo-
lingbroke nie sugeruje, że w związku z tym Ustawa o siedmioleciu jest 
nieważna. Wręcz przeciwnie – stwierdzając, że doprowadziła ona do 
zmiany konstytucji (alteration of the constitution), daje do zrozumienia, 
że Parlament może samodzielnie tego dokonać74. Ocena działań orga-
nu prawodawczego pod tym względem może być negatywna, ale nie 

71 H.St.J. Bolingbroke, A Dissertation upon Parties, 8th ed., London 1754, s. 141–142.
72 M. Zakrzewski, W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego St. Johna wicehrabie-

go Bolingbroke’a, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012, s. 339.
73 W tym kontekście taki przekład tego słowa lepiej oddaje jego sens niż bardziej 

narzucające się – ze względu na to, że współcześnie bardziej adekwatne – tłumaczenie 
go jako „naruszenie” lub „pogwałcenie”.

74 Zob. H.St.J. Bolingbroke, op.cit., s. 162–179.



40

jest w stanie podważyć ich prawomocności. Istnieje bowiem tylko jed-
no ograniczenie władzy prawodawczej Parlamentu. Nie może on uni-
cestwić konstytucji75. Jest to jedyna rzecz, którą Bolingbroke wskazał 
w tym kontekście, polemizując ze stwierdzeniem Francisa Bacona, że 
„Anglia nie może zostać zniszczona (undone) inaczej niż tylko przez Par-
lament”. Należy więc uznać, że w jego stanowisku chodzi tylko o to, że 
Parlament nie może rozwiązać wspólnoty ukonstytuowanej w państwo. 
Nie sposób zatem odczytywać go jako zapowiedzi kluczowego dla kon-
stytucjonalizmu rozdzielenia władzy ustanawiania konstytucji i prawo-
dawczej władzy organu przedstawicielskiego wspólnoty.

W środowisku radykalnej opozycji byli jednak aktywni również tacy 
publicyści, których refl eksja polityczna podążała w kierunku ogranicze-
nia władzy prawodawczej organu przedstawicielskiego. Jeszcze przed 
uchwaleniem Septennial Act Daniel Defoe poruszył tego rodzaju wątki 
w kontekście ustawodawstwa kolonii Karolina w Ameryce, której le-
gislatura, wbrew gwarancjom zawartym w królewskiej karcie z 1663 
roku oraz w nadanych przez właścicieli kolonii Fundamentalnych Kon-
stytucjach (Fundamental Constitutions), uchwaliła w 1704 roku ustawę 
pozbawiającą członków nonkonformistycznych Kościołów protestan-
ckich prawa zasiadania w jej niższej izbie, Zgromadzeniu Izby Gmin 
(Commons House of Assembly)76. Odwołując się do tekstów wskazanych 
dokumentów odpowiedzialnych za regulację ustroju kolonii, Defoe 
przekonywał o nieważności ustawy ze względu na przekroczenie przez 
legislaturę ograniczeń nałożonych przez nie na jej władzę prawodaw-
czą. W tym konkretnym przypadku wzywał on Parlament – będący 
źródłem władzy kolonialnej legislatury – do uchylenia ustawy. Zwra-
ca uwagę zaprezentowany przez niego przy tej okazji sposób myślenia, 
który zmierza do wyznaczenia władzy prawodawczej organu przedsta-
wicielskiego wspólnoty granic określanych wyższymi normami usta-
nawianymi przez podmiot będący źródłem jej władczych uprawnień. 
Wobec legislatury Karoliny był nim Parlament imperium, dlatego też 
w sytuacji, w której przekroczyła ona delegowaną jej władzę stanowie-
nia prawa dla wspólnoty, wracała ona do niego jako jej pierwotnego 
dysponenta77. Implikacje takiego rozumowania dla postrzegania relacji 
między samym Parlamentem a źródłem jego władzy prawodawczej, za 
jakie prawdziwi wigowie uznawali lud, wydają się jednoznaczne. W opi-
nii B. Meyler, „poszukując ograniczeń władzy prawodawczej, Defoe 
nigdy nie wypracował rozwiązania odpowiedniego do powściągnięcia 

75 „Jest coś, czego Parlament nie może uczynić; Parlament nie może unicestwić (an-
nul) konstytucji”. Ibidem, s. 271.

76 Zob. B. Meyler, Daniel Defoe and the Writt en Constitution, „Cornell Law Review” 
2008, vol. 94, no. 1, s. 93–100.

77 Ibidem, s. 97.
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uprawnień samego Parlamentu; jednakowoż przez analizę kontekstu 
kolonialnego odkrył strukturalny mechanizm, dzięki któremu możliwe 
byłoby związanie władzy prawodawczej: spisaną konstytucją”78. 

Na skutek chwalebnej rewolucji nie doszło do ustanowienia w Anglii 
konstytucji. Aby utorować drogę konstytucjonalizmowi, konieczna oka-
zała się jeszcze jedna rewolucja. Porządek ustrojowy zaprowadzony po 
powołaniu na tron Wilhelma i Marii nie miał konstytucyjnego charak-
teru zgodnego z kryteriami konstytucyjności ustalonych w brytyjskich 
koloniach w Ameryce pod koniec XVIIII wieku. Został bowiem w całości 
oparty na ustawodawstwie Parlamentu. To właśnie Parlamentowi przy-
pisywano rolę gwaranta trwałości porewolucyjnego ładu ustrojowego, 
który – o czym warto pamiętać – miał zabezpieczać prawa ciała ustawo-
dawczego jako reprezentanta narodu w stosunku do władzy monarszej. 
Kiedy Parlament, uchylając Triennial Act, sam zakwestionował trwałość 
zmian wprowadzonych po rewolucji, okazało się, że owe fundamental-
ne prawa i wolności, w obronie których została ona przeprowadzona, 
wyeksponowane następnie w Bill of Rights jako podstawy ustroju króle-
stwa, mogą zostać podważone przez legislaturę, a nie przez monarchę. 
Pół wieku po uchwaleniu Ustawy o siedmioleciu próba wykonywania 
przez Parlament władzy prawodawczej wobec poddanych korony bry-
tyjskiej w Ameryce wywołała reakcję w gruncie rzeczy podobną do tej, 
z jaką spotkało się postępowanie Jakuba II. Padały wówczas takie same 
oskarżenia o próbę zniszczenia ładu konstytucyjnego przez ustanowie-
nie arbitralnej i opresyjnej władzy. Tym razem jednak ich adresatem nie 
był już jak w XVII wieku król, lecz Parlament.

 Chwalebną rewolucję można traktować jako ważny krok w kierunku 
realizacji idei rządów konstytucyjnych przede wszystkim ze względu 
na afi rmację zasady zwierzchności ludu. Jak już wspomniano, to właś-
nie ona była z największym natężeniem wskazywana jako uzasadnienie 
prawomocności zmiany piastuna urzędu królewskiego, i nie tyle nawet 
ustanowienia, ile przywrócenia właściwego porządku ustrojowego ko-
jarzonego z ancient constitution. Później wydarzenia związane ze zmianą 
na tronie i dalszymi jej konsekwencjami zaczęto w kręgach rządzącego 
establishmentu postrzegać inaczej, kojarząc je raczej z ustanowieniem 
suwerenności Parlamentu. Ideolodzy country party pielęgnowali jed-
nak tradycję, która głosiła, że rewolucja doprowadziła do ustanowienia 
ustroju opartego nie na suwerenności Parlamentu, ale na suwerenności 
ludu. Konsekwencje oparcia ładu ustrojowego na tej ostatniej zasadzie 
uświadomią sobie w pełni dopiero amerykańscy rewolucjoniści. Dla-
tego to ich udziałem stanie się wynalezienie konstytucjonalizmu. Będą 
oni jednak podążać śladami swoich angielskich poprzedników. Ano-

78 Ibidem, s. 105.



42

nimowy autor jednego z licznych pamfl etów publikowanych w Ame-
ryce w przededniu rewolucji jednoznacznie wskazał źródła inspiracji 
kolonistów. Agitując za uchwaleniem konstytucji Pensylwanii przez 
konwencję, a nie przez legislaturę – czym wpisywał się w zyskujący na 
znaczeniu nurt myślenia konstytucyjnego rozdzielającego władzę usta-
nawiania konstytucji od stanowienia zwykłego prawa – odwołał się do 
nieco już odległego wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii. 

 Kiedy tyran Jakub Drugi, król Brytanii, abdykował, to znaczy uciekł lub 
raczej został usunięty przez słuszne oburzenie ludu, Anglia była w takiej 
samej sytuacji, w jakiej Ameryka jest teraz; w tamtym państwie zosta-
ła wybrana konwencja, aby określić nowy ustrój (plan of government) lub 
zreformować [dotychczasowy] zanim jakikolwiek Parlament ośmieliłby 
się wszcząć obrady; i to właśnie jest określane w historii mianem rewo-
lucji – tutaj, moi drodzy rodacy, jest nasz precedens. Precedens, który jest 
wart naśladowania79.

3. Normatywna teoria konstytucji

W trakcie debaty w Izbie Lordów nad uchyleniem Ustawy stemplowej 
(Stamp Act) w 1765 roku sprzeciwiający się podjęciu takiej decyzji lord 
Northington, pełniący wówczas funkcję Lorda Kanclerza, stwierdził, że 

 każdy rząd może arbitralnie narzucać prawa wszystkim jego poddanym; 
musi być w każdym państwie władza zwierzchnia (supreme dominion); 
czy to monarchiczna, arystokratyczna, demokratyczna, czy mieszana. 
I wszyscy poddani w każdym państwie związani są prawami ustanawia-
nymi przez rząd80. 

Słowa jednego z najważniejszych brytyjskich polityków wyznaczają 
ustrojowy kontekst sporu, który ostatecznie doprowadził do wybuchu 
konfl iktu zbrojnego między Koroną brytyjską a jej amerykańskimi ko-
loniami. Kwestionując nie tylko słuszność, ale też prawomocność ustaw 
Parlamentu, nakładających nowe obciążenia fi skalne na kolonie, Ame-
rykanie zostali zmuszeni do refl eksji nad fundamentalnymi kwestiami 
ustrojowymi brytyjskiego imperium. Ów intensywny namysł, którego 

79 The Alarm: Or, An Address to the People of Pennsylvania on the Late Resolve of Congress 
[w:] Ch.S. Hyneman, D.S. Lutz  (eds.), American Political Writing during the Founding Era 
1760–1805, vol. 1, Liberty Fund, Indianapolis 1983, s. 326.

80 Cyt. za: Ch.H. McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, Liberty Fund, In-
dianapolis 2008 [1940], s. 7. 
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świadectwem stały się bardzo liczne publikacje i publiczne wystąpie-
nia, doprowadził ich do przewartościowania podstawowych kategorii 
ustrojowych, przede wszystkim pojęcia konstytucji.

Publiczną dyskusję nad właściwym zakresem władzy prawodaw-
czej Parlamentu w stosunku do kolonii, podobnie jak pierwsze zorga-
nizowane próby oporu, pobudziła wspominana już Ustawa stemplowa, 
która nałożyła na mieszkańców kolonii obowiązek uiszczania opłat 
skarbowych w związku z działalnością wydawniczą (z wyjątkiem pub-
likowania książek) oraz wystawianiem dokumentów81. Wobec prote-
stów, które dla brytyjskich elit rządzących musiały być zaskoczeniem, 
Stamp Act został uchylony 17 marca 1766 roku, w dwanaście miesięcy 
po uchwaleniu. Dzień później Parlament przyjął jednak Ustawę dla lep-
szego zabezpieczenia podległości posiadłości Jego Królewskiej Mości 
w Ameryce od Korony i Parlamentu Wielkiej Brytanii (An Act for the bet-
ter securing the dependency of his Majesty’s dominions in America upon the 
crown and parliament of Great Britain), zwaną potocznie Ustawą deklara-
toryjną (Declaratory Act). Potwierdzała ona jednoznacznie pełnię wła-
dzy prawodawczej brytyjskiego Parlamentu nad koloniami, obejmującą 
„stanowienie prawa i ustaw o wystarczającej sile i ważności, by wiązać 
kolonie i ludność Ameryki, poddanych Korony Wielkiej Brytanii, we 
wszelkich sprawach bez wyjątku”82.

Stanowisko Parlamentu było znaczące. Przytoczone sformułowa-
nia ustawy deklaratoryjnej nie pozostawiały żadnych złudzeń co do 
istnienia jakichkolwiek konstytucyjnych ograniczeń jego władzy pra-
wodawczej. Szybko zresztą okazało się, że uchylenie Ustawy stemp-
lowej przez władze brytyjskie miało jedynie charakter taktycznego 
wybiegu. Uchwalona w lipcu 1767 roku Ustawa celna (Revenue Act, od 
nazwiska jej promotora, ówczesnego kanclerza skarbu Charlesa Tow-
nshenda, zwana Ustawą Townshenda – Townshend Act) nakładała na 
kolonie kolejne obciążenia fi skalne, tym razem jednak nie w postaci 
podatków, ale opłat celnych. Obejmowały one wiele artykułów spo-
żywczych i przemysłowych, takich jak papier, szkło czy herbata. Także 

81 Opłatami obciążono między innymi pozwolenia na prowadzenie praktyki praw-
niczej oraz akty własności ziemi. Znaczki skarbowe obowiązywały również przy sprze-
daży kości oraz kart do gry (Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 
1607–1789, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 493). Wcześniej Parla-
ment uchwalił ustawy, które w interesie brytyjskich kupców i wytwórców ograniczały 
możliwości produkcyjne i handlowe kolonii – Ustawa o wełnie z 1699 roku (Wool Act); 
Ustawa o kapeluszach z 1732 roku (Hat Act); Ustawa o żelazie z 1750 roku (Iron Act) 
– bądź, jak w przypadku Ustawy celnej z 1764 roku (Revenue Act, popularnie zwana 
Ustawą o cukrze – Sugar Act), zwiększały ich fi skalne obciążenia. Zob. ibidem, s. 489–491.

82 The Declaratory Act March 18, 1766 [w:] B. Frohnen (ed.), The American Republic: Pri-
mary Sources, Liberty Fund, Indianapolis 2002, s. 135–136.
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ta regulacja prawna spotkała się z oporem mieszkańców kolonii83. Zo-
stała ona częściowo uchylona dopiero w 1770 roku na skutek wyda-
rzeń, które przeszły do historii jako masakra bostońska84. Tyle tylko, 
że wówczas sprawy zaszły już za daleko. W pewnym sensie wyda-
rzenia w Bostonie symbolicznie zamykały ten etap debaty politycznej 
w Ameryce, w którym rozwiązania sporu między koloniami a metro-
polią poszukiwano w ramach istniejącego porządku ustrojowego. Jak 
pisze historyk amerykańskiej rewolucji, masakra bostońska umocniła 
i rozpowszechniła obecną już wcześniej w Ameryce nienawiść do bry-
tyjskiej armii. „Zwróciła również uwagę na kwestię działań władz bry-
tyjskich w Ameryce. Prawomocność tej władzy była kwestionowana od 
1765 roku; teraz dała ona najwyraźniej pewną odpowiedź na pytania 
o jej cele. Ustrojowe problemy dzielące Wielką Brytanię i jej amerykań-
skie kolonie były jasne od 1765 roku. Wielu Amerykanów próbowało 
je wyjaśnić swym rodakom oraz królowi i Parlamentowi. Udało im się 
to w Ameryce, ponieśli porażkę w Wielkiej Brytanii. Nadal jednak oni 
sami i większość ich rodaków mieli nadzieję na znalezienie rozwiąza-
nia w ramach starego porządku ustrojowego”. Wydarzenia w Bostonie 
i ich implikacje zniweczyły te nadzieje. „W ciągu kilku kolejnych lat 
Amerykanie będą nadal rozmyślać nad brytyjską konstytucją. W nie-
unikniony sposób będą jednak również wiele myśleć o samych sobie”. 

83 Tym bardziej że towarzyszyła jej również Ustawa o komisarzach celnych (Com-
missioners of Customs Act), która ustanawiała nową administrację celną. Wraz z Ustawą 
celną i jeszcze trzema innymi stanowiła ona pakiet ustaw nazywany potocznie Usta-
wami Townshenda. 

84 Odpowiedzią kolonistów na obciążenia fi skalne nakładane na nich przez Parla-
ment było zwalczanie importu opodatkowanych towarów z Wielkiej Brytanii. Po 1768 
roku strategia działania polegająca na dobrowolnym powstrzymywaniu się przez 
kolonialnych kupców od sprowadzania tego rodzaju produktów z metropolii została 
zastosowana na wielką skalę niemal we wszystkich koloniach, z wyjątkiem Rhode Is-
land i w pewnym zakresie New Hampshire. Częstokroć była ona inspirowana oddolnie 
przez zwoływane w miastach bądź hrabstwach zebrania mieszkańców, które skłaniały 
kolonialne legislatury do podejmowania odpowiednich rezolucji. Kupcy zawierali mię-
dzy sobą porozumienia, na mocy których zobowiązywali się nie sprowadzać z Wiel-
kiej Brytanii produktów obciążonych nowymi opłatami. Do porozumień tego rodzaju, 
chociaż miały one bardzo szeroki zasięg, nie przystępowali jednak wszyscy kupcy. Ci, 
którzy nadal próbowali prowadzić handel z metropolią, stawali się celem ataków, rów-
nież fi zycznych. Ponieważ tego rodzaju zachowaniu miejskich tłumów przeciwdziałała 
brytyjska armia, w naturalny sposób żołnierze stali się, zwłaszcza w miastach porto-
wych, obiektem zbiorowej wrogości. W takiej atmosferze nietrudno było sprowokować 
zamieszki. Wieczorem 5 marca 1775 roku jeden z mieszkańców Bostonu został ude-
rzony przez żołnierza, którego wcześniej obraził. Nie minęło wiele czasu, a na placu 
przez siedzibą urzędu celnego, przy którym pełnił on wartę, zaczął zbierać się tłum. 
Przeciwko niemu stanął oddział żołnierzy. Jeden z nich, uderzony bryłą lodu rzuconą 
z tłumu, oddał strzał. Po nim padły kolejne. W rezultacie pięć osób zginęło, a sześć ko-
lejnych zostało rannych. 
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Doświadczenia drugiej połowy siódmej i pierwszych lat ósmej dekady 
XVIII wieku zachwiały wiarą kolonistów w to, że – jak stwierdził nie-
gdyś William Pitt  – byli „oni synami, a nie bękartami Anglii”. Wyda-
rzenia, które znalazły swą kulminację w postaci masakry bostońskiej, 
„prowadziły ich do odkrycia, że być może byli oni bękartami Anglii 
– a prawowitymi synami Ameryki”85.

Amerykańska refl eksja polityczna pobudzona opisywanymi wyżej 
wydarzeniami obejmowała dwa zasadnicze nurty. Z jednej strony po-
dejmowany był w niej namysł nad charakterem relacji między koloniami 
a Wielką Brytanią. W tym kontekście podnoszono problem adekwatne-
go podziału władzy prawodawczej między Parlamentem a legislatura-
mi, ale również bardziej zasadniczą kwestię statusu kolonii jako części 
brytyjskiego imperium86. Z drugiej strony poruszano fundamentalne 
zagadnienia dotyczące samej natury konstytucyjnych podstaw brytyj-
skiego porządku ustrojowego. Ten drugi nurt jest o wiele ważniejszy 
z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań.

Początkowo amerykańscy autorzy nie kwestionowali tego, że jako 
poddani Korony brytyjskiej są zobowiązani respektować angielską 

85 R. Middlekauff , The Glorious Cause: The American Revolution 1763–1789, Oxford 
University Press, New York–Oxford 1985, s. 206–207.

86 Wśród autorów podejmujących tę problematykę wypada wskazać zwłaszcza 
Richarda Blanda, Johna Dickinsona i Thomasa Jeff ersona. Pierwszy z nich już w 1764 
roku, jeszcze przed wejściem w życie Ustawy stemplowej, ale w reakcji na napływają-
ce z Londynu doniesienia o jej uchwaleniu, przedstawiał argumenty przeciwko prawu 
Parlamentu do nakładania na kolonie podatków innych niż cła i akcyza, ograniczając 
jego władzę prawodawczą do spraw zewnętrznych kolonii. W podobny sposób Dickin-
son w publikowanych w 1767 i 1768 roku słynnych Listach Farmera z Pensylwanii (Lett ers 
from a Farmer in Pennsylvania) konstruował podział władzy ustawodawczej wobec ko-
lonii na materie podlegające wyłącznie tamtejszym legislaturom, do których zaliczał 
podatki, i takie, które, jak handel, podlegały regulacji Parlamentu. W 1766 roku Bland 
był już jednak gotów zanegować w ogóle kolonialny status posiadłości Korony bry-
tyjskiej w Ameryce, stwierdzając, że od samego początku były one uznawane za „od-
rębne państwa (distinct state), niezależne w zakresie wewnętrznego zarządu (internal 
government)” od Królestwa Wielkiej Brytanii, lecz złączone z nim „najbliższym i naj-
ściślejszym przymierzem i zgodą” (league and amity), podlegając temu samemu władcy 
i czerpiąc wzajemne korzyści z wymiany handlowej (R. Bland, An Inquiry into the Rights 
of the British Colonies [w:] Ch.S. Hyneman, D.S. Lutz  (eds.), op.cit., s. 79–80). Projekt unii 
naszkicowany przez Blanda stanowił inspirację dla Jeff ersona, który w Przeglądzie Praw 
Brytyjskiej Ameryki z 1774 roku (A Summary View of the Rights of British America) przedsta-
wił projekt luźnej unii łączącej kolonie z Wielką Brytanią osobą wspólnego suwerena 
w postaci króla. Radykalizm poglądów Jeff ersona przejawiał się już wówczas w peł-
nym zrównaniu w ramach tego rodzaju unii statusu każdej z kolonii z Wielką Brytanią. 
Zob. A.L. LaCroix, The Ideological Origins of the American Federalism, Harvard University 
Press, Cambridge–London 2010, s. 30–120; T. Wieciech, Unia w myśli politycznej Thomasa 
Jeff ersona, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 20–33. 
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konstytucję87. Problem polegał na tym, czym ona właściwie była i jak 
należało ją rozumieć? W 1766 roku John Adams zauważył, że chociaż 
Amerykanie zdołali powziąć „najwłaściwszy sąd o rzeczywistej kon-
stytucji”, równocześnie jednak mieli kłopot z jej „formalną, logiczną, 
techniczną defi nicją”. Konstytucję rozumiano bowiem przynajmniej na 
kilka sposobów. Była ona utożsamiana z decyzjami Parlamentu bądź 
z orzeczeniami i precedensami sądów królewskich. Niektórzy nazywa-
li ją zwyczajem (custom). Inni z kolei twierdzili, że konstytucję tworzy 
„całość praw innych niż król, lordowie i gminy”88. Zdaniem Adamsa 
żadna z tego rodzaju defi nicji nie była zadowalająca. Zwyczaje były 
nazbyt zmienne, a konstytucja, będąca po prostu rezultatem rozstrzyg-
nięć Parlamentu lub sądów królewskich, byłaby „konstytucją kapryśną 
niczym pogoda, ponieważ parlamenty ogłaszały niekiedy króla [wład-
cą] absolutnym, a i sędziowie niekiedy go takim czynili”89. Tak jak roz-
maicie defi niowano konstytucję, tak i różne były stanowiska odnośnie 
do jej „istoty i fundamentów”. I chociaż przedkładano w tym zakresie 
„wiele opisów i defi nicji”, nie było w nich „niczego zadowalającego dla 
racjonalnego umysłu”. Pomimo takiego stanu rzeczy Adams nie miał 
„żadnych wątpliwości odnośnie do tego, co ma na myśli ktokolwiek, 
kto mówi o brytyjskiej konstytucji, jej istocie i fundamentach”90. Dla nie-
go konstytucja była tożsama z formą rządu, w związku z czym próbując 
zdefi niować, czym jest brytyjska konstytucja, należałoby „powiedzieć, 
że jest to ograniczona monarchia bądź zmieszanie trzech powszech-
nie znanych form rządu, zachowująca tak wiele splendoru monarchii, 
arystokratycznej niezależności i demokratycznej wolności, aby każda 
z tych władz, zarówno w zakresie legislacji, jak i egzekucji, miała nad 
pozostałymi dwiema kontrolę konieczną do zachowania wolności pod-
danych”. Wolność była „celem, sensem, zamianowaniem, dążeniem 
oraz zadaniem” brytyjskiej konstytucji, podobnie jak „mielenie ziarna 

87 W dyskursie politycznym i publicystyce częściej niż do brytyjskiej odwoływa-
no się do angielskiej konstytucji (English constitution), nie czyniąc rozróżnienia między 
nimi. Od 1707 roku Anglia nie była już odrębnym królestwem, a król Anglii i – w uzu-
pełnionym o Szkotów składzie – Parlament Anglii stali się odpowiednio królem oraz 
Parlamentem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Ustawa o Unii (Act of Union), 
łącząca królestwa Anglii i Szkocji, od 1603 roku mające tego samego władcę, została jed-
nak narzucona Szkotom przez Anglików. Instytucje nowego królestwa, tak jak i więk-
szość praw, były angielskie, stąd i konstytucja – w tym znaczeniu, jakie wówczas nada-
wano temu słowu – pozostała raczej angielska. Sformułowanie „brytyjska konstytucja” 
(British constitution) upowszechniło się dopiero w XX wieku.

88 The Earl of Clarendon to William Pym, „Boston Gazzett e” 26 January 1766 [w:] The 
Works of John Adams (ed. Ch.F. Adams), vol. 3, Charles C. Litt le and James Brown, Boston 
1851, s. 477.

89 Ibidem.
90 Ibidem, s. 478.
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jest sensem młyna, transport ładunków celem okrętu, pomiar czasu za-
daniem zegarka”91.

W ten sposób Adams eksponował koncepcję konstytucji, która 
w Anglii była wyznawana przez coraz mniej znaczącą opozycję. Nawet 
w Ameryce prezentowane były już znacznie wcześniej poglądy – wspo-
minał zresztą o nich sam Adams – według których konstytucja była toż-
sama z Parlamentem, angielska konstytucja stanowiła jego dzieło, a on 
sam miał pełną swobodę w zakresie jej zmiany92. Uogólniając nieco, tego 
rodzaju opinie odzwierciedlały stanowisko brytyjskiego establishmen-
tu, który po wstąpieniu na tron Jerzego I został zdominowany przez 
wigów. Odsunąwszy ostatecznie od władzy konkurencyjne stronnictwo 
torysów i opanowawszy z czasem najważniejsze ośrodki władzy pań-
stwowej – Parlament, dwór i administrację – wigowie forsowali kon-
sekwentnie zasadę suwerenności Parlamentu, która stopniowo stawała 
się coraz rzadziej kwestionowanym dogmatem brytyjskiego ustroju. 
Zgodnie z nią wola Parlamentu determinowała konstytucję, która w tej 
sytuacji nie była niczym więcej jak tylko synonimem obowiązujących 
uregulowań ustrojowych determinowanych w ostateczności swobodnie 
przez ciało prawodawcze. Nie tylko nie była ona czymś wcześniejszym 
i zewnętrznym wobec rozstrzygnięć Parlamentu, ale też w żaden spo-
sób nie ograniczała jego władzy.

Charakterystyczne dla takiego sposobu myślenia są poglądy Willia-
ma Paleya, który w 1785 roku pisał, że przez konstytucję państwa należy 
„rozumieć wszelkie prawa, które odnoszą się do powoływania i kształtu 
legislatury, praw i funkcji poszczególnych części ciała prawodawczego, 
struktury, zadań i jurysdykcji sądów”. Konstytucja była więc niczym 
więcej jak „główną częścią, sekcją lub tytułem kodeksu praw publicz-
nych; różną od pozostałych jedynie większym znaczeniem przedmio-
tu, którego dotyczyła. Dlatego terminy «konstytucyjny» i «niekonsty-
tucyjny» oznaczają «zgodny z prawem» i «bezprawny»”93. Angielski 
system prawny tworzyły „ustawy parlamentu, decyzje sądów oraz 
niepamiętne zwyczaje (usages); w rezultacie wszystkie one są zasada-
mi, z których składa się konstytucja Anglii, źródłami, z których wywo-
dzimy całą naszą wiedzę o jej naturze i ograniczeniach oraz kryterium 
[…], na podstawie którego powinny być rozstrzygane wszelkie kwestie 
konstytucyjne”94. Fakt, że konstytucję tworzyły oprócz ustaw Parla-

91 Ibidem, s. 479, 480.
92 Stanowisko takie zostało zaprezentowane w cyklu esejów drukowanych w 1748 

roku w „Maryland Gazzett e”. Zob. B. Bailyn, The Ideological Origins of the American Revo-
lution, Harvard University Press, Cambridge–London 1992 [1967], s. 68.

93 W. Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy, Liberty Fund, Indianapolis 
2002 [1788], s. 326.

94 Ibidem.
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mentu również orzeczenia sądów oraz obowiązujące od niepamiętnych 
czasów zwyczaje, nie oznaczał jednak, że stanowią one ograniczenie 
władzy ciała prawodawczego lub tym bardziej, że są jej źródłem. Nie 
pozostawia w tym zakresie żadnych wątpliwości stwierdzenie Paleya, 
że „ustawa Parlamentu w Anglii nigdy nie może być niekonstytucyjna 
w ścisłym i odpowiednim znaczeniu tego słowa”. Jej niekonstytucyjność 
mogła polegać najwyżej na tym, że uchylała ona lub przeczyła innym, 
wcześniej obowiązującym prawom95.

Stanowisko Adamsa, reprezentatywne dla głównego nurtu amery-
kańskiej myśli politycznej pierwszych dekad drugiej połowy XVIII wie-
ku, nawiązywało do ideologii brytyjskiej opozycji politycznej, w związ-
ku z czym w naturalny sposób rozmijało się z tym, które dominowało 
w tym czasie w Wielkiej Brytanii. Amerykanie zabierający głos w de-
bacie publicznej byli dobrze obeznani z publikowanymi na Wyspach 
pracami. Znali i cytowali wszystkich znaczących autorów, niemniej jed-
nak najbliższe stały się im poglądy prezentowane przez reprezentantów 
środowisk opozycyjnych. Te zaś były dość zróżnicowane. W kręgu opo-
zycji znajdowali się bowiem zarówno torysi, których przywódcą został 
wspominany już były minister królowej Anny, Henry St. John wicehra-
bia Bolingbroke, jak i sytuujący się na lewo do rządzących wigów ra-
dykałowie, nazywający samych siebie prawdziwymi wigami (real whigs 
lub true whigs). Heterogeniczność opozycji oraz zatarcie dawnych linii 
podziału między wigami a torysami powodują, że ówczesną rywalizację 
polityczną rozpatruje się jako konfl ikt między partią dworską (court par-
ty) tworzoną przez rządzący establishment a opozycyjną wobec niego 
i pozbawioną bezpośredniego dostępu do władzy partią prowincji (coun-
try party). Amerykańscy publicyści w szczególny sposób odnajdywali 
się w piśmiennictwie najbardziej radykalnych opozycjonistów, dokład-

95 Ibidem, s. 327. Pamiętajmy, że Paley formułował cytowane uwagi w 1785 roku, 
kiedy w Ameryce obowiązywały już konstytucje zupełnie odmienne od tej, którą sam 
opisywał. Oczywiście zdawał on sobie z tego doskonale sprawę, o czym przekonuje 
między innymi następująca charakterystyka – a przy okazji także apologia – brytyjskiej 
konstytucji: „Konstytucja Anglii, podobnie jak większości krajów Europy, powstała po-
wodowana sposobnością i koniecznością; zmienną polityką w ciągu wieków; sporami, 
zwycięstwami, interesami i sposobnościami rozmaitych szeregów i grup ludzkich we 
wspólnocie. Przypomina ona jeden z tych starych domów, które zamiast powstać za 
jednym zamachem, na podstawie określonego projektu i zgodnie z regułami architek-
tonicznymi obecnie obowiązującymi, zostały wzniesione w innej epoce, były od czasu 
do czasu poprawiane oraz nieustannie uzupełniane i remontowane odpowiednio do 
smaku, powodzenia i wygody ich kolejnych właścicieli. W takiej budowli na próżno 
poszukujemy elegancji i proporcji, odpowiedniego porządku i ułożenia fragmentów, 
jakich oczekujemy we współczesnych gmachach; których zewnętrzna symetria koniec 
końców w znacznie większym stopniu przyczynia się do zadowolenia właściciela niż 
do wygody mieszkańca”. Ibidem, s. 328.
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nie tych, których wpływ na brytyjską opinię publiczną był najmniejszy. 
W ocenie G.S. Wooda radykalizm prawdziwych wigów wynikał nie 
tyle z głoszonych przez nich postulatów reform ustrojowych – takich 
jak częste odnawiania składu Parlamentu czy przyznania wyborcom 
prawa wydawania instrukcji parlamentarzystom – ponieważ zgłaszała 
je właściwie cała opozycja, ile „bardziej fundamentalnie z ich zapiekłej 
i całkowitej niezgody” na zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne, 
jakich doświadczała osiemnastowieczna Wielka Brytania. 

 Oferowali oni swym rodakom Anglikom ostrą i namiętną krytykę ich 
własnego społeczeństwa i polityki, umiejscowioną w ogólnym oglądzie 
wielu wieków angielskiej historii oraz dawnej konstytucji (ancient con-
stitution) i osadzoną w politycznych i społecznych ideach liberalnego 
piśmiennictwa poprzedniego stulecia, szczególnie klasycznych republi-
kanów – [Jamesa] Harringtona, [Johna] Miltona i [Algernona] Sydneya. 
Przez trzy pokolenia – od Johna Trencharda i Thomasa Gordona przez 
Thomasa Hollisa i Richarda Barona do Richarda Price’a i Jamesa Bur-
gha – angielscy radykałowie zachowali i przekazali te idee w społeczeń-
stwie, które w coraz większym stopniu deklarowało je bez większego 
przekonania96. 

Jakkolwiek poglądy radykalnych wigów nie znajdowały szerokiego 
oddźwięku wśród brytyjskiej opinii publicznej, bardzo chętnie zostały 
przyjęte w Ameryce. Oddziaływanie radykalnych brytyjskich pisarzy 
na kształtowanie stanowisk liderów amerykańskiej rewolucji było bez 
wątpienia znaczące. Było ono zresztą wzajemne, ponieważ rozwój wy-
darzeń w koloniach zachęcał również radykalne środowiska w Wielkiej 
Brytanii do kwestionowania zasady suwerenności Parlamentu.

Rozwój normatywnej teorii konstytucji przebiegał na Wyspach Bry-
tyjskich równolegle z podobnym procesem, jaki zachodził w Ameryce. 
Koloniści od początku ich sporu z metropolią otrzymali wsparcie bry-
tyjskiej opozycji. Poparcie ich stanowiska nie wiązało się jednak począt-
kowo z kwestionowaniem prawa Parlamentu do uchwalenia ustaw wy-
wołujących sprzeciw w koloniach. Prowadzoną wobec nich przez rząd 
politykę krytykowano jako nierozważną, a ponadto szkodliwą i niebez-
pieczną dla przyszłości imperium. Równocześnie nie podważano z re-
guły prawomocności nakładanych na kolonie obciążeń. Nieprzejedna-
ne stanowisko Amerykanów doprowadziło jednak z czasem do zmiany 
tego stanowiska. 

 Duma z brytyjskich wolności i brytyjskiej konstytucji oraz tradycyjna 
wrogość wobec absolutnej i arbitralnej władzy przekonały wielu bry-

96 G.S. Wood, The Creation of the American Republic 1776–1787, University of North 
Carolina Press, Chapel Hill–London 1998 [1969], s. 15–16.



50

tyjskich krytyków rządu do wsparcia amerykańskiego ataku na suwe-
renność Parlamentu. Podczas gdy zasada ta uzyskała status ortodoksji 
w Parlamencie, wielu poza [nim] prezentowało pogląd na konstytucję 
podobny do tego, jaki wyznawała większość amerykańskich kolonistów. 

Istotę problemu, jaki zaczęto dostrzegać w zasadzie suwerenności 
Parlamentu, dobrze oddał Obadiah Hulme, piszący, że na podstawie 
doktryny przyznającej władzy ustawodawczej prawo swobodnej zmia-
ny „pierwszych zasad konstytucji” (fi rst principles of the constitution) 
może ona „formować ją w dowolne kształty; a na koniec, na podstawie 
[uchwalanego] prawa uczynić nas niewolnikami”97.

W kontekście ograniczeń władzy Parlamentu wskazywano jeszcze 
niekiedy w osiemnastowiecznej Wielkiej Brytanii na fundamentalne 
prawa, kojarzone z historycznym ustawodawstwem w rodzaju Wiel-
kiej Karty Swobód (Magna Carta Libertatum) oraz siedemnastowiecz-
ną Bill of Rights, innym zaś razem z nienaruszalnym prawem natury 
bądź zakorzenioną w common law naturalną sprawiedliwością (natural 
justice)98. Coraz częściej jednak omnipotencję prawodawczą Parlamentu 
kwestionowano, odwołując się do zasady suwerenności ludu. Zarzuce-
nie tradycyjnej argumentacji podnoszącej podporządkowanie władzy 
legislatury fundamentalnym prawom bądź prawu natury na rzecz ta-
kiej, w której podkreślano, że podlega ona ograniczeniom wynikającym 
z suwerenności ludu, wyznaczało początek nowego nurtu refl eksji po-
litycznej w brytyjskich środowiskach opozycyjnych wobec rządzącego 
establishmentu99. 

W tym kontekście powróciła retoryka znana z czasów rewolucji an-
gielskiej. W 1777 roku John Wilkes na forum Izby Gmin nazwał ustawę 
deklaratoryjną „kartą zniewolenia” (charter of slavery). Samym człon-
kom Izby zarzucił z kolei „żałosne oszałamianie” samych siebie „tym 
szalonym i napuszonym pojęciem omnipotencji Parlamentu”, podczas 
gdy „jest wiele rzeczy, których Parlament nie może zrobić”. Nie jest on 
władny – przekonywał Wilkes – ani przedłużyć swych pełnomocnictw 

97 H.T. Dickinson, ‘The Friends of America’: British Sympathy with the American Revolu-
tion [w:] M.T. Davis (ed.), Radicalism and Revolution in Britain 1775–1848: Essays in Honour 
of Malcolm J. Thomis, Macmillan Press, Basingstoke 2000, s. 13.

98 Zob. ibidem, s. 13–14; G. Sharp, A Declaration of the People’s Natural Right to a Share 
in the Legislature, Printed for B. White, London 1775, passim. Sharp przekonywał też, że 
jakakolwiek władza pretendująca do posiadania prawa niezważania na wymogi natu-
ralnej sprawiedliwości traci swą prawomocność, ponieważ występuje przeciwko ogra-
niczeniom nałożonym na wszelką ludzką władzę przez Boga. Przekonanie o omnipo-
tencji Parlamentu powodowane więc było według niego ignorancją i pychą. Zob. idem, 
An Address to the People of England, London 1778, s. 18–19.

99 Zob. H.T. Dickinson, Liberty and Property: Political Ideology in Eighteenth – Century 
Britain, Methuen, London 1977, s. 221.
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na czas nieograniczony, ani też samodzielnie uzupełniać wakatów 
w swoim składzie. Ograniczenia władzy Izby Gmin wynikają z tego, że 
jest ona „ledwie delegowaną władzą ludu, a w tym charakterze tylko 
trzecią częścią legislatury”. Parlamentarzyści są jedynie sługami ludu, 
powołanymi do wykonywania jego woli. „Rząd jest wyłącznie powier-
nictwem ludu [działającym] na rzecz jego dobra i w kilku przypadkach, 
będąc dalekimi od posiadania absolutnej władzy, musimy przyznać, że 
w ogóle jej nie mamy”. Uznanie suwerenności ludu prowadziło zatem 
bezpośrednio do normatywnej koncepcji konstytucji. „Wiele rzeczy, ta-
kich jak prawo do procesu przed ławą przysięgłych, jest tak ściśle sple-
cionych z konstytucją, że nie mogą być rozdzielone, chyba że za zgodą 
ludu (body of the people) […] Są one fundamentalnymi, nienaruszalnymi 
prawami (rights), kamieniami milowymi konstytucji, które nie mogą 
być usunięte”. Dlatego też – konkludował Wilkes – „omnipotencja Par-
lamentu zdaje mi się zasadą fałszywą i niebezpieczną”100.

W podobnym kierunku zmierzały rozważania Richarda Price’a. 
Z „oczywistego” faktu, że wszelkie wolne rządy są tworem ludu i biorą 
początek z jego woli, wyprowadzał on wniosek, że władza prawodaw-
cza, z konieczności złożona w ręce reprezentantów ludu, jest nie tylko 
przezeń delegowana, ale może być również „poddana takim ogranicze-
niom, jakie uzna on za konieczne”. Wszelka władza rządu opiera się 
bowiem na powiernictwie (trust) i delegacji. Sprzeniewierzenie się owe-
mu powiernictwu lub jego nadużycie jest więc nieuprawnioną uzurpa-
cją władzy. W tej perspektywie nie ma „nic bardziej absurdalnego” niż 
zasada omnipotencji Parlamentu, jako że „nie posiada on żadnej władzy 
wykraczającej poza granice powiernictwa, do którego realizacji został 
powołany. Sprzeniewierzając mu się, zdradza on swoich wyborców 
(constituents) i sam się unicestwia. Każda delegowana władza musi być 
wtórna i ograniczona”. Jeśli zatem w ogóle można mówić o omnipoten-
cji prawodawczej, to musi ona należeć do tego podmiotu, z którego wy-
wodzi się wszelka władza, to znaczy do ludu. „Dla jego pożytku usta-
nawiane są rządy; i do niego należy jedyna rzeczywista omnipotencja” 
– konkludował cytowany autor101.

Niełatwo rozstrzygnąć, w jakim stopniu sformułowana przez Adam-
sa defi nicja konstytucji miała jeszcze deskryptywny charakter, a w ja-
kim przez wskazanie pewnych ustrojowych fundamentów, zapowia-
dała kluczowy dla rozwoju konstytucjonalizmu normatywny zwrot 

100 The Parliamentary Register or History of the Proceedings and Debates of the House of 
Commons, vol. 7, Reprinted for John Stockdale, Piccadilly, J. Walker, R. Lea & J. Nunn, 
London 1802, s. 137.

101 R. Price, Observations on the Nature of Civil Liberty, Printed for Edward and Charles 
Dilly and Thomas Cadell, London 1776, s. 7, 8, 10.
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w rozumieniu tego pojęcia. Z jednej strony odrzucał on bowiem te defi -
nicje konstytucji, które kojarzyły ją z decyzjami Parlamentu bądź z orze-
czeniami sądów królewskich. Z drugiej strony można dostrzec u niego 
jednoznaczne utożsamienie konstytucji z formą rządu. Konstytucja bry-
tyjska stanowiła bowiem według Adamsa przykład ustroju równowagi 
(balanced government)102. Teoria ta była stosunkowo popularną koncepcją 
zorganizowania ustroju brytyjskiego po chwalebnej rewolucji, zwłasz-
cza w pierwszej połowie XVIII wieku, chociaż – jak już wspomniano – 
jej postulaty nie odpowiadały rzeczywistości ustrojowej Zjednoczonego 
Królestwa pod rządami wigowskiego establishmentu. Według znaw-
cy tej problematyki R.M. Małajnego stanowiła ona „kombinację teorii 
ustroju mieszanego i teorii podziału władzy”. Sprowadzała się zaś do 
„połączenia trzech form rządu: monarchii, arystokracji i demokracji. 
W połączeniu tym celem zachowania społeczno-politycznej równowagi 
władza państwowa (zwłaszcza sfera prawodawcza) zostaje podzielona 
między monarchę, szlachtę i lud, przy jednoczesnym częściowym urze-
czywistnieniu rozdziału władzy i wprowadzeniu systemu hamulców 
ustrojowych”103. W takiej konstrukcji ustrojowej pożądane cele miały 
być osiągnięte przez odpowiednie rozwiązania instytucjonalne. Ele-
ment normatywny w postaci konstytucji wiążącej i legitymującej orga-
ny władzy, a ustanawianej przez zewnętrzny wobec nich podmiot, nie 
był konieczny104. Sytuując się w nurcie zwolenników ustroju równowa-
gi, Adams nie wysuwał więc postulatu oparcia ustroju brytyjskiego na 
nowo określonych podstawach normatywnych. Jego konstytucja pomi-
mo dającego się w niej dostrzec pierwiastka normatywnego ma zatem 
charakter deskryptywny. W takim kontekście pojęcie niekonstytucyj-
ności jest problematyczne, skoro konstytucja jest tożsama z określoną 
formą rządu105. Opisane stanowisko, początkowo dość popularne, było 

102 Należy mieć jednak na uwadze, że ówcześni publicyści posługiwali się kategoria-
mi opisowymi w celu przedstawienia stanu według nich pożądanego. Pisząc zatem, że 
konstytucja brytyjska jest ograniczoną monarchią realizującą założenia ustroju równo-
wagi, w rzeczywistości Adams przekonywał, że tak właśnie być powinno. 

103 R.M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy, Volumen, Katowice 2003, s. 120.
104 Charakterystyczne, że do orędowników ustroju równowagi należał również 

W. Paley. Zob. ibidem, s. 152–154.
105 Niemniej jednak w 1773 roku, nie porzucając wcześniejszego stanowiska, Adams 

posługiwał się terminem „niekonstytucyjny” (unconstitutional), odróżniając go – 
w przeciwieństwie do Paleya – od określenia „bezprawny” (illegal). Przyznając, że pra-
wo wyposażyło króla w liczne prerogatywy, twierdził równocześnie, że bezwzględne 
korzystanie z nich przez monarchę, bez jakiejkolwiek powściągliwości z jego strony, 
doprowadziłoby do katastrofy. Jako przykłady wskazywał między innymi preroga-
tywę pozwalającą królowi wypowiadać wojnę, zawierać pokój i udzielać łaski. To, że 
monarcha miał prawne podstawy nieograniczonego korzystania z nich, nie oznaczało 
jednak, że nie „byłoby absurdem twierdzić, iż Korona może konstytucyjnie zniszczyć 
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jednak w Ameryce stopniowo – chociaż ze względu na presję wydarzeń 
raczej dość szybko – zarzucane na rzecz całkiem odmiennego ujęcia.

Już w 1766 roku Benjamin Franklin stwierdził przed Izbą Gmin, że 
rezolucje obu izb Parlamentu potwierdzające jego nieograniczone pra-
wo do nakładania podatków na mieszkańców kolonii zostaną przez 
nich uznane za „nieuprawnione i niekonstytucyjne”106, choć wydaje 
się, że pojęcie niekonstytucyjności oznaczało dla niego to samo, co dla 
 Johna Adamsa. Dwa lata później Samuel Adams przekonywał, że wła-
dza ciał prawodawczych wywodzi się z konstytucji, w związku z czym 
nie może przekroczyć jej granic bez zniszczenia swej własnej podstawy. 
W podobnym tonie w 1769 roku kalwiński duchowny z Georgii John 
Joachim Zubly dowodził, że „Wielka Brytania ma nie tylko Parlament, 
który jest najwyższą legislaturą, ale również konstytucję, i że obecny 
Parlament wywodzi swą władzę (authority and power) z konstytucji, a nie 
konstytucja z Parlamentu”. Było to już bardzo śmiałe postawienie na 
głowie dominujących wówczas poglądów, którym doskonale dał wyraz 
kilkanaście lat później Paley. Tak więc – pisał Zubly – albo Parlament jest 
najwyższą legislaturą i może zmieniać konstytucję według uznania i nie 
jest nią ograniczony, albo musi się jej podporządkować, co oznacza, że 
„nie bardziej może stanowić prawa, które są przeciwne konstytucji […] 
niż zmieniać samą konstytucję”. Tak postawiona alternatywa nie była 
jednak trudna do rozstrzygnięcia, jako że zdaniem cytowanego auto-

naród i obalić konstytucję. Brytyjska konstytucja jest subtelnym, wrażliwym, delikat-
nym urządzeniem, a jej doskonałość zależy od tak skomplikowanych mechanizmów, że 
może zostać rozstrojona z równą łatwością jak ludzkie ciało; i aby działać konstytucyj-
nie, każdy musi wykonywać swoje obowiązki. Jeśliby król nieustannym odraczaniem 
obrad zapobiegał posiedzeniom Parlamentu przez dwanaście lat, byłoby to niekonsty-
tucyjne korzystanie z prerogatywy. Gdyby gminy nie przyznawały przez dwanaście 
lat żadnych środków fi nansowych [królowi], byłoby to niekonstytucyjne nadużywanie 
tego przywileju”. Sposobu, w jaki Adams posługuje się pojęciem niekonstytucyjności, 
nie należy jednak utożsamiać ze znaczeniem, jakiego nabrało ono nieco później, czy też 
z tym, jak chcielibyśmy je rozumieć współcześnie. Potencjalny ładunek normatywny 
zawarty w cytowanej wypowiedzi został bowiem przez niego rozbrojony przyrówna-
niem kryterium konstytucyjności postępowania organów władzy do kryterium „hono-
ru, uczciwości, sumienia” oraz postępowania w duchu chrześcijaństwa. Adams nadal 
więc pozostawał w kręgu teorii ustroju równowagi, w którym pożądane cele konsty-
tucji – kojarzonej z formą rządu (ustrojem) – realizowane są przez odpowiednie wza-
jemne usytuowanie instytucji aparatu państwowego. Niemniej jednak warto już w tym 
miejscu zwrócić uwagę na rozróżnienie między tym, co dozwolone przez prawo, a tym, 
co konstytucyjne. Będzie mieć ono bowiem zasadnicze znaczenie dla nadania norma-
tywnego znaczenia brytyjskiej konstytucji w następnym stuleciu. The Independence of 
the Judiciary: A Controversy between William Bratt le and John Adams [w:] The Works of John 
Adams, vol. 3, op.cit., s. 556.

106 The Examination of Dr. Benjamin Franklin in the British House of Commons Relative 
to the Repeal of the American Stamp Act in 1766 [w:] J. Bigelow (ed.), The Works of Benjamin 
Franklin, vol. 4, G.P. Putnam’s Sons, New York–London 1904, s. 183. 
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ra można wątpić, aby naród uznał prawa będące przejawem arbitralnej 
woli Parlamentu za „konstytucyjne”. Musiało to zatem prowadzić do 
konkluzji, „że władza Parlamentu i każdej jego gałęzi ma swe granice 
zakreślone przez konstytucję”107.

W takich wypowiedziach, jak przytaczane wyżej, można dostrzec za-
lążki normatywnej koncepcji konstytucji. Nie utożsamiano jej już z for-
mą rządów. Porzucane były bezpowrotnie również inne defi nicje przy-
taczane przez Johna Adamsa jeszcze kilka lat wcześniej. W pierwszej 
połowie lat siedemdziesiątych XVIII wieku konstytucja była już nazy-
wana w Ameryce „trwałymi granicami postępowania rządu”, których 
rządzący nie mogli w żaden sposób zmieniać bez „powszechnej zgody” 
(public consent), bądź też „pewnymi wielkimi pierwszymi zasadami”, 
które mogła zmieniać jedynie cała wspólnota (whole collective body) i któ-
re nie mogły być „tknięte przez legislatora”108.

U progu niepodległości znaczenie słowa „konstytucja” było już 
w amerykańskich koloniach, jak się wydaje, dość precyzyjnie ustalone 
i radykalnie różniło się ono od tego, jakie akceptowano tam jeszcze kil-
kanaście lat wcześniej i jakie wciąż obowiązywało w Wielkiej Brytanii. 
Uzyskało ono nowe, wyraźnie normatywne odniesienie. Na podstawie 
lektury ówczesnych publikacji trudno stwierdzić, w jakim stopniu takie 
rozumienie konstytucji zostało powszechnie zaaprobowane. Niemniej 
jednak zwraca uwagę, że w połowie 1774 roku pojęciem niekonstytucyj-
ności – wskazującym jednoznacznie na element normatywności w poj-
mowaniu konstytucji – posługiwali się już nie tylko publicyści. O tym, 
że weszło ono do powszechnego użytku, może świadczyć to, że w licz-
nych uchwałach podejmowanych przez zwoływane ad hoc komitety 
miast i hrabstw oraz zebrania ich mieszkańców ustawom Parlamentu 
stawiano już jednoznacznie zarzut niezgodności z konstytucją109. 

107 J.J. Zubly, An Humble Inquiry [w:] E. Sandoz (ed.), Political Sermons of the American 
Founding Era 1730–1805, vol. 1, Liberty Fund, Indianapolis 1998, s. 273–274. Zubly nale-
żał do najważniejszych pamfl ecistów na głębokim Południu. Pomimo tak radykalnych 
poglądów prezentowanych w okresie sporu z Wielką Brytanią nie mógł zaakceptować 
wojny kolonii z metropolią i po jej wybuchu zajął lojalistyczne stanowisko. Zob. szerzej: 
M. Daniel, John Joachim Zubly – Pamphleteer of the Revolution, „Georgia Historical Quar-
terly” 1935, vol. 19, no. 1, s. 1–16. 

108 Cyt. za B. Bailyn, op.cit., s. 182.
109 Jako przykład można wskazać uchwałę podjętą na zebraniu mieszkańców 

hrabstwa Gloucester w Virginii 14 lipca 1774 roku, w której czytamy, że w związku 
z brakiem reprezentacji mieszkańców kolonii w Parlamencie „każda próba narzuca-
nia przez to ciało Ameryce wewnętrznych podatków jest arbitralna, niekonstytucyjna 
i opresyjna”. Podobnie mieszkańcy hrabstwa Kent w Delaware, zebrawszy się 20 lipca, 
stwierdzali, że „ustawa Parlamentu zamykająca port w Bostonie jest niekonstytucyjna, 
opresyjna wobec mieszkańców tego miasta [i] groźna dla wolności brytyjskich kolonii”. 
Takich przykładów można wskazać więcej. Co ciekawe, pojęciem niekonstytucyjności 
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Autor pamfl etu opublikowanego w 1776 roku, podpisujący się pseu-
donimem Demophilus, nazywał konstytucję „zestawem podstawowych 
norm, które powinny rządzić nawet najwyższą władzą w państwie”. 
Normy te powinny być ustalane „przez konwencję delegatów ludu wy-
znaczonych specjalnie w tym celu”. Stworzona w taki sposób konsty-
tucja nie mogła być jakkolwiek uzupełniana ani modyfi kowana przez 
„żadną inną władzę z wyjątkiem tej, która ją pierwotnie uformowała”110. 
Niemal kompletną charakterystykę konstytucji w nowym normatyw-
nym znaczeniu można odnaleźć w innym tekście pochodzącym z tego 
samego roku. Anonimowy autor – którym według najnowszych ustaleń 
był Thomas Paine – zwracając najpierw uwagę, że słowem konstytu-
cja „wywija się we wszystkie strony bez przypisywania mu utrwalone-
go znaczenia”, zauważał również, że „konstytucję i formę rządu czę-
sto utożsamia się z sobą i traktuje jak synonimy”, gdy tymczasem „są 
one czymś odmiennym, a poza tym ustanawia się je dla różnych celów. 
Wszystkie kraje mają jakąś formę rządu, lecz kilka, a być może żaden, 
ma rzeczywiście konstytucję”. Widać tu jednoznaczne porzucenie de-
skryptywnej defi nicji konstytucji. Konsekwencją tego jest stwierdzenie, 
że Anglia, choć ma oczywiście określoną formę rządu, nie ma jednak 
konstytucji. „Formę rządu w Anglii tworzą król, lordowie i gminy, lecz 
jeśli zapytasz Anglika, co ma na myśli, kiedy mówi o angielskiej kon-
stytucji, nie potrafi  dać ci żadnej odpowiedzi. Prawda jest taka, że An-
glia nie ma żadnej ustalonej konstytucji (fi xed constitution)”, co wynika 
z braku ograniczeń władzy prawodawczej Parlamentu. „Władza pra-
wodawcza, która obejmuje króla, lordów i gminy, nie podlega żadnym 
[restrykcjom]; i jakiekolwiek uchwalone przez nich ustawy są prawami, 
niechby i były opresyjne bądź arbitralne”111. 

Istota konstytucji rozumianej w taki sposób polega więc na ustale-
niu nieprzekraczalnych granic aktywności organów władzy, zarówno 
wykonawczej, jak i prawodawczej. Wyłącznie ze względu na tę jej właś-
ciwość stanowi ona podstawę wolnych rządów. „Żaden kraj rządzony 
przez absolutną władzę nie może być nazwany wolnym; i nie ma zna-
czenia, czy będzie to absolutna władza królewska, czy absolutna wła-

posługiwali się również lojaliści. Deklarując lojalność wobec króla, mieszkańcy miasta 
Ridgefi eld w Connecticut niekonstytucyjnymi nazwali działania podejmowane przez 
pierwszy Kongres Kontynentalny. Zob. odpowiednio: American Archives: Fourth Series 
containing a Documentary History of the English Colonies in North America from the King’s 
Message to Parliament of March 7, 1774 to the Declaration of Independence of the United States, 
vol. 1, Washington 1837, s. 539, 665, 1202.

110 Demophilus, The Genuine Principles of the Ancient Saxon, or English [,] Constitution 
[w:] Ch.S. Hyneman, D.S. Lutz  (eds.), op.cit., s. 421.

111 Four Lett ers on Interesting Subjects [w:] Ch.S. Hyneman, D.S. Lutz  (eds.), op.cit., s. 384.
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dza prawodawcza, jako że konsekwencje dla ludu będą takie same”112. 
W kontekście dalszych rozważań warto zwrócić uwagę na to, co ma do 
powiedzenia autor cytowanej publikacji odnośnie do gwarancji kon-
stytucji. Sądzi on bowiem, że metoda jej zachowania „jest łatwa”. Na 
podstawie jednego z przepisów konstytucji powinien być powoływa-
ny co kilka lat specjalny organ – pisząc w kontekście Pensylwanii, na-
zywa go prowincjonalną ławą przysięgłych (Provincial Jury) – którego 
zadaniem miałoby być badanie, czy w ciągu ostatnich lat występowały 
naruszenia konstytucji oraz – jeśliby rzeczywiście tak było – czy od-
bywało się usuwanie ich skutków. Nie mógłby on jednak dokonywać 
zmiany konstytucji, „chyba że nakaże tak wyraźna większość wszyst-
kich mieszkańców”113.

W ciągu zaledwie dekady, która upłynęła od pierwszych wystą-
pień związanych z kontestacją Ustawy stemplowej do wybuchu kon-
fl iktu zbrojnego, doszło zatem w amerykańskich koloniach do prze-
formułowania pojęcia konstytucji i nadania mu nowego znaczenia114. 
„Kwestionując deskryptywną angielską konstytucję, która obejmowała 
suwerenność Parlamentu, Amerykanie zaczynali myśleć o konstytucji 
jako o normatywnych regułach ograniczających władzę w celu ochrony 
ludzkiej wolności, własności i szczęścia”115. Takie stwierdzenia operują 
rzecz jasna pewnymi uproszczeniami. Oczywiście nie wszyscy Ame-
rykanie zaczynali myśleć o konstytucji w nowy sposób. Niektórzy nie 
myśleli o niej w ogóle, inni, choćby ze względu na brak odpowiednich 
kwalifi kacji intelektualnych, po prostu nie mogli przyswoić sobie tego 
rodzaju abstrakcyjnych idei politycznych. Jeszcze inni, pozostając wier-
ni Koronie brytyjskiej, świadomie je odrzucali. Niemniej jednak wydaje 
się, że oddziaływanie nowych prądów intelektualnych miało w przed-
rewolucyjnej Ameryce szeroki zakres i nie ograniczało się wyłącznie do 
najlepiej wykształconych warstw społecznych, z których wywodzili się 
autorzy pamfl etów i zapewne większość ich czytelników. Zaangażowa-
nie w dyskurs publiczny było tam znacznie większe niż gdziekolwiek 
indziej w ówczesnym świecie. Można więc przyjąć bez większego ry-
zyka popełnienia błędu, że w okresie poprzedzającym wybuch wojny 
z Wielką Brytanią idea normatywnej konstytucji mającej wyznaczać 
granice uprawnionej władzy rządu została świadomie zaakceptowana 
przez przeważającą większość mieszkańców kolonii. Używając współ-
czesnej terminologii, można by więc powiedzieć, że uzyskała ona akcep-

112 Ibidem, s. 385.
113 Ibidem, s. 389.
114 Por. G.S. Wood, op.cit., s. 260.
115 H. Belz, A Living Tree or Fundamental Law? American Constitutionalism in Historical 

Perspective, Rowman and Litt lefi eld Publishers, Lenham 1998, s. 19.



57

tację opinii publicznej. Konfl ikt z metropolią generował jednak nie tylko 
przeobrażenia w sferze idei, ale również szybkie zmiany w charakterze 
stosunków politycznych panujących w koloniach. Oba te procesy bez 
wątpienia wzajemnie się warunkowały. 

Obowiązujący w koloniach system rządów opierał się co do zasa-
dy na wzorcu brytyjskim. W koloniach królewskich i prywatnych od-
powiednikiem króla był gubernator powoływany przez monarchę lub 
właściciela kolonii, Izby Lordów – Rada (Council), której członkowie 
wyznaczani byli w taki sam sposób, Izby Gmin – pochodzące z wybo-
rów powszechnych zgromadzenie (organ ten występował w poszcze-
gólnych koloniach pod różnymi nazwami)116. Gubernator był głównym 
organem władzy wykonawczej, dowodził siłami zbrojnymi, dyspo-
nował też prawem weta wobec ustaw uchwalanych przez legislatury. 
Rady, oprócz wykonywania zadań ustawodawczych, były również or-
ganami doradczymi gubernatora, z reguły pełniły też funkcję sądów 
najwyższych w kolonii. Tylko w Pensylwanii (od 1701 roku) i w Georgii 
były one pozbawione funkcji ustawodawczej, w związku z czym w tych 
koloniach legislatury miały strukturę jednoizbową. Zgromadzenia były 
organami przedstawicielskimi wybieranymi przez stosunkowo duży – 
zwłaszcza w porównaniu z Wielką Brytanią – odsetek mieszkańców117. 
Ze względu na taki status dysponowały prawem nakładania podatków. 
Uchwalane przez nie ustawy podlegały jednak absolutnemu wetu gu-
bernatora, a oprócz tego mogły być również unieważnione bezpośred-
nio przez monarchę. Gubernator dysponował też prawem rozwiązywa-
nia zgromadzeń118.

O ile w Wielkiej Brytanii taka struktura instytucjonalna odzwier-
ciedlała strukturę społeczną, o tyle w koloniach sytuacja była pod tym 

116 Odmienna struktura instytucjonalna funkcjonowała w dwóch koloniach korpo-
racyjnych: Connecticut i Rhode Island. Jej podstawą były karty królewskie (royal char-
ters), odpowiednio z 1662 roku i 1663 roku. Zob. H.W. Elson, History of the United States of 
America, Macmillan Company, New York 1914, s. 211. 

117 Ogólnie rzecz ujmując, czynne prawo wyborcze w koloniach powiązane było 
z własnością, chociaż wymogi stawiane pod tym względem nie były wygórowane. 
Na przykład w Virginii głosować mogli obywatele kolonii posiadający przynajmniej 
100 akrów nieużytkowanych gruntów lub 25 akrów uprawianych wraz z domem 
(J.G. Kolp, The Dynamics of Electoral Competition in Pre-Revolutionary Virginia, „William 
and Mary Quarterly” 1992, vol. 49, no. 4, s. 655). Oczywiście prawo głosowania nie przy-
sługiwało – niezależnie od stanu majątkowego – kobietom i kolorowym, ale również 
żydom i katolikom. W sumie, jak podaje M.J. Rozbicki, czynnym prawem wyborczym 
dysponowało w koloniach od 50% do 75% wolnych mężczyzn, przy czym w ciągu XVIII 
wieku odsetek uprawnionych do głosowania ulegał zmniejszeniu. Idem, Narodziny naro-
du. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku, Ofi cyna Wydawnicza Interim, Warszawa 
1991, s. 226.

118 H.W. Elson, op.cit., s. 212–213.
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względem inna. Nie było tam przede wszystkim rodowej arystokracji, 
która mogłaby stanowić naturalną zamkniętą elitę predestynowaną do 
sprawowania funkcji publicznych. W koloniach możliwości awansu 
społecznego były nieporównywalnie większe niż na Wyspach Brytyj-
skich. Brakowało tam także mas nędzarzy pozbawionych środków do 
życia i właściwie pozostających w trwałym poddaństwie. Wszystko to 
sprzyjało nastrojom egalitarystycznym, osłabiając naturalny respekt dla 
władzy i elit społecznych. Nie oznaczało to, że „każdy był rzeczywiście 
taki sam, ale tylko tyle, że zwyczajni ludzie byli pod względem zamoż-
ności bliżsi tym stojącym ponad nimi i czuli się w większym stopniu 
wolni od arystokratycznego patronatu (patronage) oraz kontroli niż 
zwykli ludzie gdziekolwiek indziej w zachodnim świecie”119.

Klimat społeczny panujący w koloniach musiał znaleźć przełożenie 
na stosunki polityczne. W każdej kolonii ukształtowała się elita władzy 
skupiona wokół gubernatora i mianowanej przez niego Rady. W walce 
o wpływy polityczne opozycyjne grupy chętnie sięgały więc po rady-
kalną wigowską retorykę, odwołując się do ludu i dostrzegając w nim 
„przeciwwagę dla wykonywanej przez gubernatora władzy królew-
skiej, szczególnie wtedy gdy stare kanały odwoływania się do Anglii 
ponad głowami gubernatorów stały się niedrożne i niezdatne do spo-
żytkowania”. Raz pobudzonego powszechnego zaangażowania w po-
litykę, jak pisze G.S. Wood, „nie dało się łatwo stłumić; i w przededniu 
rewolucji, bez niczyjej intencji lub nawet pełnej świadomości tego, co 
się działo, tradycyjne monarchistyczne sposoby rządzenia przez wię-
zi rodzinne i patronat zostały przekształcone pod wpływem kryzysu 
w stosunkach imperialnych”120.

Zważywszy na społeczne uwarunkowania, nie dziwi, że opór kolo-
nistów przeciwko ustawom Parlamentu przybierał niekiedy radykalne 
formy. Tłumy odwoływały się do przemocy, dochodziło nawet do regu-
larnych zamieszek. Polityczne przywództwo w konfl ikcie kolonii z me-
tropolią przejmowały legislatury pełniące funkcję organów przedsta-
wicielskich. Parlament był utożsamiany z opresyjną władzą. Charakter 
wystąpień przeciwko władzom kolonialnym, angażujący na równi całą 
zbiorowość, a nie – jak to bywało wcześniej w Anglii – wąskie w istocie 
grupy posługujące się tylko instrumentalnie masami, w oczywisty spo-
sób skłaniał, a raczej prowokował do sięgnięcia po retorykę suwerenności 
ludu. Poszukując podstawy, na której można by oprzeć pretensje do wy-
znaczenia trwałych granic władzy prawodawczej Parlamentu, koloniści 
odwołali się do retoryki, która w tej sytuacji wydawała się naturalna. 

119 G.S. Wood, The Radicalism of the American Revolution, Random House, New York 
1993, s. 171.

120 Ibidem, s. 173–174.
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4. Od idei fundamentalnych praw do idei konstytucji

W rezolucji uchwalonej 28 stycznia 1689 roku Izba Gmin, będąca wów-
czas częścią konwencji zwołanej przez Wilhelma Orańskiego, oskarżyła 
Jakuba II o podejmowanie działań zmierzających do „obalenia konsty-
tucji królestwa” oraz zarzuciła mu naruszenie jego „fundamentalnych 
praw”121. Podobne zarzuty kierowano czterdzieści lat wcześniej pod 
adresem Karola I, który oskarżany był o „nikczemne plany całkowite-
go obalenia dawnych i fundamentalnych praw i wolności […] narodu, 
a w ich miejsce zaprowadzenia rządów arbitralnych i tyrańskich”122.

Odwołania do fundamentalnych praw były w debacie publicznej 
w siedemnastowiecznej Anglii tak liczne, że do mniejszości należeli 
ci, którzy kwestionowali ich istnienie. Pojęciem tym posługiwały się 
wszystkie strony ówczesnych konfl iktów. Zarówno popierający Jaku-
ba I oraz Karola I rojaliści, jak i zwolennicy Parlamentu, później zaś tak 
samo wigowie dążący do usankcjonowania abdykacji Jakuba II, jak i to-
rysi oraz jakobici, broniący praw jego syna do tronu. Nader chętnemu 
odwoływaniu się do fundamentalnych praw z reguły jednak nie towa-
rzyszyła próba precyzyjnego zdefi niowania tego pojęcia. Pozostało ono 
w znacznym stopniu niedookreślone, co przynajmniej częściowo wyni-
kało zapewne z tego, że niekiedy posługiwano się nim instrumentalnie. 
Chociaż niektórzy uczestnicy debaty publicznej usiłowali precyzyjnie 
określić znaczenie fundamentalnych praw, większość z nich traktowała 
je jako oczywistość, a ich znaczenie uważała za tak jasne i zrozumiałe, że 
niesprawiające żadnych problemów123. Jak pisze Ch. Hill, „[…] piękno 
koncepcji fundamentalnych praw polegało dokładnie na jej niejasności 
i na założeniu, że były one oczywiste (self-evident). Wszyscy mogli zgo-
dzić się co do ważności czegoś, co nigdy nie zostało zdefi niowane”124. 

121 Cyt. za: T. Harris, Revolution…, op.cit., s. 324. Odwołania do fundamentalnych 
praw zabrakło zarówno w Deklaracji praw, jak i w Bill of Rights. W obu dokumentach jest 
mowa o przedsięwzięciach Jakuba II zmierzających do „obalenia i wytrzebienia religii 
protestanckiej oraz praw i wolności tego królestwa”. Zob. The Declaration of Rights (Feb-
ruary, 1689) [w:] J.H. Robinson (ed.), Readings in European History: A Collection of Extracts 
from the Sources Chosen with the Purpose of Illustrating the Progress of Culture in Western 
Europe since the German Invasions, vol. 2, Ginn & Company, Boston 1906, s. 261; Bill of 
Rights, op.cit.

122 The Act Erecting a High Court of Justice for the King’s Trial [w:] S.R. Gardiner (ed.), 
op.cit., s. 357.

123 J.W. Gough, op.cit., s. 2.
124 Ch. Hill opisuje w tym kontekście, w formie anegdoty, wydarzenia towarzyszą-

ce procesowi hrabiego Straff orda, oskarżonego o „dążenie do obalenia dawnych i fun-
damentalnych praw” królestwa. Kiedy Izba Gmin miała przystępować do głosowania 
nad punktami oskarżenia, jeden z deputowanych, „dowcipny i złośliwy Edmund Wal-
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Pojęcie fundamentalnych praw i kryjąca się za nim treść stawały 
się w ciągu XVII wieku jeszcze mniej jednoznaczne wraz z tym, jak 
przyswajali je sobie już nie tylko oponenci absolutyzmu królewskie-
go, ale również rojaliści. Pierwotnie posługiwano się nim bowiem 
przede wszystkim w walce z absolutystycznymi pretensjami dwóch 
pierwszych władców z dynastii Stuartów. Fundamentalne prawa mia-
ły wyznaczać ograniczenia królewskich prerogatyw, które w rękach 
Jakuba I oraz Karola I stanowiły główne narzędzie realizacji ich dą-
żeń do zbudowania monarchii absolutnej opartej na doktrynie boskie-
go uprawnienia królów. Sytuacja była jednak o tyle skomplikowana, 
że również Jakub I powoływał się na fundamentalne prawa, chociaż 
w jego ujęciu miały one nie tyle ograniczać władzę monarchy, ile sta-
nowić jej podstawę, wyznaczając prawidłowe relacje między królem 
a poddanymi125. 

Charakterystyczne, że w ostatnim stadium konfl iktu Karola I z Parla-
mentem obie strony powoływały się na fundamentalne prawa i oskarża-
ły przeciwnika o zamiar ich obalenia. Z jednej strony Parlament, skazu-
jąc w 1641 roku na śmierć głównego doradcę króla hrabiego Straff orda, 
oskarżył go o zdradę stanu (high treason), która miała polegać na „dą-
żeniu do obalenia dawnych i fundamentalnych praw” królestw Anglii 
i Irlandii oraz do zaprowadzenia w nich „tyrańskich i arbitralnych rzą-
dów przeciwnych prawu”126. Z drugiej strony w pierwszym artykule 
oskarżenia w procedurze impeachmentu rozpoczętej z inicjatywy króla 
przeciwko jednemu z członków Izby Lordów i pięciu członkom Izby 
Gmin postawiono im zarzut „zdradzieckiego dążenia do obalenia fun-
damentalnych praw i rządu królestwa Anglii, do pozbawienia króla 
jego królewskiej władzy oraz do ustanowienia arbitralnej i tyrańskiej 
władzy nad życiem, wolnością i własnością poddanych Jego Królew-
skiej Mości”127. Jak pisze J.W. Gough, po tym jak Karol I odwołał się do 
fundamentalnych praw, czyniąc się ich strażnikiem przeciwko uzurpa-
cji arbitralnej władzy przez Parlament, pojęcie to „rozpuściło się w ty-

ler”, powstał z miejsca, by „niewinnie” zapytać o to, „czym były fundamentalne prawa 
królestwa”. Odpowiedziało mu, jak pisze Hill, „kłopotliwe milczenie. Nikt nie śmiał 
podjąć próby sformułowania defi nicji, która z pewnością podzieliłaby heterogeniczną 
większość” zjednoczoną wyłącznie przekonaniem, że królewski doradca zasługiwał 
na śmierć. „Sytuacja została uratowana przez prawnika, który skoczył na równe nogi, 
aby powiedzieć, że jeżeli pan Waller nie wie, czym są fundamentalne prawa króle-
stwa, nie ma powodów do zasiadania w Izbie. W tamtym czasie [taka odpowiedź] 
wystarczała”. Ch. Hill, The Century of Revolution 1603–1714, Routledge Classics, Lon-
don–New York 2002, s. 65. 

125 Zob. J.W. Gough, op.cit., s. 51–52.
126 The Act for the Att ainder of the Earl of Straff ord [w:] S.R. Gardiner (ed.), op.cit., s. 156–157.
127 The Impeachment of One Member of the House of Lords and Five Members of the House 

of Commons [w:] S.R. Gardiner (ed.), op.cit., s. 236. 
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glu”. Fundamentalne prawa były odtąd przywoływane z rosnącą de-
zynwolturą, odpowiednio do potrzeb rozmaitych grup i stronnictw128. 
Po restauracji monarchii w 1660 roku większość tych, którzy operowali 
tym pojęciem, stanowili już monarchiści poszukujący w fundamental-
nych prawach ochrony porządku sukcesji i królewskich prerogatyw 
przed ingerencją ustawodawczą Parlamentu129.

Spośród różnych, często sprzecznych i wzajemnie się wykluczają-
cych koncepcji fundamentalnych praw eksponowanych w XVII stule-
ciu, tą, która okazała się najtrwalsza i uzyskała największe uznanie, była 
chronologicznie pierwsza z nich. Na początku XVII wieku ci, którzy 
operowali pojęciem fundamentalnych praw, odnosili je do tradycyjnej, 
dawnej formy ustrojowej królestwa Anglii, jaką według nich była ogra-
niczona monarchia (limited monarchy), w ramach której poddani cieszyli 
się pewnymi podlegającymi ochronie prawami i wolnościami, w szcze-
gólności zaś prawem własności130. Takie pojmowanie fundamentalnych 
praw, chociaż pojawiało się niekiedy w czasach republiki i protektoratu, 
a później również po restauracji monarchii131, powróciło na dobre do-
piero w okresie chwalebnej rewolucji pod postacią wigowskiej ideolo-
gii dawnej konstytucji (ancient constitution). Jak już wskazano w innym 
miejscu, intencją większości członków zwołanej przez Wilhelma Orań-
skiego konwencji było przywrócenie dawnego ustroju i wolności zagro-
żonych w ich przekonaniu przez postępowanie Jakuba II.

Początki idei dawnej konstytucji sięgają pierwszych lat XVII wieku. 
W całym stuleciu przymiotnik ancient był używany nieco rzadziej niż 
przymiotnik fundamental. Niekiedy łączono je z sobą, w wielu zaś wy-
padkach z powodzeniem mogły się zastępować. „Fundamentalne prawo 
lub konstytucja były dawnym prawem lub konstytucją”132. Odwoływa-
nie się do przeszłości stanowiło charakterystyczny rys debaty publicznej 
w Anglii początków XVII wieku. To właśnie przeszłość miała w decy-
dującym stopniu legitymować teraźniejszość. Precedensy odnajdywane 
w historii były postrzegane jako najmocniejszy argument na rzecz pre-
zentowanego stanowiska. Większą potrzebę legitymizowania swoich 
pretensji miał niewątpliwie Parlament, który po panowaniu Tudorów 
znajdował się wobec monarchy w zdecydowanie słabszej pozycji. Jak 
pisze J.G.A. Pocock, proces „przeobrażania angielskiej historii” przez 

128 J.W. Gough, Fundamental Law in the Seventeenth Century, „Political Studies” 1953, 
vol. 1, no. 2, s. 169.

129 J. Goldsworthy, The Sovereignty of Parliament: History and Philosophy, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2001, s. 231.

130 J.W. Gough, Fundamental Law in the Seventeenth…, op.cit., s. 168.
131 Zob. idem, Fundamental Law in English…, op.cit., s. 117–160.
132 J.G.A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Politi-

cal Thought in the Seventeenth Century, Cambridge University Press, Cambridge 1987, s. 49.
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prawników prawa powszechnego (common lawyers) zgodnie z potrzeba-
mi Parlamentu rozpoczął się jeszcze w czasach elżbietańskich. Wkrótce 
po objęciu tronu przez Jakuba I Izba Gmin była już gotowa nalegać na 
uznanie całego kompleksu jej przywilejów, które miały obowiązywać 
od niepamiętnych czasów (times immemorial)133. „Poszukiwanie prece-
densów doprowadziło do zbudowania zespołu domniemanych praw 
i przywilejów, które miały obowiązywać od niepamiętnych czasów, i to 
właśnie w połączeniu z ogólną i żywiołową wiarą w to, że Anglia była 
rządzona przez prawo i że to prawo samo w sobie obowiązywało od 
niepamiętnych czasów, doprowadziło w rezultacie do powstania [idei] 
fundamentalnego prawa, najważniejszej i najbardziej nieuchwytnej spo-
śród siedemnastowiecznych koncepcji”134.

W takim ujęciu prawomocność ładu normatywnego królestwa i opar-
tego na nim porządku ustrojowego wynikała z jego utrwalenia, z jego 
dawności (antiquity). Do tego stopnia, że dla wielu protagonistów dawnej 
konstytucji wystarczające było stwierdzenie, że określone prawa były pra-
dawne i fundamentalne. Nie towarzyszyła temu żadna refl eksja, dlacze-
go właściwie ich zadawnienie miało je czynić wiążącymi135. Idea dawnej 
konstytucji opierała się na specyfi cznej interpretacji historii Anglii. Czasy 
saskie prezentowano w niej jako okres największej w dziejach królestwa 
wolności. Wówczas miało dojść do ukształtowania podstaw jego ładu nor-
matywnego oraz powstania wyrosłych z niego instytucji. Historycy pra-
wa związani z Parlamentem przekonywali o ciągłości zarówno porządku 
normatywnego, jak i instytucji ustrojowych – dowodzono na przykład 
istnienia Izby Gmin od „czasów nieobejmowanych pamięcią”136, które 
miały przetrwać podbój normandzki i skutecznie opierać się w kolejnych 
wiekach próbom narzucenia absolutnej władzy monarszej oraz feudalnej 
struktury społecznej. W tej interpretacji historii najważniejsze było uka-
zanie niezmienności i trwałości porządku normatywnego oraz instytu-
cjonalnego. Dzięki temu można było wykazać, że źródłem praw i wol-
ności poddanych jest wspólnota, a nie monarcha, jak twierdził Jakub I, 

133 Granicę dzielącą „niepamiętne czasy” od czasów, które objęte były pamięcią, 
historycy parlamentarni ustalili na 3 września 1189 roku, dzień koronacji Ryszarda I. 
W prawnym sensie uznali oni, że wszystko to, co dokonało się przed tą datą, nastąpi-
ło w „niepamiętnych czasach”. Wszystkie późniejsze wydarzenia należały do czasów 
obejmowanych pamięcią. Normatywna wartość zwyczaju, stanowiącego podstawę 
określonych praw i wolności, zależała od tego, czy na podstawie dostępnych świadectw 
można było dowieść, że nie wywodził się on z „niepamiętnych czasów” lub że został za-
rzucony. Zob. C.C. Weston, England: Ancient Constitution and Common Law [w:] M. Goldie, 
J.H. Burns (ed.), op.cit., s. 376.

134 J.G.A. Pocock, op.cit., s. 48.
135 Zob. ibidem, s. 50.
136 Zob. C.C. Weston, op.cit. s. 393–394.
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a za nim niemal do wybuchu wojny domowej również Karol I137. Sposób 
konstruowania dawnej konstytucji przez badania historyczne powodo-
wał, że zakres składających się na nią praw i wolności zmieniał się wraz 
z odnajdywaniem kolejnych precedensów oraz dowodów na nieprzerwa-
ne praktykowanie pewnych zwyczajów. 

Nie ma znaczenia, w jakim stopniu interpretację historii, na której 
opierano ideę dawnej konstytucji, można ze współczesnej perspektywy 
uznać za trafną. Należy mieć świadomość, że siłą rzeczy wizja czasów 
saskich jako okresu nieskrępowanej wolności była idealizowana, przy-
puszczalnie z premedytacją. Historia miała bowiem wartość użytkową. 
Uogólniając nieco, można stwierdzić, że ancient constitution była mitem 
skonstruowanym wielkim nakładem sił po to, aby uzasadnić dążenia 
Parlamentu i związanych z nim grup społecznych do ograniczenia wła-
dzy królewskiej oraz zabezpieczenia określonej sfery praw i wolności 
przed ingerencją monarchy138. 

Dopiero uświadomiwszy sobie, jak bardzo dominowało w siedem-
nastowiecznej Anglii przekonanie, że „legitymacja wynika z preceden-
su, z tradycji, z historii”, i jak bardzo ówcześni uznawali za oczywiste 
to, że „decyzje ich przodków muszą odpowiednio kształtować ich włas-
ne czyny”139, można zdać sobie w pełni sprawę z rewolucyjnego cha-

137 Karol I odstąpił publicznie od niego w odpowiedzi na dziewiętnaście propozycji 
Parlamentu, udzielonej w czerwcu 1642 roku. „W tej wyjątkowo wpływowej deklaracji” 
król odnosił się do dawnej, właściwej konstytucji królestwa, jej ludzkim źródłem czy-
niąc nie monarchę, ale „wcześniejsze doświadczenia” angielskiego ludu. W ten sposób 
przyznawał, że tym, co ówcześni defi niowali jako źródło (original) rządu i prawa, była 
wspólnota, a nie monarcha. Ibidem, s. 395.

138 Chociaż za stworzenie mitu dawnej konstytucji byli odpowiedzialni prawnicy 
prawa powszechnego (common lawyers), wydaje się, że był to koncept w większym stop-
niu polityczny niż ściśle jurydyczny. Owszem, nośnikiem wolności zakorzenionych 
w ancient constitution było prawo powszechne wyrażające zwyczaj, który ze względu 
na odpowiednią trwałość uzyskał walor normatywny (prescriptive custom). Równocześ-
nie jednak sędziowie orzekający na podstawie common law nigdy nie zdecydowali się 
jednoznacznie zakwestionować zwierzchności norm prawnych stanowionych przez 
Parlament wobec prawa powszechnego. Poszukiwanie genezy doktryny judicial review 
w orzecznictwie angielskich sądów stosujących prawo powszechne jest więc nieupraw-
nione, o czym szerzej będzie mowa w trzecim rozdziale. W tym miejscu zaznaczmy 
jedynie, że w idei dawnej konstytucji prawo powszechne było nośnikiem tradycyjnych 
wartości, które powinny kierować poczynaniami prawodawcy – zarówno króla, operu-
jącego na podstawie prerogatywy, jak i Parlamentu – ale nie mogło formalnie krępować 
jego woli. W świetle dostępnych świadectw historycznych traktowanie common law jako 
zwierzchniego prawa nie jest więc uzasadnione. Warto też w tym kontekście zauwa-
żyć, że orzecznictwo sądów na podstawie prawa powszechnego w okresie panowania 
dwóch pierwszych Stuartów nie daje podstaw do stwierdzenia, że zdołały one stwo-
rzyć konstytucyjne ograniczenia władzy prawodawczej czy to króla, czy tym bardziej 
Parlamentu. Por. A. Tomkins, op.cit., s. 69–87. 

139 D. Woott on, op.cit., s. 419.
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rakteru doktryny ustrojowej lewellerów. W czasach, kiedy najlepszymi 
argumentami, do jakich mógł odwołać się autor zabierający głos w de-
bacie publicznej, były historyczne precedensy, lewellerzy świadomie 
odrzucili historię jako podstawę prawomocności aktualnego porządku 
ustrojowego. Na tym polegał dokonany przez nich przełom w myśleniu 
o zagadnieniach dotyczących sfery ustroju państwa i panującego w nim 
porządku normatywnego.

O braku potrzeby odwoływania się do historycznych precedensów 
przekonywał Richard Overton w jednej z najważniejszych publikacji, ja-
kie ukazały się w Anglii w drugiej połowie lat czterdziestych XVII wie-
ku. „Życiem i duchem” wszelkich „słusznych praw, precedensów 
i form rządu” był według niego rozum (reason), który je wszystkie czy-
nił „uprawnionymi (lawful) i godnymi uznania (warrantable)” w kontek-
ście „porządku ustrojowego, sprawowania rządów i posłuszeństwa”. 
Rozum był „najwyższym rodzajem uprawomocnienia i autoryzowania 
ludzkich działań, jaki może istnieć, jako że o wiele potężniejszym jest 
to, co daje istnienie i uprawomocnia niż to, co otrzymuje [istnienie i] 
uprawomocnienie”140. Rozum jest tu kojarzony wyraźnie z pierwiast-
kiem boskim. „Prawy rozum” (right reason) jest „współmierny i dostrze-
galny” w zasadzie „łaskawej sprawiedliwości i sprawiedliwej łaski”, 
która „doskonałość i pełnię” znajduje „wyłącznie w Bogu”. Bóg nie jest 
natomiast pozbawionym rozumności Bogiem „szaleństwa bądź tyra-
nii”, w związku z czym „wszystkie jego nakazy są rozumne i sprawied-
liwe, a wszystko, co takie jest, pochodzi od Boga”141.

Zdaniem Overtona właśnie na takiej „trwałej i pewnej” podstawie 
„zostały ufundowane i wzniesione wszelkie słuszne prawa i rządy, 
a w szczególności fundamentalne prawa i rząd” królestwa Anglii. Ro-
zum stanowi żywy pierwiastek angielskich praw. Wyłącznie on legity-
muje prawo określające normy, które regulują życie społeczne, czyniąc 
je „autorytatywnymi i wiążącymi”. Jeśliby uznać inaczej, wówczas to 
„namiętność, wola, pycha (i cokolwiek, czego zechcą diabeł i zepsucie) 
mogą być prawem”. Prawo oderwane od swego „pierwotnego rozumu 
i celu” staje się niczym „muszla pozbawiona wypełnienia, cień pozba-
wiony ciała, ścierwo pozbawione życia”142. Można założyć, że odkrywa-
nie norm dyktowanych przez „prawy rozum” jest dostępne każdemu 
człowiekowi kierującemu się rozumem. W cytowanym tekście Overton 
nie poświęca tego rodzaju rozważaniom nadmiernej uwagi, koncen-
trując się na celu, którym jest wykazanie, że ład normatywny i reguły 

140 R. Overton, An Appeal from the Commons to the Free People (1647), cyt. za: 
A.S.P. Woodhouse (ed.), op.cit., s. 323. 

141 Ibidem, s. 324.
142 Ibidem.
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ustrojowe nie są determinowane zakorzenionymi w historii preceden-
sami. Przyznając, że zachowane świadectwa historyczne dotyczące po-
stępowania poprzedników, zarówno w bardziej, jak i w mniej odległych 
czasach, podobnie jak „przepisy prawa” (lett er of our law) nie dają mu 
podstaw do odwołania się od Parlamentu bezpośrednio do ludu, nie 
uznaje równocześnie braku odpowiednich precedensów za okolicz-
ność przesądzającą o niedopuszczalności takiego działania. Przedkłada 
bowiem, jak pisze, „istotę, życie i ducha” praw i precedensów nad ich 
formę. Wystarczający jest zatem rozum, będący „źródłem wszystkich 
słusznych precedensów”143.

Odrzucając w ten sposób dogmat o historycznej legitymizacji prawa 
– a w konsekwencji i form rządu – Overton mógł przejść do uzasadnia-
nia idei suwerenności ludu, która nie mając oparcia w historycznych 
precedensach, znajdowała je w „prawym rozumie”. Przygotowując 
grunt dla Umowy Ludu, wskazywał więc, że „wszelka słuszna ludzka 
władza jest zaledwie zawierzona, powierzona i udzielona przez wspól-
ną i powszechną zgodę”. Odwołanie się od Parlamentu bezpośrednio 
do ludu nie jest „przeciwne Parlamentowi bądź przeciwne władzy” (an-
ti-parliamentary, anti-magisterial) ze względu na to, że nie stanowi odwo-
łania „od suwerennej władzy, ale do suwerennej władzy”144. Ponieważ 
w historii Anglii nie było precedensu dla suwerenności ludu – przy-
najmniej w ujęciu proponowanym przez lewellerów, w którym lud nie 
działa wyłącznie za pośrednictwem swoich przedstawicieli zebranych 
w Parlamencie – forsowanie tej koncepcji wymagało odrzucenia histo-
rycznego uzasadnienia ładu normatywnego. Tak więc ideologia stojąca 
za Umową Ludu, dopuszczająca krytykę zastanych, odziedziczonych po 
przodkach praw i wolności, rzeczywiście uzasadnia uznanie jej za anty-
nomianizm dawnej konstytucji145.

Lewellerzy odrzucili koncepcję fundamentalnych praw kojarzonych 
z ideą ancient constitution, ponieważ tylko w ten sposób mogli zakwe-
stionować omnipotencję Parlamentu, który jako strażnik owych fun-
damentalnych praw po pokonaniu króla w pierwszej wojnie domowej 
zaczął przejmować atrybuty absolutnej oraz arbitralnej władzy146. Roz-
poczynając kampanię przeciwko nowemu siedlisku absolutyzmu i opre-
sji, sięgnęli oni początkowo po znane już wcześniej środki – stosowane 
uprzednio przez stronników Parlamentu przeciwko królowi – w postaci 
petycji. W cytowanym eseju Overtona ukazany został jednak zupełnie 

143 Ibidem, s. 323.
144 Ibidem, s. 327.
145 Zob. J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the 

Atlantic Republican Tradition, Princeton University Press, Princeton–Oxford 1975, s. 375.
146 Zob. J. Scott , England’s Troubles: Seventeenth-Century English Political Instability in 

European Context, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 271–272.
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nowy sposób walki z arbitralną władzą147. Odwołanie się bezpośrednio 
do ludu torowało drogę Umowie Ludu zapowiadającej ideę konstytu-
cjonalizmu. Ze względu na klęskę lewellerów mogła ona jednak zostać 
urzeczywistniona dopiero w kolejnym stuleciu.

Jednym z najważniejszych motywów siedemnastowiecznej an-
gielskiej myśli politycznej było odchodzenie od twierdzeń o istnieniu 
fundamentalnych praw do uznania suwerenności Parlamentu. Owa 
transformacja w wymiarze ideowym, o której doniosłości nie trzeba 
specjalnie przekonywać, szybko znalazła przełożenie na rzeczywiste 
stosunki ustrojowe. Dokonywała się ona stopniowo i w sposób nie do 
końca uświadomiony. Pierwotnie, jak pisze znawca tej problematyki, 
„Parlament uzasadniał swą rosnącą władzę na podstawie fundamental-
nych praw; kiedy w 1642 roku jego roszczenia rozrosły się do pretensji 
dotyczących arbitralnej suwerenności, wciąż utrzymywał, że dawały im 
podstawę fundamentalne prawa. Oczekiwania niższej izby, że będzie 
ona jedynym suwerenem, częstokroć przybierały formę twierdzeń, iż 
istniała ona od niepamiętnych czasów i w związku z tym nie podlegała 
żadnym ograniczeniom. Próba [ustanowienia] jednoizbowego despoty-
zmu nie powiodła się i zarówno restauracja, jak i rewolucja 1688 roku 
mogły być przedstawiane jako raczej przywrócenie fundamentalnych 
praw niż ustanowienie suwerenności króla w Parlamencie. Koncep-
cja fundamentalnych praw przyczyniła się w związku z tym do ukry-
cia, a także do opóźnienia przejścia do pełnego uznania suwerenności 
Parlamentu”148. O trafności tej opinii świadczą zebrane przez Gougha 
świadectwa odwoływania się przez brytyjskich publicystów i polity-
ków do idei fundamentalnych praw nie tylko po restauracji monarchii, 
ale nawet jeszcze w XVIII wieku149.

 Niemniej jednak po chwalebnej rewolucji coraz częściej już otwar-
cie afi rmowano zasadę suwerenności Parlamentu, która bez wątpienia 
w tym okresie stała się podstawą funkcjonowania brytyjskiego ustroju. 
Jak już wspomniano, w symboliczny sposób dowodem jej ustanowienia 
stało się uchwalenie Ustawy o siedmioleciu. Jak rozumiano interesującą 
nas regułę w połowie XVIII wieku, wiemy na podstawie jej charakte-
rystyki dokonanej przez Williama Blackstone’a. Według słynnego ju-
rysty suwerenność Parlamentu sprowadzała się do „suwerennej i nie-
podlegającej kontroli władzy tworzenia, potwierdzania, rozszerzania, 
ograniczania, znoszenia, uchylania, przywracania i objaśniania” wszel-
kich praw. Parlament był miejscem, w którym „konstytucja królestwa” 
umieściła ową „absolutną, despotyczną władzę, która w każdym ustro-

147 Ibidem, s. 275. Por. też: M. Loughlin, op.cit., s. 10.
148 J.G.A. Pocock, The Ancient Constitution…, op.cit., s. 49–50.
149 Zob. J.W. Gough, Fundamental Law in English…, op.cit., s. 174–191.
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ju musi gdzieś się znajdować”. Władza Parlamentu rozciągała się rów-
nież na kwestie natury ustrojowej. Mógł on modyfi kować lub na nowo 
określać sukcesję korony, swobodnie określać religię państwową, a na-
wet „zmieniać i na nowo tworzyć konstytucję królestwa i samych par-
lamentów”. Parlament był więc zdolny „czynić wszystko to, co nie jest 
naturalnie niemożliwe”. „Prawdą jest – pisał Blackstone – że tego, co 
Parlament uczyni, żadna władza na ziemi nie może odwrócić”150.

Kiedy Parlament próbował skorzystać ze swej suwerennej władzy 
wobec poddanych brytyjskiej Korony w Ameryce, odwołali się oni, 
podobnie jak ich przodkowie, do „tej samej dawnej konstytucji w tym 
samym celu, kierując przeciwko Parlamentowi tę samą prawną teorię, 
która [niegdyś] dała Parlamentowi zwierzchność nad koroną”151. Po-
dobnie jak w siedemnastowiecznej Anglii, tak i w osiemnastowiecznej 
Ameryce traktowana użytkowo historia została wykorzystana do walki 
politycznej. Amerykanie zwrócili się w stronę ancient constitution, po-
nieważ początkowo zamierzali bronić praw, które – jak utrzymywali – 
przysługiwały im jako poddanym brytyjskiej Korony. Próbowali więc 
wskrzesić ideę, która w Wielkiej Brytanii, wobec uznania przez estab-
lishment polityczny zasady suwerenności Parlamentu, była pielęg-
nowana już tylko w kręgach opozycji spod znaku country party152. Jak 
pisze J.P. Reid, usiłowali, podobnie jak ich poprzednicy w siedemnasto-
wiecznej Anglii, wznieść na fundamencie przeszłości bariery przeciwko 
arbitralnej władzy153. Gdy okazało się, że obrona praw mieszkańców 
kolonii jest skazana na niepowodzenie, Amerykanie stopniowo zaczę-
li modyfi kować argumentację, jaką się posługiwali. Jak wskazano już 
wcześniej, redefi niując podstawowe kategorie pojęciowe z dziedziny 
ustroju i teorii politycznej, wytyczali ścieżkę prowadzącą ich w kierun-
ku konstytucjonalizmu.

Najbardziej spektakularnym przejawem dokonanego przez nich 
zwrotu stało się oczywiście wykreowanie spisanych konstytucji. 
Za zmianą formy konstytucji poszła również zmiana jej treści. W naj-
większym stopniu została ona uwidoczniona w reorganizacji ustroju po-
legającej na radykalnym, w porównaniu z czasami kolonialnymi, osła-
bieniu egzekutywy i sądownictwa w strukturze aparatu państwowego 
na rzecz legislatury. Pomimo tych zmian w pewnym zakresie pierwsze 

150 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England in Four Books (ed. E. Christian), 
Book 1, Printed by A. Strahan, London 1809 [1765], s. 160.

151 J.P. Reid, The Jurisprudence of Liberty: The Ancient Constitution in the Legal Historiog-
raphy of the Seventeenth and Eighteenth Centuries [w:] E. Sandoz (ed.), The Roots of Liberty: 
Magna Carta, Ancient Constitution and the Anglo-American Tradition of the Rule of Law, Lib-
erty Fund, Indianapolis 1993, s. 190.

152 Por. ibidem, s. 191–192.
153 Por. ibidem, s. 199, 201.
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amerykańskie konstytucje kodyfi kowały jedynie fundamentalne prawa 
gwarantujące ochronę jednostki przed arbitralnością władzy, uważane 
za element dawnej konstytucji, takie jak ochrona przed bezpodstawnym 
aresztowaniem (prawo habeas corpus), prawo do procesu przed ławą 
przysięgłych czy prawo własności. Ich umocowanie w konstytucji usta-
nawianej z woli suwerennego ludu niosło z sobą przynajmniej jedną 
istotną konsekwencję – zmieniało charakter gwarancji tych praw. Do-
póki wynikały one z common law, ich ochrona rzeczywiście mogła być 
„powinnością sędziów” (judicial duty), mających obowiązek zapewniać 
przestrzeganie „obowiązującego prawa” (law of the land). Inna sprawa – 
jak skuteczne były w praktyce tego rodzaju prawne gwarancje. Z chwilą 
jednak kiedy źródłem owych praw i wolności stała się konstytucja nie 
legitymowana już dawnością ani nie rekonstruowana z historycznych 
praktyk i precedensów, wcześniejsze uzasadnienie zaangażowania sę-
dziów jako gwarantów praw i wolności przestało być adekwatne. Zbyt 
łatwo zapomina się, że jednym z powodów, dla których doszło do buntu 
kolonii przeciwko Parlamentowi i królowi, była niezdolność sądów do 
zapewnienia owym fundamentalnym prawom skutecznej ochrony154. 

Lewellerzy po raz pierwszy zastosowali zabieg polegający na odwo-
łaniu się do abstrakcyjnej zasady suwerenności ludu w celu wykreowa-
nia nowego porządku ustrojowego, połączony z delegitymizacją historii 
oraz zakorzenionych w niej praktyk i zwyczajów jako jego podstawy. 
Oparcie legitymacji władzy politycznej na suwerenności ludu – władzy 
siłą rzeczy ograniczonej, skoro pozbawionej atrybutu suwerenności na 
rzecz wspólnoty – tak dalece przypomina to, czego próbowali dokonać 
siedemnastowieczni angielscy radykałowie, że trudno uwierzyć, aby 
tak uderzająca zbieżność mogła być całkowicie przypadkowa.

Nie ma jednak żadnych niepodważalnych dowodów na to, że amery-
kańscy publicyści doby rewolucji oraz przedstawiciele zrewoltowanych 
elit kolonialnych, które wzięły na siebie ciężar ukształtowania porewo-
lucyjnego porządku ustrojowego, znali pisma lewellerów. W pozosta-
wionej przez nich ogromnej spuściźnie intelektualnej, na którą oprócz 
publikowanych tekstów składa się również obszerna prywatna kore-
spondencja, nie sposób znaleźć bezpośrednich odwołań do autorów 
wiązanych z tym ruchem. W literaturze przedmiotu panuje zgoda co 
do tego, że doktryna lewellerów nie stanowiła odrębnego źródła inte-
lektualnej inspiracji amerykańskiej myśli politycznej drugiej połowy 
 XVIII wieku. Istnieją jednak pewne przesłanki wskazujące, że przynaj-
mniej niektórzy spośród amerykańskich rewolucjonistów mogli mieć 
sposobność zapoznania się z chociaż jednym z projektów Umowy Ludu. 

154 Zob. G.E. White, The Lost Origins of American Judicial Review, „George Washington 
Law Review” 2010, vol. 78, s. 1160.
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Wśród książek będących w posiadaniu Thomasa Jeff ersona znajdowała 
się bowiem między innymi sześciotomowa historia angielskiej wojny do-
mowej napisana przez sekretarza armii Parlamentu, Johna Rushwortha, 
w której została przedrukowana, chociaż zdaje się niezbyt dokładnie, 
jedna z pierwszych wersji Agreement of the People155. Przedruk Umowy 
Ludu zawierały ponadto dwie standardowe osiemnastowieczne biogra-
fi e Olivera Cromwella156, które również mogły znajdować się w dobrze 
wyposażonych bibliotekach członków amerykańskiej elity intelektual-
nej. Trudno nie dostrzec, że wiele idei i postulatów wysuwanych przez 
amerykańskich rewolucjonistów – zarówno tych najbardziej ogólnych, 
takich jak suwerenność ludu i oparta na niej koncepcja zwierzchniego 
prawa ograniczającego zakres władzy prawodawczej legislatury, a tak-
że tolerancja religijna i wolność słowa, jak i bardziej szczegółowych, ta-
kich jak prawo do procesu przed ławą przysięgłych – można odnaleźć 
już u lewellerów, którzy w wielu przypadkach zgłaszali je jako pierwsi. 

Na tych bez wątpienia uderzających podobieństwach w sposobie 
myślenia o podstawach normatywnych i schemacie organizacji ustro-
ju opierają się spekulacje na temat wpływu lewellerów na twórców 
pierwszych konstytucji w Ameryce i we Francji157. Zbieżność idei nie 
może jednak przesądzać o bezpośredniej inspiracji. Tym bardziej że te, 
które zostały wypracowane w kręgu radykalnych środowisk w okre-
sie angielskiej wojny domowej, znalazły drogę do doktryny politycznej 
radykalnych wigów i najpewniej trafi ły do Ameryki wyłącznie za ich 
pośrednictwem, a nie bezpośrednio od ich pierwszych eksponentów.

Jedynym spośród przywódców lewellerów, który doczekał panowa-
nia Jakuba II i chwalebnej rewolucji, był John Wildman. Po restauracji 
monarchii związał się ze środowiskiem radykalnych wigów, a przynaj-
mniej od końca lat osiemdziesiątych XVIII wieku pozostawał w kręgu 
znajomych Johna Locke’a, z którym utrzymywał bliski kontakt w czasie, 
kiedy obaj przebywali na wygnaniu w Holandii po stłumieniu przez 
Jakuba powstania kierowanego przez pretendenta do tronu lorda 
Monmoutha, nieślubnego syna Karola II158.

Wildman do końca życia pozostał wierny poglądom wyznawanym 
w młodości. Podobnie jak inni pojedynczy aktywiści z czasów wojny 
domowej, którzy po restauracji monarchii również znaleźli się w szere-

155 Zob. F.K. Donnelly, Thomas Jeff erson, John Lilburne and the English Levellers, „Albion 
Magazine Online” 2010, vol. 7, no. 2, tekst opublikowany na: htt p://www.zyworld.com 
(data pobrania: 5.07.2013). 

156 Idem, Levellerism in Eighteenth and Nineteenth-Century Britain, „Albion: A Quarterly 
Journal Concerned with British Studies” 1988, vol. 20, no. 2, s. 264.

157 Zob. M. Loughlin, op.cit., s. 28 i cytowana tam literatura.
158 Zob. R. Ashcraft, Revolutionary Politics & Locke’s Two Treatises of Government, 

Prince ton University Press, Princeton 1986, s. 377, 472.
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gach radykalnej opozycji. Chociaż wpływ doktryny politycznej lewel-
lerów na ukształtowanie stanowiska Locke’a przedstawionego w słyn-
nym Drugim traktacie o rządzie (Second Treatise on Government) jest trudny 
do ustalenia – nie ma dowodów świadczących o tym, że znał on ich pis-
ma, choć wydaje się to dość prawdopodobne159 – zarówno jego piśmien-
nictwo, jak i publikacje innych myślicieli chętnie czytanych po drugiej 
stronie Atlantyku, między innymi bardzo tam wpływowego Algernona 
Sydneya, powstawały w środowisku, w którym doktryna polityczna le-
wellerów nie została zapomniana. Dzięki autorom takim jak Locke oraz 
Sydney ich idee, w nieco zmodyfi kowanym i mniej radykalnym ujęciu, 
trafi ły do amerykańskich elit intelektualnych, które w odpowiednich 
warunkach potrafi ły uczynić z nich użytek.

5. Wnioski

Rekonstrukcja historycznych procesów, które doprowadziły do wypra-
cowania idei konstytucjonalizmu oraz uczynienia z niej podstawowej 
zasady ustroju państwa, pozwala dostrzec, że geneza rządów konstytu-
cyjnych wiąże się dążeniem do ograniczenia arbitralności władzy przez 
skrępowanie jej normami ustanawianymi przez wspólnotę. Suweren-
ność ludu jest więc kamieniem węgielnym konstytucjonalizmu. 

Czyniąc ze wspólnoty źródło norm wyższego rzędu, które określają 
podstawy ładu normatywnego i wyznaczają zakres uprawnionej wła-
dzy rządzących wobec rządzonych, konstytucjonalizm radykalnie ze-
rwał z wcześniejszymi koncepcjami zwierzchniego prawa poszukujący-
mi źródeł wyższych norm wiążących dla prawodawcy w Objawieniu, 
naturze czy w historycznym doświadczeniu zbiorowości odzwiercied-
lonym w niezmiennych, fundamentalnych prawach. Konstytucja rozu-
miana jako kreacja suwerennego ludu była nowym systemem norma-
tywnym, odrębnym od dwóch tradycyjnie dominujących: religii oraz 
prawa. W planie świeckim zastąpiła prawo jako fundamentalny system 
normatywny. Prawo miało być podporządkowane konstytucji. Zakła-
dana w teorii konstytucjonalizmu hierarchiczna podległość rządzących 
wobec rządzonych przekładała się na niższą rangę norm stanowionych 
przez tych pierwszych – do których zaliczano także sędziów rozwijają-

159 Wypada zgodzić się z R. Ashcraftem, który przekonuje, że większość badaczy 
zbyt łatwo odrzuca przypuszczenie, iż wśród przeszło 600 pamfl etów i traktatów, które 
znajdowały się w bibliotece Locke’a, mogły być również pisma lewellerów. Na pewno 
był w ich posiadaniu Benjamin Furley, z którym mieszkał on przez dwa lata podczas 
pobytu w Holandii. Zob. ibidem, s. 465.



cych common law – od fundamentalnych norm kreowanych przez suwe-
renny lud.

Warto podkreślić, że normatywna teoria konstytucji wypracowana 
w okresie oświeceniowych rewolucji nawiązywała do siedemnasto-
wiecznej angielskiej myśli politycznej. Podstawowe założenia idei kon-
stytucjonalizmu można dostrzec w doktrynie lewellerów. Nie stanowiła 
ona zatem rozwinięcia koncepcji fundamentalnych praw, zakładającej 
prawne ograniczenia władzy politycznej, przynajmniej potencjalnie eg-
zekwowane przez sądy. Przeciwnie, konstytucjonalizm był radykalnym 
zerwaniem z tym nurtem anglo-amerykańskiej myśli politycznej. Na-
wiązywał za to do radykalnej refl eksji podjętej w dobie siedemnasto-
wiecznych wojen domowych przez środowiska będące w opozycji do 
establishmentu politycznego.
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Rozdział II

Oświeceniowa idea konstytucjonalizmu

1. Ontologia konstytucji

Prawniczy termin constitutio, wywodzący się z prawa rzymskiego, w któ-
rym oznaczał zarządzenie, dekret bądź uregulowanie wydane przez ce-
sarza, został w Anglii zaadaptowany zarówno w prawie cywilnym, jak 
i kanonicznym. W średniowiecznym prawie angielskim używano go 
na określenie przepisów prawnych w formie pisanej i przeciwstawiano 
regulacjom zwyczajowym. Wraz z upowszechnieniem pojęcia statutu 
(statute), służącego do określania prawa uchwalonego zgodnie z przyję-
tą procedurą przez króla w Parlamencie (King in Parliament), słowo con-
stitution – lub w liczbie mnogiej constitutions – zaczęto stosować jedynie 
w odniesieniu do regulacji niższego rządu, często o charakterze lokal-
nym1. W ten sposób było ono coraz rzadziej używane przez średnio-
wiecznych angielskich glosatorów, co – jak przekonuje G. Sartori – „tłu-
maczy, dlaczego z czasem określenie «konstytucja» stało się «wolnym 
terminem» – to znaczy terminem możliwym do nowego zastosowania 
– w [języku] angielskim (co niekoniecznie oznacza, że w Anglii), a nie 
w tych językach, które zachowały rzymską terminologię prawniczą”2.

W kontekście ustrojowym słowo constitution – używane początko-
wo wyłącznie w liczbie mnogiej – pojawiło się w Anglii na początku 
XVII wieku. W 1606 roku Edward Forest w dziele zatytułowanym 
A Comparative Discourse of the Bodies Natural and Politique wspominał 
o „pierwotnych konstytucjach” (original constitutions). W 1640 roku 
określenie „fundamentalne konstytucje” (fundamental constitutions) po-
jawiło się w antyrojalistycznym traktacie Henry’ego Parkera The Case of 
Shipmoney briefl y discoursed. Już w tym czasie pojęcie konstytucji musiało 
też mieć jakieś konotacje normatywne, skoro w procesie Karola I padło 

1 G. Stourzh, Constitution: Changing Meanings of the Term from the Early Seventeenth 
to the Late Eighteenth Century [w:] T. Ball, J.G.A. Pocock (eds.), Conceptual Change and the 
Constitution, University Press of Kansas, Lawrence 1988, s. 43. 

2 G. Sartori, Constitutionalism: A Preliminary Discussion, „American Political Science 
Review” 1962, vol. 56, no. 4, s. 853.
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oskarżenie o próbę obalenia przez monarchę „fundamentalnych kon-
stytucji” królestwa Anglii. Według G. Stourzha świadectwa te dowodzą 
tego, że w dobie kryzysu politycznego w siedemnastowiecznej Anglii 
termin constitutions został wydobyty z 

 podrzędnego miejsca, do którego sprowadzono go w późnym średnio-
wieczu, i złączony ze słowem „fundamentalny” (fundamental) – zaczerp-
niętym z wyrażenia „fundamentalne prawa” (fundamental laws), którego 
użycie odnotowano w Anglii po raz pierwszy pod koniec szesnastego 
wieku, by osiągnąć wielkie znaczenie podczas istotnie fundamentalnego 
kryzysu konstytucyjnego wieku siedemnastego3. 

Słowo constitution, z czasem używane przede wszystkim w liczbie 
pojedynczej, w drugiej połowie XVII stulecia i w pierwszych dekadach 
wieku XVIII utrwaliło się w angielskiej terminologii politycznej, chociaż 
jego znaczenie nie było początkowo całkowicie precyzyjne, a i rozumia-
no je w różnym czasie w rozmaity sposób. W końcu jednak przeniknę-
ło, już w tym nowym ustrojowym znaczeniu, również do innych języ-
ków i kultur prawnych, zajmując trwałe miejsce w ówczesnej refl eksji 
politycznej.

W 1758 roku wpływowy genewski jurysta Emmerich de Vatt el na-
zywał konstytucją państwa (Constitucion de l’Etat) „fundamentalne re-
gulacje, które określają sposób, w jaki winna być sprawowana władza 
publiczna”. Konstytucja określała według niego „formę, w której naród 
działa w charakterze ciała politycznego (Corps Politique), a także przez 
kogo lud powinien być rządzony. Ta konstytucja jest w rzeczywisto-
ści niczym więcej niż ustanowieniem porządku, w jaki naród decyduje 
się wspólnie pracować w celu osiągnięcia tych korzyści, z widokiem na 
które ustanowiona została polityczna społeczność”4. Utożsamiając kon-
stytucję z „fundamentalnymi prawami” (Lois Fondamentales), de Vatt el 
uważał równocześnie za pewnik, że jeśliby naród począł „źle myśleć 
o swojej konstytucji” (si la Nation se trouve mal de la Constitucion même), 
ma pełne prawo ją zmienić5. Co ważne, odnajdujemy już u niego wy-
łączenie fundamentalnych praw z domeny władzy prawodawczej. 
 Puissance legislative, którą naród może powierzyć księciu, zgromadze-
niu bądź jednemu i drugiemu wspólnie, dawała odpowiednio upoważ-
nionym przezeń podmiotom prawo zmiany „dawnych praw cywilnych 
i politycznych” oraz ustanawiania w ich miejsce nowych. Jednakowoż 
ze względu na to, że konstytucja „została uprzednio ustanowiona przez 

3 G. Stourzh, op.cit., s. 44.
4 E. de Vatt el, Les Droit des Gens: Ou Principes de la Loi Naturelle, Appliqués à la conduite 

& aux aff aires des Nations & des Souverains, Londres 1758, s. 31.
5 Ibidem, s. 35.
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naród, który następnie powierzył (confi é) władzę prawodawczą określo-
nym osobom, fundamentalne prawa są wyłączone z zakresu udzielo-
nej przezeń delegacji”6. Prawo zmiany konstytucji musiało pozostawać 
poza domeną legislatorów, ponieważ czerpali oni swą władzę z konsty-
tucji. Jeśli tak jest, to „jakżeby mogli ją oni zmienić, nie niszcząc podstaw 
swej własnej władzy”7?

Trudno ocenić, jaki wpływ na ukształtowanie poglądów amerykań-
skich myślicieli pokolenia rewolucyjnego na konstytucję i istotę rządów 
konstytucyjnych wywarły akurat poglądy de Vatt ela. W piśmiennictwie 
pochodzącym z okresu bezpośrednio poprzedzającego rewolucję moż-
na odnaleźć ślady bezpośredniej inspiracji myślą genewskiego fi lozofa. 
Dość jednoznacznie świadczy o tym uderzająca zbieżność argumentacji, 
jaką zawiera przygotowane przez Samuela Adamsa w 1768 roku sta-
nowisko Izby Reprezentantów Massachusett s z fragmentami Les Droit 
des Gens. Stwierdzono w nim bowiem, że „we wszystkich wolnych pań-
stwach konstytucja jest ustalona (fi xed); i jako że najwyższa legislatywa 
czerpie swą władzę z konstytucji, nie może przekroczyć jej granic, nie 
niszcząc [tym samym] swej własnej podstawy”8. 

Warto też zauważyć, że de Vatell nie miał wątpliwości, iż w Wiel-
kiej Brytanii istnieje opisywana przez niego konstytucja, to znaczy obo-
wiązują tam pewne fundamentalne prawa, które nie należą do domeny 
władzy prawodawczej. Na podstawie owych fundamentalnych praw 
należała ona wspólnie do króla oraz obu izb Parlamentu. Kontrolę nad 
konstytucją sprawował jednak naród. Jeśliby więc 

 obie izby Parlamentu postanowiły same siebie obezwładnić i wyposa-
żyć króla we władzę pełną i absolutną, z pewnością naród by tego nie 
zdzierżył. I któż śmiałby stwierdzić, że nie miałby on prawa się temu 
przeciwstawić? Lecz jeśliby Parlament zainicjował dyskusję nad doko-
naniem tak znaczącej zmiany, a cały naród przyzwoliłby na nią, zacho-
wując milczenie, należałoby to uznać za zgodę na [takie] działanie jego 
przedstawicieli9.

Na początku ostatniej dekady XVIII wieku Thomas Paine podsumo-
wywał dorobek oświeceniowych rewolucji w dziedzinie ustroju państwa. 
W słynnych Prawach człowieka (Rights of Man) odniósł się wyczerpująco do 
podstawowego zagadnienia defi nicji konstytucji. Przekonywał, że 

6 Ibidem, s. 37.
7 Ibidem.
8 The House of Representatives of Massachusett s to the Speakers of Other Houses of Rep-

resentatives [w:] The Writings of Samuel Adams (ed. H.A. Cushing), vol. 1, G.P. Putnam’s 
Sons, New York–London 1904, s. 185. 

9 E. de Vatt el, op.cit., s. 37.
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 konstytucja jest rzeczą poprzedzającą rząd, a rząd stanowi zaledwie twór 
konstytucji. Konstytucja państwa nie jest aktem jego rządu, lecz ludu 
ustanawiającego rząd. Jest zbiorem składników, do których możesz się 
odwołać i cytować artykuł po artykule; i który opisuje zasady, na jakich 
rząd powinien być ustanowiony, sposób, w jaki powinien być zorganizo-
wany, władzę, jaką powinien posiadać, sposób [przeprowadzania] wy-
borów, kadencję parlamentu […]; władzę, jaką powinna posiadać egze-
kutywa; oraz, in fi ne, wszystko, co dotyczy pełnej organizacji cywilnego 
rządu, a także zasady, zgodnie z którymi powinien on działać i którymi 
powinien być związany. Konstytucja jest zatem wobec rządu tym, czym 
są prawa stanowione następnie przez rząd wobec sądów. Sąd nie two-
rzy praw, tak samo nie może ich zmieniać; działa on jedynie zgodnie 
z ustanowionymi prawami; i w ten sam sposób rząd jest rządzony przez 
konstytucję10.

W przedstawionej defi nicji na pierwszy plan została wysunięta nie-
wątpliwie zasada zwierzchności konstytucji wobec rządu, powodująca 
ograniczenie jego władzy i w ten sposób wyeliminowanie możliwości 
korzystania z niej w arbitralny sposób. Nadrzędny charakter konsty-
tucji jest rezultatem ustanowienia jej przez suwerenny lud. „Widoczna 
postać” (visible form) konstytucji, o której pisał Paine, to tylko konse-
kwencja owego aktu kreacji. Nie defi niuje ona jednak konstytucji. O tym, 
czym ona jest, przesądza wyłącznie sposób jej ustanowienia. Powiązanie 
konstytucji z suwerennością ludu można również dostrzec w uwagach 
Paine’a odnoszących się do pełnej kontroli, jaką lud zachowuje nad swoją 
kreacją. Podkreślał on bowiem, że konstytucyjne podstawy funkcjono-
wania systemu rządów nie mogą być zmieniane przez sam rząd. Gdyby 
było inaczej, wówczas jego władza miałaby arbitralny charakter. „Prawo 
reformy” konstytucji należy wyłącznie do „narodu w jego pierwotnym 
charakterze”, to znaczy działającego niezależnie od ustanowionych już 
organów władzy, a „konstytucyjnym sposobem” dokonywania zmian 
konstytucyjnych jest „ogólna konwencja wybierana w tym celu”11.

Punktem odniesienia była dla Paine’a konstytucja, nad którą w czasie 
gdy przygotowywał Prawa człowieka pracowało francuskie Zgromadze-
nie Narodowe. Konfrontacja brytyjskiego ustroju z jej projektowanymi 
postanowieniami pozwoliła mu kategorycznie stwierdzić, że Anglia nie 
ma konstytucji. Dowodem tego był nie tylko brak jej „widocznej posta-
ci”, ale również nieograniczona możliwość regulacji ustroju przez Par-
lament. W tym kontekście Paine przywoływał Ustawę o siedmioleciu 
z 1715 roku (Septennial Act) wydłużającą maksymalny okres pełnomoc-

10 T. Paine, Rights of Man [w] idem, Collected Writings, The Library of America, New 
York 1955, s. 467–468.

11 Ibidem, s. 469.
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nictw Parlamentu z trzech do siedmiu lat. Przekonywał, że wszędzie 
tam, gdzie rząd może decydować o swojej strukturze i uprawnieniach, 
nie można mówić o istnieniu konstytucji. Pozwalało mu to sformułować 
wniosek, że „ustawa, przez którą angielski Parlament upoważnił sam 
siebie do obradowania przez siedem lat, pokazuje, że nie ma w Anglii 
konstytucji”12.

Prawie dekadę przed ukazaniem się Praw człowieka podobne poglą-
dy na istotę konstytucji przedstawił Thomas Jeff erson. Uczynił to przy 
okazji charakterystyki regulacji ustrojowych Virginii dokonanej przez 
niego w Uwagach o państwie Virginia (Notes on the State of Virginia). Jedną 
ze wskazanych w przywołanej publikacji wad obowiązującej wówczas 
konstytucji Virginii była, jak pisał, „możliwość jej zmiany przez zwykłą 
legislaturę”. Zdaniem Jeff ersona była ona konsekwencją sposobu, w jaki 
konstytucja została ustanowiona. Dokonała tego w czerwcu 1776 roku 
konwencja, której członkowie zostali wybrani dwa miesiące wcześniej. 
Konwencje, wybierane początkowo na okres jednej sesji, a od marca 1775 
roku na jeden rok, zastąpiły w Virginii kolonialną legislaturę po tym, jak 
została ona rozwiązana przez gubernatora w 1774 roku. Nie były one 
formalnymi organami prawodawczymi, nie mogły wszak pełnić takiej 
funkcji. Ich zadaniem było przede wszystkim prowadzenie i koordy-
nacja oporu przeciwko władzom brytyjskim. Właśnie taka konwencja 
uchwaliła konstytucję Virginii. Jeff erson uważał jednak, że nie została 
ona do tego upoważniona przez obywateli, co powodowało, że uchwalo-
ny przez nią dokument nazwany konstytucją nie mógł w żaden sposób 
ograniczyć władzy legislatury, a to pozbawiało go statusu konstytucji. 
Rekonstruując chronologię wydarzeń, argumentował on, że w kwietniu 
1776 roku, kiedy doszło do wyboru konwencji na kolejny rok, 

 niepodległość oraz ustanowienie nowej formy rządu nie były […] jesz-
cze powszechnym dążeniem […] w kwietniu idea ta nie była dostępna 
masom, tym bardziej nie można stwierdzić, aby określiły się one na jej 
rzecz. Tak więc wyborcy z kwietnia 1776 […] nie myśląc o niepodległości 
i trwałej republice, nie mogli myśleć o powierzeniu [wybranym wów-
czas] delegatom władzy ich ustanowienia ani też jakichkolwiek innych 
uprawnień innych niż należnych zwykłej legislaturze. 

Konwencja nie otrzymała zatem „żadnej władzy innej niż ta, która 
dawana była każdej legislaturze wcześniej i później. Nie mogła przeto 
uchwalić ustawy nadrzędnej wobec władzy innych legislatur”13.

12 Ibidem.
13 T. Jeff erson, Notes on the State of Virginia (ed. W. Paden), University of North Caro-

lina Press, Chapel Hill–London 1954 [1787], s. 122.
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Kwestionując nadrzędność owego „ordonansu rządowego” (ordinan-
ce of government), jak określał niekiedy konstytucję z 1776 roku, Jeff erson 
odniósł się również do zagadnień natury terminologicznej. Odpowiada-
jąc na argumenty wskazujące, że z samej nazwy „konstytucja” zastoso-
wanej przez konwencję wynika nadrzędność tego aktu w stosunku do 
zwykłego ustawodawstwa, przekonywał, iż etymologia tego słowa na 
to nie wskazuje. 

 Konstytucja (constitution) oraz statut (statute) były początkowo terminami 
prawa cywilnego, stamtąd wprowadzonymi do prawa angielskiego przez 
duchownych. Takoż w statucie 25 Hen. 8. C. 19. §. I. „Konstytucje i zarzą-
dzenia” (constitutions and ordinances) używane są jako synonimy. Termin 
konstytucja ma wiele innych znaczeń w fi zyce i polityce; lecz w juryspru-
dencji, kiedykolwiek odnoszony jest do jakiejkolwiek ustawy legislatury, 
niezmiennie oznacza statut (statute), prawo (law) bądź ordonans (ordinance). 

Pomimo iż wówczas, kiedy Jeff erson pisał te słowa, nie traktowa-
no już raczej konstytucji jako synonimu zwykłego ustawodawstwa – 
chociaż równocześnie pojęcie to nie było jeszcze powszechnie używa-
ne na określenie aktu zawierającego podstawowe normy ustrojowe – 
argumenty tego rodzaju były mu potrzebne po to, aby tym bardziej 
zaznaczyć, że „nie nazwa, lecz uprawnienie czynią ustawę wiążącą”. 
Jeśli konwencja nie była upoważniona do ustanowienia konstytucji – 
a mogła otrzymać takie prawo wyłącznie z woli zbiorowego suwerena, 
co zdaniem Jeff ersona nie nastąpiło – wtedy nazwa aktu prawnego, jak 
również jego treść nie miały znaczenia dla określania jego nadrzędności 
wobec zwykłego ustawodawstwa. Decydujące było upoważnienie dane 
przez suwerenny lud. 

 Aby pozbyć się magii mającej zawierać się w słowie konstytucja, przełóż-
my je na defi nicję przedkładaną przez tych, którzy uważają ją za wyższą 
od [zwykłego] prawa; i załóżmy, że konwencja zamiast stwierdzić: „My, 
zwykła legislatura, ustanawiamy konstytucję”, stwierdziła, „My, zwykła 
legislatura, ustanawiamy ustawę przekraczającą władzę zwykłej legisla-
tury”. Czyż nie widać tu absurdalności takiego przedsięwzięcia?14.

Stanowisko Jeff ersona odnośnie do istoty konstytucji było więc na-
wet bardziej radykalne od tego, które zajmował Paine. Ten drugi nie 
odbierał wszak Zgromadzeniu Narodowemu prawa uchwalenia kon-
stytucji mimo że, jak wiadomo, nie zostało ono wybrane w tym celu, 
a i z pewnością było organem w mniejszym stopniu reprezentatywnym 
niż konwencja Virginii z 1776 roku. Ten problem Paine rozwiązał, roz-
różniając Zgromadzenie Narodowe, którego członkowie byli „delega-

14 Ibidem, s. 123–124.
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tami narodu w jego pierwotnym charakterze”, i kolejne zgromadzenia, 
które będą się składać z delegatów „narodu w jego zorganizowanym 
charakterze”. Władza pierwszego Zgromadzenia Narodowego różniła 
się więc od władzy kolejnych. Było ono uprawnione do „opracowania 
konstytucji”, podczas gdy te wybierane w przyszłości miały dyspono-
wać władzą „stanowienia prawa zgodnie z zasadami i procedurami 
określonymi w tej konstytucji”15.

Paine uciekł się do sofi styki, niemniej zarówno dla niego, jak i dla 
 Jeff ersona podstawowe znaczenie miało wyraźne rozróżnienie pierwot-
nej władzy konstytucyjnej (constituent power) oraz wtórnej wobec niej 
władzy prawodawczej, skrępowanej narzuconymi jej uprzednio norma-
mi. Ta pierwsza należała wyłącznie do suwerennego ludu. Wyodrębnie-
nie władzy konstytucyjnej uprawnionej do stanowienia norm zwierzch-
nich wobec prawodawstwa – przekraczających władzę legislatury – oraz 
wyprowadzenie podmiotu suwerenności zdolnego do określania tych 
norm i narzucania ich organom władzy, przede wszystkim legislaturze, 
poza aparat państwowy, wyznacza początek konstytucjonalizmu jako 
podstawowej zasady ustroju16. Jak zobaczymy, te dwa elementy staną 
się podstawą argumentacji na rzecz kontroli konstytucyjności prawa. Je-
żeli bowiem – jak będą przekonywać zwolennicy judicial review – źród-
łem norm konstytucyjnych nie jest legislatura, to konstytucja musi być 
w jakiś sposób zabezpieczona przed stanowieniem przez organ prawo-
dawczy prawa sprzecznego z jej postanowieniami. W innym wypadku 
jej szczególny status byłby iluzoryczny. Z przesłanki w postaci ograni-
czenia władzy legislatury przez konstytucję adherenci sądowej kontroli 
konstytucyjności prawa będą wyciągać wniosek, że ochrona konstytucji 
powinna być realizowana przez sądy w procesie stosowania prawa.

Status ontologiczny konstytucji był przedmiotem ożywionej refl eksji 
politycznej w radykalnym piśmiennictwie brytyjskim. Charakterystycz-
ny rys retoryki, którą posługiwali się radykalni publicyści, stanowiły 
odwołania do przeszłości. Deklarowanym przez nich dążeniem było 
z reguły jedynie przywrócenie dawnych praw i wolności (ancient rights 
and liberties) bądź pierwszych zasad konstytucji17. W ich piśmiennictwie 

15 T. Paine, op.cit., s. 469.
16 Por. G. Stourzh, Fundamental Laws and Individual Rights in the 18th Century Constitu-

tion [w:] J. Jackson Barlow, L.W. Levy, K. Masugi (eds.), The American Founding: Essays on 
the Formation of the Constitution, Greenwood Press, New York–Westport–London 1988, 
s. 176–183.

17 Zob. np. J. Burgh, Political Disquisitions, vol. 3, Printed for Edward and Charles 
Dilly, London 1775, s. 299; J. Cartwright, Take Your Choice!, Printed for J. Almon, Lon-
don 1776, s. 15. Por. też: I. Hampsher-Monk, British Radicalism and the anti-Jacobins [w:] 
M. Goldie, R. Wokler (eds.), The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought, 
Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 667.
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odżywała idea dawnej konstytucji, pozbawiona już, co warto podkre-
ślić, wyraźnych odniesień do common law. 

 Jakkolwiek ułomna mogła być ona jako rekonstrukcja wydarzeń histo-
rycznych, nie może być wątpliwości, że anglosaska konstytucja (Anglo-
-Saxon constitution) silnie oddziaływała na radykalną umysłowość […] 
Służyła przez pokolenia jako wehikuł dla liberalnych idei politycznych, 
oferując moralne wsparcie i intelektualną podporę przez długie dekady, 
w czasie których procesy rozkładu [konstytucji] zdawały się zwyciężać18.

Odżegnywanie się od zamiaru wprowadzania ustrojowych inno-
wacji pozostało typowym stanowiskiem w głównym nurcie brytyjskiej 
radykalnej myśli politycznej nawet po wybuchu rewolucji francuskiej 
i opublikowaniu przez Paine’a Praw człowieka, w których przedstawił on 
całkiem nowe ujęcie problematyki rządów konstytucyjnych19. Trudno 
jednak rozstrzygnąć, w jakim stopniu i w jak wielu przypadkach po-
woływanie się na historyczną legitymację proponowanych reform było 
jedynie retoryką, skrywającą rzeczywiste intencje zmierzające do wpro-
wadzania ustrojowych innowacji, których prawomocność miała nie 
wynikać z zakorzenienia w przeszłości, ale opierać się na naturalnych, 
przyrodzonych i niezbywalnych prawach jednostki20. 

Warto zauważyć, że już w pierwszych radykalnych publikacjach po-
jawiających się w latach siedemdziesiątych XVIII wieku można znaleźć 
zapowiedzi stanowiska, które zaczęło być otwarcie afi rmowane dopiero 
po wybuchu rewolucji francuskiej. John Cartwright dopuszczał wpro-
wadzanie rozwiązań „nowych i niesprawdzonych” pod warunkiem, że 
nie byłyby one powodowane „kaprysem”. „Konstytucja” (constitution of 
government) poddawała się mimo wszystko „doskonałości ludzkiego ro-
zumu”, który wspomagany „najtrwalszymi politycznymi maksymami” 
oraz „najroztropniejszymi precedensami (law decisions)” i „najbardziej 

18 C. Bonwick, English Radicals and the American Revolution, University of North Caro-
lina Press, Chapel Hill 1977, s. 256.

19 Zob. ibidem, s. 220; I. Hampsher-Monk, op.cit., s. 667; G. Pentland, The French Revolu-
tion, Scott ish Radicalism and the ‘People Who Were Called Jacobins’ [w:] U. Broich, H.T. Dick-
inson, E. Hellmuth, M. Schmidt (eds.), Reactions to the Revolution: The 1790s and their Af-
termath, LIT, Berlin 2007, s. 98–99; M.J. Turner, The Age of Unease: Government and Reform 
in Britain, 1782–1832, Sutt on Publishing, Phoenix Mill 2000, s. 59; B. Weinstein, Popular 
Constitutionalism and the London Corresponding Society, „Albion: A Quarterly Journal Con-
cerned with British Studies” 2002, vol. 34, no. 1, s. 54–56. Większy nacisk na zmianę 
sposobu myślenia o zagadnieniach natury konstytucyjnej, jaki miał nastąpić w brytyj-
skich środowiskach radykalnych wskutek wydarzeń we Francji, kładzie H.T. Dickinson. 
Zob. idem, Liberty and Property: Political Ideology in Eighteenth-Century Britain, Methuen, 
London 1977, s. 240 i n.

20 Por. I. Kramnick, Republican Revisionism Revisited, „American Historical Review” 
1982, vol. 87, no. 3, s. 637–642.
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oczywistymi podpowiedziami zdrowego rozsądku” stanowił odpo-
wiednie kryterium pozwalające ocenić i usankcjonować wszelkie nowe 
rozwiązania i wiążące się z nimi „innowacje”21.

Podobny sposób myślenia można dostrzec również w pismach 
 Josepha Priestleya, który otwarcie podważał bezwarunkową prawo-
mocność i wiążącą moc obowiązujących precedensów oraz „ogólnych 
norm” ( general rules), dopuszczając możliwość ustanowienia nowych 
w sytuacji, w której stosowanie dotychczasowych powodowałoby więk-
sze szkody niż odstąpienie od nich. Jeśli zmieniające się uwarunkowania 
zmuszają rządy do porzucania obowiązujących norm w kwestiach mniej 
znaczących, dlaczegóż to – pytał Priestley – daleko większa koniecz-
ność nie miałaby przemawiać na rzecz „zmiany najbardziej ogólnych 
norm i ustanowienia nowych precedensów w materiach o największym 
ciężarze gatunkowym, dotykających najbardziej fundamentalnych za-
sad każdego rządu i dystrybucji władzy między jego poszczególnymi 
częściami”22? 

Suwerenność ludu wydawała się zresztą radykalnym publicystom 
niemożliwa do pogodzenia z nakładaniem na niego jakichkolwiek ogra-
niczeń w zakresie możliwości kształtowania podstaw ustrojowych pań-
stwa. Richard Price otwarcie pisał, że ponieważ rząd jest ustanawiany 
dla pożytku rządzonych, mogą oni go dowolnie go kształtować. „Po-
wiedzieć, że [lud] może mieć pod tym względem za dużo władzy, to 
stwierdzić, że powinna być w państwie władza wyższa w stosunku do 
tej, która daje mu istnienie i z której wywodzi się wszelka jurysdykcja”23. 
Również James Burgh wykluczał możliwość jakiegokolwiek ogranicze-
nia swobody ludu w zakresie kształtowania formy rządu. „Wyłączyw-
szy zasady rozwagi i moralności, jedynie absolutna i suwerenna wola 
oraz ochota ludu są wystarczającym powodem do dokonania jakichkol-
wiek zmian w jego formie rządu”. Nawet jeśli nie ma ku temu żadnych 
przesłanek, na przykład w postaci opresji przez rządzących, lud może 
zmienić formę rządu tylko dlatego, że uzna, iż inna niż dotychczaso-
wa w większym stopniu przyczyni się do jego pomyślności. Nad tym 
procesem rządzący nie mają najmniejszej kontroli. „Żadna władza na 
ziemi nie ma prawa powstrzymać większości ludu (majority of the people) 
od dokonania w jego własnej formie rządu wszelkich innowacji, jakich 
sobie życzy”24. Cartwright – nawiązując do Burgha – pisał natomiast, że 

21 J. Cartwright, op.cit., s. 14.
22 J. Priestley, An Essay in the First Principles of Government, Printed for J. Johnson, 

London 1771, s. 26.
23 R. Price, Observations on the Nature of Civil Liberty, Printed for Edward and Charles 

Dilly and Thomas Cadell, London 1776, s. 9.
24 J. Burgh, op.cit., s. 277, 278.
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„zorganizowany naród” (associated nation)25 może więcej niż jedynie słać 
petycje i przygotowywać remonstrancje. „Nie ma nic, czego nie może 
on uczynić poza tym, co naturalnie niemożliwe. Może zrównać tron 
z ziemią i obrócić władzę w proch. I może zrobić te rzeczy, ponieważ 
ma do tego prawo. Nic oprócz jego przekonania o ich użyteczności nie 
może uchronić ich przed jego niszczącą ręką”26.

Widać więc, że poglądy zaprezentowane przez Paine’a w jego słyn-
nym opus, które ukazało się w Wielkiej Brytanii w dwóch częściach 
w pierwszych miesiącach odpowiednio 1791 i 1792 roku, były już 
wcześniej obecne w radykalnym piśmiennictwie publikowanym na Wy-
spach. Nie oznacza to, że Prawa człowieka nie były wydawnictwem pod 
wieloma względami przełomowym. Jego znaczenie polegało nie tylko 
na tym, że ukazana w nim wizja rządów konstytucyjnych opierała się 
na całkowitym odrzuceniu tradycyjnej, historycznej legitymacji porząd-
ku ustrojowego. Identyfi kując normatywność konstytucji z jej spisaną 
formą, Paine dokonywał bowiem jednocześnie afi rmacji działań francu-
skiego Zgromadzenia Narodowego oraz istotnej reinterpretacji dorob-
ku rewolucji amerykańskiej.

W sposobie, w jaki brytyjscy radykałowie odbierali wywołane przez 
rewolucję przeobrażenia ustrojowe dokonujące się w koloniach, najbar-
dziej uderzające jest to, że nie odnosili się oni niemal w ogóle do formy, 
w jakiej owe zmiany były wprowadzane. Ich zainteresowanie budziły 
nie tyle uchwalane tam spisane konstytucje, ile ustanawiane w nich kon-
kretne rozwiązania instytucjonalne. W opublikowanych w 1785 roku 
Observations on the Importance of the American Revolution, jednej z najważ-
niejszych w tamtym czasie brytyjskich publikacji poświęconych temu 
zagadnieniu, Price w ogóle nie poruszył problematyki spisanych kon-
stytucji. Należy to uznać za niezwykle wymowne, zważywszy na fakt, 
że wzmiankowany esej stanowi wielką apologię rewolucji i ustanowio-
nej dzięki niej formy ustroju, która prezentowana jest przez autora jako 
doskonałe urzeczywistnienie ideału wolnych rządów27.

Price nie był w żadnym wypadku wyjątkiem wśród brytyjskich ra-
dykałów, reprezentował raczej typowe dla nich podejście. Większość 
z nich dostrzegała bowiem w amerykańskich konstytucjach realiza-
cję postulatów, które sami zgłaszali. I nic poza tym. Cartwright był na 
przykład wielkim entuzjastą konstytucji Pensylwanii z 1776 roku, która 
przyznawała prawa wyborcze wszystkim pełnoletnim wolnym męż-
czyznom, wprowadzała coroczne wybory do legislatury wyznaczone 

25 Cartwright nawiązywał tu do propozycji zwołania pod przewodnictwem króla 
„wielkiej narodowej asocjacji w celu przywrócenia konstytucji” (zob. niżej). 

26 J. Cartwright, op.cit., s. 96.
27 Por. R. Price, Observations…, s. 1–7.
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zawsze na ten sam dzień, zasadę tajnego głosowania oraz okręgi wy-
borcze w ramach hrabstw28. Nie uważał przy tym, aby jego stanowisko 
było w jakikolwiek sposób odmienne od tego, jakie prezentowali twór-
cy konstytucji byłej kolonii, tylko dlatego, że podstawą ustroju nowego 
państwa miał być spisany dokument.

Ujęcia konstytucji w taką formę nie postrzegano jako ich dystynk-
tywnej cechy, która stanowiłaby zupełnie nową jakość. Uważano to 
jedynie za konieczność wynikającą z ogłoszenia przez kolonie niepod-
ległości, co wiązało się z delegitymizacją istniejącego porządku ustrojo-
wego. Konstytucje amerykańskich państw musiały zostać ustanowione, 
ale ich normatywny charakter nie wynikał z tego, że były one szcze-
gólnego rodzaju aktami prawnymi, ale wyłącznie z faktu, iż zostały 
ustanowione przez suwerenny lud. Innymi słowy, urzeczywistnianej 
w Ameryce – a postulowanej w Wielkiej Brytanii – ideę konstytucjona-
lizmu nie kojarzono na Wyspach ze spisaną konstytucją, samo zaś po-
jęcie konstytucji pozbawione było w ogóle pierwiastka jurydycznego. 
Podkreślano bowiem różnicę między konstytucją ustanawianą przez 
lud a prawem stanowionym przez Parlament. Nie chodziło więc, jak 
utrzymuje J. Goldsworthy, o odrzucenie „nowego sposobu kontrolowa-
nia legislatury”, jaki badacz ten dostrzega w prawnym ograniczeniu jej 
władzy przez spisaną konstytucję, sankcjonowaną w ramach procedury 
sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Ustanowienie tego rodzaju 
konstytucji w Ameryce nie wiązało się pierwotnie w żaden sposób z po-
szukiwaniem formalnoprawnych gwarancji jej nienaruszalności29.

Amerykańskie rządy – pisał w tym kontekście hrabia Abingdon – są 
podobnie jak brytyjski oparte na „pierwotnej umowie” (original compact). 

 Linie oddzielające lud, konstytucję i prawo są zaznaczone [w Amery-
ce] podobnie jak są narysowane tutaj. Konstytucja wywodzi się z ludu, 
a prawo z konstytucji. Prawo nie może zmienić konstytucji […] podobnie 
jak konstytucja nie może być zmieniona inaczej niż tylko przez ogólną 
konwencję ludu zwołaną wyraźnie i wyłącznie w tym celu30. 

Konstytucja jest tu zatem utożsamiana z umową i jest tym samym co 
„polityczne lub publiczne prawo” (political or public law), podczas gdy 
właściwe prawo tworzone przez Parlament i wtórne wobec konstytucji 
jest nazywane przez hrabiego Abingdona „prawem państwowym lub 
cywilnym” (municipal or civil law). Defi niuje on konstytucje jako „umowy 

28 Zob. C. Bonwick, op.cit., s. 147.
29 Por. J. Goldsworthy, The Sovereignty of Parliament: History and Philosophy, Oxford 

University Press, Oxford 2001, s. 233.
30 The Earl of Abingdon, Thoughts on the Lett er of Edmund Burke, Printed for W. Jack-

son, Oxford 1780, s. 35.
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zawierane” przez członków społeczności między sobą, „prawa” (rights) 
przez nich ustanawiane i „formy” przez nich określone, które znajdują 
odzwierciedlenie w konstrukcji ustroju (mode and form of government)31. 
Najważniejszym elementem prezentowanej analizy jest z pewnością 
wskazanie zasadniczej odmienności konstytucji od prawa. Konstytucja 
jest czymś innym niż prawo – nazwanie jej prawem politycznym lub 
publicznym ma służyć jedynie uwypukleniu różnicy między nią a tym, 
co stanowi właściwość Parlamentu – nie tylko dlatego, że ma inne źród-
ło, ale również ze względu na to, iż reguluje odmienną materię. Kon-
stytucja „wyznacza [bowiem] wzajemne obowiązki lub relacje między 
rządzącymi a rządzonymi”, między sługami a panami, podczas gdy 
prawo „podtrzymuje prawa (rights) i rozsądza spory powstające między 
jednostkami” usytuowanymi wobec siebie na tej samej płaszczyźnie. Na 
tym, zdaniem hrabiego Abingdona, polega „prawdziwe rozróżnienie 
i rzeczywista dystynkcja między konstytucją a prawem Anglii”32.

W takim ujęciu konstytucja ma wartość normatywną nie dlatego, że 
jest aktem prawnym o szczególnej randze. Forma, którą przyjmuje, nie 
ma znaczenia. Istotne jest to, że konstytucja jest legitymowana wolą ludu 
oraz że wyznacza granice uprawnionej władzy prawodawczej. Prze-
prowadzony skrupulatnie wywód dotyczący charakteru angielskiego 
ustroju był potrzebny hrabiemu Abingdonowi do zaatakowania zasady 
suwerenności Parlamentu. Na jego podstawie dowodził on bowiem, że 
w Anglii legislatywa „związana jest normami konstytucji (rules of the 
constitution), jako że normy konstytucji są dla Parlamentu tym, czym 
prawo jest dla sędziów. Lud tworzy konstytucję, Parlament tworzy pra-
wo; podobnie jak sędziowie mają obowiązek rozsądzać zgodnie z obo-
wiązującym prawem, tak i parlamenty są zobowiązane stanowić prawo 
zgodnie z normami konstytucji, a nie z ich własnymi zasadami rozumu 
i słuszności oraz tym, co one same nazywają ogólnym zmysłem rodzaju 
ludzkiego”. Konstytucja ma „kontrolować prawo i Parlament”33. Pod-
kreślmy raz jeszcze, że w tak rozumianej konstytucji nie ma żadnego 
pierwiastka jurydycznego. Nie istnieje jakakolwiek bezpośrednia rela-
cja między konstytucją a sędziami powołanymi do stosowania prawa. 
Konstytucja jest punktem odniesienia wyłącznie dla Parlamentu, po-
dobnie jak prawo przezeń stanowione dla powołanych do jego stoso-
wania sędziów.

Stanowisko hrabiego Abingdona jest jedną z bardziej wyrafi nowa-
nych analiz interesującego nas zagadnienia, na jakie można natrafi ć 
w brytyjskich publikacjach politycznych z okresu rewolucji amerykań-

31 Ibidem, s. 23–24.
32 Ibidem, s. 24.
33 Ibidem, s. 37–38.
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skiej. Wyraźnie można dostrzec u niego kluczowe dla konstytucjona-
lizmu oddzielenie należącej do ludu, zwierzchniej wobec Parlamen-
tu władzy stanowienia konstytucji od bedącej jego domeną władzy 
prawodawczej.

Większość autorów publikujących na Wyspach Brytyjskich nie 
wdawała się jednak w tego rodzaju subtelne rozważania, zadowalając 
się afi rmacją suwerenności ludu i formułowaniem postulatów reform 
ustrojowych, które zapewniłyby mu kontrolę nad działalnością pra-
wodawczą Parlamentu. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, 
że wspólne znakomitej większości radykalnych publicystów, przynaj-
mniej w pierwszym okresie jeszcze przed wybuchem rewolucji francu-
skiej, było przekonanie, że z suwerenności ludu wynikają ograniczenia 
władzy prawodawczej Parlamentu oraz że lud jako suweren legitymuje 
porządek ustrojowy i ma prawo dokonywać jego zmiany. Równocześ-
nie jednak nie przekładało się ono na przeświadczenie, że kształtowanie 
formy rządu nie może dokonywać się za pośrednictwem Parlamentu. 
Ujęcie proponowane przez hrabiego Abingdona oczywiście wyklucza-
ło możliwość modyfi kowania zarówno „form”, jak i „praw” będących 
składowymi konstytucji przez Parlament, niemniej jednak pod tym 
względem jego poglądy z pewnością należały do mniejszościowych. 
Zresztą, jak już wspomniano, kojarzył on konstytucję z pierwotną umo-
wą ludu, przypisując jej walor trwałości i, jak się wydaje w odniesieniu 
do najbardziej ogólnych „pierwszych zasad”, niezmienności, przynaj-
mniej w normalnych warunkach, to znaczy bez rozwiązania rządu po-
wodującego – jak w amerykańskich koloniach – konieczność zawarcia 
nowej umowy34.

Na Wyspach Brytyjskich normatywność konstytucji wiązana była 
z istnieniem licznych praw i wolności, które nie mogły być naruszane 
przez Parlament. Nie musiały być one jednak wyrażone w spisanym 
dokumencie, ponieważ forma konstytucji nie wpływała w żaden sposób 
na ich gwarancje. Na pewno nie powodowała ich wzmocnienia. Istotna 
była przede wszystkim świadomość obywateli odnośnie do istnienia 
ograniczeń władzy Parlamentu. Utrzymywanie jej w granicach wyzna-
czanych przez konstytucję warunkowane było istnieniem odpowied-
nich mechanizmów, dzięki którym mogliby oni skutecznie kontrolować 
działalność organu prawodawczego. Te zaś dostrzegano przede wszyst-
kim w corocznych wyborach, powszechnym prawie wyborczym oraz 
równości wyborów nie tylko pod względem formalnym, ale również 
materialnym (equal representation). Te trzy podstawowe rozwiązania sta-

34 Por. ibidem, s. 24–25.
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nowiły od początku rdzeń programu reform zgłaszanego przez rady-
kalne środowiska w Wielkiej Brytanii35.

Przekonanie, że normatywność konstytucji nie jest związana z jej 
formą, zostało zakwestionowane dopiero przez Paine’a. Sformułowana 
przez niego defi nicja zawierała elementy obecne już wcześniej w rady-
kalnej publicystyce. Wskazywał on więc, że rząd jest tworem konsty-
tucji, a nie jej kreatorem, oraz że konstytucję tworzy lud, ustanawiając 
dla siebie rządy. Paine, podobnie jak kilkanaście lat wcześniej hrabia 
Abingdon, określał relację między konstytucją, rządem (u hrabiego 
Abingdona w tym miejscu pojawiał się Parlament, ale nie jest to różnica 
o zasadniczym znaczeniu) i prawem. „Konstytucja jest […] wobec rządu 
– pisał w tym kontekście – tym, czym prawa tworzone następnie przez 
ten rząd są wobec sądów. Sąd nie tworzy praw ani też nie może ich 
zmieniać; postępuje jedynie zgodnie z ustanowionymi prawami; a rząd 
w podobny sposób jest rządzony przez konstytucję”36. Istotną nowością 
było jednak stwierdzenie, że konstytucja nie istnieje, jeżeli nie można 
jej przedstawić w „widocznej formie”. Jeśli więc niemożliwe jest zapre-
zentowanie angielskiej konstytucji jako „zbioru składników (body of ele-
ments)”, do których można się „odwołać, cytując artykuł po artykule”, 
oznacza to, że „chociaż tak wiele o niej mówiono, nie istnieje ani nigdy 
nie istniało [w Anglii] nic takiego jak konstytucja i w rezultacie lud musi 
[ją] dopiero ustanowić”37.

Szczególne znaczenie miało to, że w swojej słynnej pracy Paine nie 
poczynił żadnego rozróżnienia między konstytucją przygotowywaną 
przez francuskie Zgromadzenie Narodowe a konstytucjami obowiązu-
jącymi w amerykańskich stanach oraz tamtejszą konstytucją federalną. 
Było to bardzo ważne, ponieważ, co oczywiste, nikt nie mógł utrzymy-
wać, że celem rewolucyjnego zgromadzenia obradującego w Paryżu 
było przywrócenie dawnej angielskiej konstytucji. W ten sposób dzięki 
interpretacji Paine’a dorobek rewolucji amerykańskiej został ukazany 
w nowym świetle. Spisana forma amerykańskich konstytucji nabierała 
pierwszorzędnego znaczenia, stając się podstawowym elementem defi -
niującym konstytucję w ogóle i przesądzającym o tym, że jako podstawa 
systemu rządów musi być ona spisanym dokumentem.

Najważniejszy wątek rozwijany w Prawach człowieka, wiążący się 
z bezpośrednim celem publikacji, którym była odpowiedź na Rozważa-
nia o rewolucji we Francji, dotyczył zagadnienia historycznej legityma-
cji ustroju. W tym kontekście warto przypomnieć, że traktat Edmunda 

35 Zob. W.P. Hall, British Radicalism 1791–1797, Columbia University Press, New York 
1912, s. 133–135.

36 T. Paine, op.cit., s. 468.
37 Ibidem.
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Burke’a był reakcją na mowę wygłoszoną przez Richarda Price’a z oka-
zji obchodów rocznicy chwalebnej rewolucji w listopadzie 1789 roku, 
w której dokonał on interpretacji wydarzeń z końca XVII wieku w du-
chu ideologii radykalnych wigów. Wskazując trzy najważniejsze zasa-
dy, na których jego zdaniem opierała się rewolucja – to znaczy: a) prawo 
do wolności sumienia w sprawach wiary; b) prawo do oporu przeciwko 
nadużyciom władzy; oraz c) prawo do wyboru rządzących, odwoły-
wania ich za złe sprawowanie urzędu oraz kształtowania ustroju (fra-
me government for ourselves) – wyróżnił on ostatnią z wymienionych38. 
 Polemizując z tym właśnie twierdzeniem, Burke afi rmował dorobek 
poprzednich pokoleń jako najlepszą podstawę systemu rządów, zapew-
niającą mu stabilność, ale umożliwiającą równocześnie wprowadzanie 
w sposób rozważny koniecznych zmian. Konstytucja była w tym ujęciu 
zakorzeniona w przeszłości, która zawsze powinna stanowić dla niej 
główny punkt odniesienia. 

 Duch innowacji wywodzi się zwykle z samolubnego usposobienia i cias-
noty umysłu. Ludzie, którzy nigdy nie oglądali się na przodków, nie będą 
myśleć o potomnych. Poza tym społeczeństwo angielskie wie dobrze, że 
idea dziedziczenia stanowi pewną podstawę zachowywania i przekazy-
wania, nie wykluczającą jednak wcale udoskonaleń. Pozwala na wolny 
wybór tego, co się przyswaja, lecz jednocześnie chroni to, co przyswojo-
ne. Wszelkie korzyści, jakie zyskuje postępujące w ten sposób państwo, 
tworzą coś na kształt trwałego rodzinnego majątku, stają się na zawsze 
jakoby dobrami martwej ręki. Dzięki tej konstytucyjnej praktyce, naśla-
dującej wzory natury, otrzymujemy, utrzymujemy i przekazujemy nasz 
ustrój i nasze przywileje w taki sam sposób, w jaki cieszymy się i przeka-
zujemy naszą własność i życie. Instytucje polityczne, dobra Fortuny i łaski 
Opatrzności są przekazywane nam i przez nas w taki sam sposób i w takim 
samym porządku. Nasz system polityczny koresponduje i harmonizuje 
z porządkiem świata oraz ze sposobem istnienia przeznaczonym trwałym 
tworom składającym się z przemijających elementów, przy czym za spra-
wą zrządzenia najwyższej mądrości, urabiającej tajemnicze ciało rodzaju 
ludzkiego, całość ta nie jest nigdy stara, dojrzała czy młoda, ale zmienia-
jąc się, przeżywa powtarzające się z różnym natężeniem okresy schyłku, 
upadku, odrodzenia i wzrostu. Dzięki temu, że w sprawach państwowych 
naśladujemy naturę, nasze udoskonalenia nigdy nie są całkowicie nowe, 
a to, co zachowujemy, nigdy nie jest całkowicie anachroniczne. Trwając 
w ten sposób i na tych zasadach przy naszych przodkach, nie kierujemy 
się przesądami antykwariuszy, lecz duchem fi lozofi cznej analogii39. 

38 R. Price, A Discourse of the Love of Our Country [w:] Political Sermons of the American 
Founding Era 1730–1805 (ed. E. Sandoz), vol. 2, Liberty Fund, Indianapolis 1998, s. 1021.

39 E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji (tłum. D. Lachowska), Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 108. Zob. też: J. Almeida, Constitu-
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W konkretnych angielskich uwarunkowaniach końca XVIII wieku hi-
storycznym punktem odniesienia była dla Burke’a chwalebna rewolucja 
i ustanowiony w jej rezultacie porządek ustrojowy, którego oczywiście 
nie postrzegał on jako całkowitej innowacji, widząc w niej raczej roz-
tropną modyfi kację mającą na celu przywrócenie dawnych praw i wol-
ności zagrożonych przez w istocie rewolucyjną działalność Jakuba II.

Tego rodzaju poglądom Paine przeciwstawił zasadę suwerenności 
ludu wywodzoną z przysługujących każdej jednostce ludzkiej natural-
nych praw. Cywilne prawa, należne jednostkom jako członkom społecz-
ności, stanowiły taką kategorię naturalnych praw, które nie mogły być 
skutecznie zabezpieczane indywidualnie. Ich ochrona wymagała powo-
łania struktur władczych ze względu na konieczność agregacji cywil-
nych praw poszczególnych jednostek. Rząd powoływany był na pod-
stawie zawieranej przez nie umowy będącej rezultatem ich suwerennej 
i osobistej decyzji. „Jest to jedyny sposób, w jaki rząd może powstać, 
i jedyna podstawa, na której ma prawo istnieć”40.

Twierdzenia Burke’a, że zbiorowość nie ma prawa kształtowania 
ustroju państwa, ponieważ tym, co go legitymuje, jest historyczne do-
świadczenie, Paine uznał za absurdalne. Atakował przede wszystkim 
założenie, że dawność norm i instytucji wyklucza możliwość ich całko-
witej zmiany oraz zdefi niowania i ustanowienia na nowo, wskazując, 
że one również były ludzką kreacją, tyle tylko że dokonaną w odległej 
przeszłości. „Pycha rządzenia spoza grobu – pisał w tym kontekście – 
jest najbardziej niedorzeczną i bezczelną spośród wszystkich [form] 
tyranii”. Równocześnie przekonywał, że ład normatywny funkcjonuje 
nie ze względu na jego zadawnienie, ale wyłącznie na podstawie te-
raźniejszego przyzwolenia. „Nieuchylone prawo pozostaje w mocy nie 
dlatego, że nie może być uchylone, lecz dlatego, że nie jest uchylane; 
a [jego] nieuchylanie (non-repealing) uchodzi za przyzwolenie” na jego 
dalsze obowiązywanie41. Podobna zasada znajduje zastosowanie wobec 
urządzeń ustrojowych. Jeśli konstytucja – jak utrzymywał Paine – jest 
świadomą kreacją wspólnoty, to jej normy określane są przez rozum, 
a nie historyczne doświadczenie i wynikające z niego precedensy.

Prawa człowieka były tylko jedną z przynajmniej trzydziestu ośmiu 
publikacji, jakie pojawiły się w odpowiedzi na traktat Burke’a. Więk-
szość z nich nie przedstawiała wielkiej wartości i została rychło zapo-
mniana. Warto jednak odnieść się krótko do jednej – opublikowanej 
w 1791 roku Vindiciae Gallicae Jamesa Mackintosha wskazywanej niekie-

tionalism in Burke’s Refl ections as Critique of the Enlightenment Ideas of Originative Political 
Consent and the Social Compact, „Catholic Social Science Review” 2012, vol. 17, s. 205 i n.

40 T. Paine, op.cit., s. 467.
41 Ibidem, s. 440–441.
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dy jako najlepszej pod względem intelektualnym odpowiedzi na Rozwa-
żania o rewolucji we Francji42.

Odwołania do rozumu i sprawiedliwości jako racji działania zbioro-
wości są u Mackintosha znacznie bardziej wyraziste niż nawet u Paine’a. 
Nazywał on wolność – kojarzoną z wolnościowymi rządami – „nie-
śmiertelną córką Rozumu, Sprawiedliwości i Boga”. Mianem „politycz-
nego oszustwa” określał zaś twierdzenia, że prawo do wolności warun-
kowane jest jej posiadaniem przez poprzednie pokolenia. 

 Powinniśmy domagać się wolności nie dlatego, że kiedyś byliśmy wolni, 
ale z tego powodu, że mamy prawo być wolni […] Byłoby podobnym 
absurdem twierdzić, że mamy prawo do wolności, ponieważ za czasów 
panowania [króla] Alfreda Anglicy byli wolni, jak to, że trzy i trzy daje 
sześć, gdyż było tak w obozie Czyngis-chana43.

Mimo że sam deklarował się jako zwolennik reform ustrojowych 
Mackintosh bronił jednak prawa francuskiego Zgromadzenia Naro-
dowego do ustanowienia takiej formy rządów, jaką uzna ono na naj-
właściwszą. Nie było jego zdaniem żadnego uzasadnienia wykluczania 
możliwości wprowadzania innowacji w zakresie ustroju państwa. „Na-
uki o polityce” nie mogły być wszak jedyną dziedziną wiedzy, w któ-
rej osiągnięta została już doskonałość. Na czym miałaby więc polegać 
wina tych, którzy podejmują próby eksperymentów w dziedzinie rzą-
dzenia – pytał Mackintosh – jeśli ich celem jest „zapewnienie tej części 
wolności i szczęścia, która może być wytworzona dzięki instytucjom 
politycznym”44? Mackintosh, inaczej niż Paine, nie twierdził, że kon-
stytucja musi mieć spisaną formę. W kontekście prac Zgromadzenia 
Narodowego pisał o nowej francuskiej konstytucji, przeciwstawiając ją 
wyraźnie historycznej, do której przywrócenia – lub przynajmniej „bu-
dowania na [jej] starych fundamentach” – wzywał Francuzów Burke45. 
Nie wiązał on więc normatywności konstytucji z jej formą, co, jak już 
wspominano, pozostawało typowym stanowiskiem przyjmowanym 
przez brytyjskich radykalnych publicystów.

Na Wyspach Brytyjskich idea spisanej konstytucji pojawiła się do-
piero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Nie cieszyła się jed-
nak nigdy wielką popularnością. Wszystko wskazuje na to, że jedynym 
znaczącym zwolennikiem ustanowienia w Wielkiej Brytanii spisanej 
konstytucji był Cartwright. Najpóźniej w 1797 roku był on już przeko-

42 Zob. W.P. Hall, op.cit., s. 97.
43 J. Mackintosh, Vindiciae Gallicae [w:] idem, Vindiciae Gallicae and Other Writings on the 

French Revolution (ed. D. Winch), Liberty Fund, Indianapolis 2006, s. 133.
44 Ibidem, s. 49–50.
45 Zob. E. Burke, op.cit., s. 109–110.
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nany o wartości spisanej konstytucji, do której „wszyscy, król, lordowie 
i lud; ministrowie, armia i sędziowie; lecz […] przede wszystkim nasi 
przedstawiciele mogliby się nieustannie odwoływać”46, chociaż podob-
ne wątki można już odnaleźć w jego piśmiennictwie pochodzącym z po-
łowy lat siedemdziesiątych. Antycypując wówczas konieczność ustano-
wienia przez amerykańskie kolonie konstytucji „na trwałej podstawie” 
(durable basis) – przeszło rok przed tym, jak ostatecznie do tego doszło – 
zwracał uwagę, że sami Brytyjczycy powinni pilnie obserwować ten 
proces. Amerykańskie konstytucje „określałyby [bowiem] standard 
[…] do którego ludy tych państw mogłyby się nieustannie odwoły-
wać w obronie swoich praw i wolności”. W tym kontekście Cartwright 
zwracał uwagę, że dzięki konstytucji ustanowionej na trwałej podsta-
wie – którą w nawiązaniu do słynnego trzynastowiecznego dokumentu 
nazywał Magna Charta – możliwe jest nie tylko „zabezpieczenie głów-
nych kamieni węgielnych i szkarp” wolnościowego ustroju, ale również 
„ścisłe zabetonowanie innych jego elementów, chociaż mniej ważnych, 
to jednak koniecznych”, zapobiegające „zachwianiu nimi przez nad-
użycia władzy lub podkopaniu wkradającą się do nich korupcją, owym 
wielkim narzędziem służącym burzeniu warowni wolności”47. 

Po latach wskazywał już bardziej jednoznacznie, że wartość spisanej 
konstytucji polega na tym, iż mogłaby ona pełnić funkcję „przewodni-
ka” dla prawodawców, wyznaczając ograniczenia ich władzy, oraz wy-
tyczać granice królewskich prerogatyw. Byłaby „zestawem boi i punk-
tów orientacyjnych, ukazując każdemu oku zasięg owych uświęconych 
praw i wolności, które są darem Boga i natury dla człowieka i których 
legislatorom zabrania się tknąć”48. Nawiązując do stanowiska hrabiego 
Abingdona, Cartwright wyraźnie oddzielał przy tym sferę prawną od 
dziedziny konstytucyjnej. Był to bez wątpienia kluczowy element jego 
koncepcji spisanej konstytucji i – jak się słusznie wskazuje – „punkt wę-
złowy” jego późnej myśli politycznej49. 

Wyjaśniając tę dystynkcję, Cartwright argumentował, że prawo może 
regulować każdą dziedzinę, podczas gdy materia konstytucyjna obej-
muje jedynie kwestie o zasadniczym znaczeniu. W państwach takich jak 
Francja i Stany Zjednoczone, w których obowiązywały spisane konsty-
tucje, nie regulowały one spraw błahych i banalnych. Nie można było 
w nich znaleźć uregulowań dotyczących „starych szmat, ani jednego 
słowa o kociołkach i patelniach. Troską tych narodów było posiadanie 

46 J. Cartwright, An Appeal on the Subject of the English Constitution, Printed for 
C. Stainbank, Boston–London 1797, s. 13.

47 Idem, American Independence: The Interest and Glory of Great Britain, Printed by 
H.S. Woodfall, London 1775, Appendix s. 5.

48 Idem, An Appeal…, op.cit., s. 13–14.
49 J.W. Osborne, John Cartwright, Cambridge University Press, Cambridge 1972, s. 148.
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dwóch ksiąg: jednej wyłącznie dla konstytucji, drugiej dla kociołków, 
patelni i starych szmat, jeżeli kiedykolwiek będą one stanowić prawo 
w takich dziedzinach”50.

Warto szczególnie zwrócić uwagę na przedstawione przez Cart-
wrighta uzasadnienie konieczności wyraźnego oddzielenia konstytucji 
od prawa. Przekonywał on bowiem, że tylko dzięki temu konstytucja 
może być zrozumiała zarówno dla prawodawców, jak i dla obywateli. 
W ten sposób ci pierwsi mają świadomość, jaka jest jej treść – innymi sło-
wy, na co im ona pozwala – ci drudzy zaś są chronieni przed próbami jej 
manipulowania. Postanowienia konstytucji nie mogą być tak skompli-
kowane, by wymagać objaśniania i tłumaczenia. Niejako z defi nicji kon-
stytucja nie może być przedmiotem jakiejkolwiek egzegezy i wykładni. 
Ma ona bowiem sens wyłącznie dlatego, że jest zrozumiała dla wszyst-
kich. „Różnice opinii odnośnie do ogólnej natury konstytucji oraz tego, 
co stanowią jej poszczególne części, mogą istnieć wyłącznie jako blade 
cienie”. Tylko dzięki temu znika niebezpieczeństwo nadużyć, a zamysł 
zmierzający do naruszenia konstytucji nie może się powieść, ponieważ 
zostanie natychmiast zdemaskowany. W warunkach obowiązywania 
spisanej konstytucji „żadne istotne niekonstytucyjne prawo nie będzie 
mogło dostać się zbioru praw (statute book); a jeżeli wkradnie się tam 
jakiekolwiek mało znaczące, rychło zostanie wykryte i usunięte”51.

W opublikowanej pod koniec życia pracy sumującej jego rozważa-
nia na temat spisanej konstytucji Cartwright wyjaśniał, że to właśnie 
ze względu na to, iż konstytucja nie jest prawem, może pełnić funkcję 
„standardu lub kryterium decydującego o charakterze każdego prawa 
jako uprawnionego (legitimate) lub nie”52. Uważał on, że żadne prawa 
(laws), nawet fundamentalne, nie powinny być elementem konstytucji. 
Prawo jest bowiem domeną Parlamentu i może być przezeń zmieniane, 
podczas gdy zmiana jakiegokolwiek elementu konstytucji leży wyłącz-
nie w zakresie władzy narodu (tym pojęciem wówczas się posługiwał). 
Z tej perspektywy krytykował zarówno stanowisko Paine’a, który jego 
zdaniem „zmieszał elementy konstytucji z materią prawną”, jak i ame-
rykańskie konstytucje, które według niego nie były doskonałe pod 
względem rozdzielenia sfery prawnej i konstytucyjnej53.

Pomimo uznania prawa zbiorowości, jako dzierżyciela najwyższej 
suwerennej władzy, do zmiany elementów konstytucji, w ujęciu Cart-
wrighta miała ona jednak zachowywać trwałość. Częstokroć określał ją 

50 J. Cartwright, An Appeal…, op.cit., s. 35.
51 Ibidem.
52 J. Cartwright, The English Constitution Produced and Illustrated, Printed by Richard 

Taylor, London 1823, s. 16.
53 Zob. ibidem, s. 38, 80–83, 219.
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mianem niezmiennej (uncheangable). Jej niezmienność wynikała jednak 
nie z braku możliwości jakiejkolwiek zmiany, ale z tego, że wyrażała 
zasady, które rozumna wspólnota zawsze będzie skłonna akceptować. 
Ułatwiała to zresztą ich niewielka liczba. Na historyczną angielską 
konstytucję, do której przywrócenia, ale już w spisanej formie wzywał 
Cartwright pod koniec życia, składało się bowiem zaledwie pięć ele-
mentów: a) dość enigmatyczne zasady prawdy i moralności, od których 
zależała polityczna wolność i porządek społeczny; b) milicja, złożona 
z mężczyzn zdolnych do noszenia broni; c) wybierany corocznie Parla-
ment (witt enagemote), którego funkcją było stanowienie prawa; d) ławy 
przysięgłych, powołane do stosowania prawa; e) wybierana przez lud 
magistratura pełniąca funkcje wykonawcze54. 

Sposób pojmowania przez Cartwrighta konstytucji w jego ostatniej 
pracy może więc wydawać się zupełnie odmienny od tego, jaki zyskał 
uznanie w Ameryce w okresie rewolucyjnym. Nie jest ona tutaj bowiem 
traktowana jako swobodna kreacja ludu. Zamiast tego utożsamia się ją 
z zakorzenionymi w historycznym doświadczeniu najbardziej podsta-
wowymi zasadami stanowiącymi fundament wolnej wspólnoty poli-
tycznej. Nie oznacza to, że konstytucja nie urzeczywistnia zasady suwe-
renności ludu55, tyle tylko, że zakłada się, iż rozumna zbiorowość nigdy 
nie zakwestionuje tych podstawowych zasad, nawet jeżeli formalnie ma 
taką możliwość. Różnica jest więc do pewnego stopnia pozorna, ponie-
waż stanowiące kamień węgielny konstytucjonalizmu w Ameryce pra-
wo do zmiany i obalenia rządu opierało się przecież na podobnym prze-
świadczeniu, że lud nigdy nie podważy zasad wolnych rządów, które 
leżały w jego żywotnym interesie. Formalne ograniczenia w zakresie 
prawa zbiorowego suwerena do zmiany ustanowionej przez siebie kon-
stytucji były nie tylko niemożliwe ze względu na zasadę suwerenności 
ludu, lecz również niepotrzebne, wszak jego dążeniem nie mogłoby być 
nigdy zakwestionowanie zasad rządów konstytucyjnych, których był 
największym benefi cjentem.

Z zasady suwerenności ludu wyprowadzano prawo zbiorowości 
do zmiany lub obalenia (alter or abolish) konstytucji i ustanowienia na 
jej miejsce nowej. W skrajnym ujęciu uznawano, że „zmiana lub unice-
stwienie” istniejących regulacji normatywnych i opartych na nich insty-
tucji mogły zostać dokonane przez lud „z jakiegokolwiek powodu lub 
bez żadnego, jak tylko dla zaspokojenia jego suwerennego życzenia”56. 

54 Ibidem, s. 85.
55 Zob. ibidem, s. 86.
56 Wypowiedź amerykańskiego radykała Benjamina Hichborne’a z 1777 roku. 

Cyt. za: E.S. Corwin, The Progress of Constitutional Theory Between the Declaration of In-
dependence and the Meeting of the Philadelphia Convention, „American Historical Review” 
1925, vol. 30, no. 3, s. 517.
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Z reguły jednak wskazywano, że prawo do zmiany i obalenia konstytu-
cji ma służyć obronie przed nadużyciami władzy ze strony rządzących 
oraz korekcie rozwiązań konstytucyjnych, które okazałyby się wadliwe 
bądź niewłaściwe57.

W pięciu spośród sześciu deklaracji praw (bills of rights), które to-
warzyszyły pierwszym amerykańskim konstytucjom, wśród niezby-
walnych praw i wolności znalazło się to do zmiany lub obalenia kon-
stytucji58. Z czasem, wraz z tym, jak deklaracje praw stawały się coraz 
bardziej powszechnym elementem amerykańskich konstytucji, rosła 
liczba takich, które zawierały tego rodzaju odwołania. Co istotne, prze-
świadczenie, że suwerenny lud sprawuje kontrolę nad ustanowioną 
przez siebie konstytucją, nie zanikło wraz z wejściem w życie konsty-
tucji federalnej. W niemal wszystkich konstytucjach stanowych uchwa-
lonych w pierwszym półwieczu istnienia federacji można odnaleźć wy-
raźnie wyeksplikowane prawo do ich zmiany lub obalenia. Nawet jeśli 
nie było o nim mowy, to nieuchronnie wynikało ono z logiki konstytucji 
ustanowionej z upoważnienia suwerennego ludu.

W ten sposób w Ameryce doszło do konstytucjonalizacji ogłoszonego 
w Deklaracji Niepodległości rewolucyjnego prawa do zmiany lub oba-
lenia rządu, które legitymowało amerykańską państwowość. Doprowa-
dzono do jego przekształcenia w stałe, nieodzowne prawo ludu jako su-
werena do dokonywania rewizji, korygowania i ulepszania ustanowionej 
z jego władzy konstytucji59. W 1803 roku St. George Tucker stwierdzał, że 
we wszystkich amerykańskich stanach „fundamentalna zasada”, która 
„nie może zostać zakwestionowana ani zachwiana” głosi, że 

 ich rządy zostały ustanowione za powszechnym przyzwoleniem oraz dla 
wspólnego pożytku, ochrony i bezpieczeństwa ludu, w którym spoczy-
wa cała władza i z którego się ona wywodzi [...] i że jeśli jakikolwiek rząd 
okaże się nieodpowiedni lub przeciwny celom jego ustanowienia, więk-
szość wspólnoty ma niewątpliwe, niezaprzeczalne i niewzruszone prawo 
do jego zreformowania, poprawienia lub obalenia, w sposób, jaki uzna za 
najwłaściwszy dla dobra publicznego60. 

57 Zob. St. G. Tucker, Of the Several Forms of Government [w:] idem, View of the Consti-
tution of the United States With Selected Writings, Liberty Fund, Indianapolis 1999 [1803], 
s. 33.

58 Deklaracje praw zostały uchwalone w: Delaware, Karolinie Północnej, Marylan-
dzie, Massachusett s, Pensylwanii i Virginii. Tylko w Karolinie Północnej zabrakło od-
wołania do prawa zmiany lub obalenia konstytucji. 

59 Zob. Ch.G. Fritz , Recovering the Lost Worlds of America’s Writt en Constitutions, „Al-
bany Law Review” 2005, vol. 68, s. 273–277.

60 St. G. Tucker, op.cit., s. 34.
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Konstytucjonalizacja owej fundamentalnej zasady oznaczała, że pra-
wo zmiany lub obalenia rządu nie było uzasadnione naturalnym pra-
wem rewolucji (natural right of revolution), nie mogło też już wynikać 
z postrzegania konstytucji w kategoriach pierwotnego kontraktu zawar-
tego między rządzonymi a rządzącymi. Zamiast tego opierało się teraz 
na uczynieniu z suwerenności ludu centralnej zasady rządów konstytu-
cyjnych. „Przeświadczenie, że lud mógł zmienić swój rząd w każdym 
czasie i z jakiegokolwiek powodu, wynikało z wyraźnego uznania, że 
rządy republikańskie w Ameryce były zakorzenione w suwerenności 
ludu”61.

Implikacje takiego rozumowania były następujące. Po pierwsze, kon-
stytucja może zostać zmieniona lub całkowicie uchylona bez konieczno-
ści wystąpienia jakichkolwiek określonych przesłanek. Po drugie, prze-
widziane w konstytucji procedury wprowadzania do niej zmian mogą 
zostać pominięte. Po trzecie, zmiana konstytucji może zostać zainicjo-
wana i zrealizowana nie tylko bez udziału istniejących instytucji, ale 
nawet wbrew nim. W latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku 
w kilku stanach obradowały konwencje nieautoryzowane przez tamtej-
sze legislatury. Zwołanie konwencji bez upoważnienia organu przed-
stawicielskiego w każdym przypadku uzasadniano, powołując się na 
„niewątpliwe” prawo ludu do zmiany konstytucji nawet wbrew jego 
przedstawicielom zasiadającym w legislaturze. Chociaż dopuszcze-
nie możliwości zwoływania konwencji bez zgody legislatury budziło 
wątpliwości, to jednak równie kłopotliwe było uznanie, że na zmianę 
konstytucji zawsze musi zgodzić się istniejący rząd. Rozumowanie ta-
kie zawierało bowiem niebezpieczną sugestię, że to rząd, a nie lud, jest 
rzeczywistym suwerenem. Sprowadzałoby się zatem właściwie do od-
wrócenia konstytucyjnej zasady, akceptowanej powszechnie od czasów 
rewolucji, zgodnie z którą suwerenność nie jest atrybutem władzy, lecz 
ludu, rządzący zaś są tylko jego „sługami”62.

Kluczowe znaczenie w zakresie realizacji prawa do zmiany lub oba-
lenia rządu miała instytucja konwencji. Będąc organem, przy pomocy 
którego lud wykonuje swą pierwotną władzę konstytucyjną, była ona 
właściwa w równym stopniu zarówno do ustanowienia konstytucji, jak 
i do jej zmiany w każdym czasie, niezależnie od ewentualnych przewi-
dzianych w tym zakresie procedur. Konwencja umożliwiała więc wy-
pełnienie luki w systemie rządów konstytucyjnych opartych na suwe-
renności ludu, na której istnienie jeszcze w 1774 roku w odniesieniu do 
Wielkiej Brytanii wskazywał James Burgh. Pisał on wówczas, że kreując 

61 Ch.G. Fritz , American Sovereigns: The People and America’s Constitutional Tradition 
before the Civil War, Cambridge University Press, Cambridge 2009, s. 235.

62 Ibidem, s. 240–241.
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ustrój oparty na zasadzie przedstawicielstwa, lud „powinien ustanowić 
regularną i konstytucyjną metodę samodzielnego działania bez swoich 
przedstawicieli, a nawet, jeśli to konieczne, wbrew nim”. Brytyjska kon-
stytucja była jego zdaniem pod tym względem ułomna. 

 Nasi przodkowie byli przezorni, ale niewystarczająco. Ustanowili parla-
menty jako wędzidło na królów i ministrów, ale zaniedbali zastrzeżenie 
dla samych siebie regularnej i konstytucyjnej metody wykonywania swo-
jej władzy w celu powstrzymywania parlamentów, jeśli okazałoby się to 
konieczne63. 

Nietrwałość konstytucji była początkowo wpisana w logikę rządów 
konstytucyjnych. „Idea uporządkowanej zmiany konstytucyjnej – kon-
stytucji, która jest nieustannie poprawiana, przekształcana i odtwarzana 
na nowo – była amerykańskim wynalazkiem w epoce demokratycznych 
rewolucji”64.

Nieuchronność stałego przekształcania i odtwarzania konstytucji 
była powodowana trzema niezależnymi od siebie czynnikami. Po pierw-
sze, wynikała z przekonania, że zachowanie wolnych rządów wymaga 
częstego odwoływania się do „fundamentalnych” lub „pierwszych za-
sad” (fundamental/fi rst principles). Po drugie, stanowiła odzwierciedlenie 
oświeceniowej postawy charakteryzującej się wiarą w nieograniczone 
możliwości rozumowego rozpoznawania rzeczywistości, umożliwia-
jącego nieprzerwane doskonalenie instytucji i urządzeń politycznych. 
Po trzecie, będące kamieniem węgielnym idei konstytucjonalizmu 
zakwestionowanie historycznej, opartej na dawności legitymacji po-
rządku ustrojowego prowadziło w nieuchronny sposób do odrzucenia 
trwałości jakiegokolwiek raz ustanowionego czy ukształtowanego ładu 
normatywnego.

Potrzebę ustawicznego rewidowania konstytucji wiązano z imma-
nentnymi słabościami republikańskiej formy rządu. Ponieważ, jak uwa-
żano, trwanie republiki było uzależnione od cnotliwości jej obywateli, 
była ona tym samym – w większym stopniu niż inne ustroje – narażona 
na degenerację będącą rezultatem zepsucia wspólnoty i utraty przez jej 
członków publicznych cnót. Z tego względu sądzono, że „zachowanie 
republiki zależało od podtrzymywania publicznych i prywatnych cnót, 
co było osiągalne częściowo przez odświeżanie pamięci ludu o implika-
cjach i znaczeniu «fundamentalnych zasad». Równie ważne było zachę-

63 J. Burgh, Political Disquisitions, vol. 1, Printed for E. and C. Dilly, London 1774, s. 6.
64 M.D. Peterson, Thomas Jeff erson, the Founders and Constitutional Change, „Bicenten-

nial Essay no. 7”, The Claremont Institute for the Study of the Study of Statesmanship 
and Political Philosophy, bmw, 1984, s. 5.
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canie go do uczestnictwa w nieustannej rewizji i formalnym poprawia-
nia konstytucji”65.

Konieczność przypominania „fundamentalnych zasad” wiązano nie 
tylko z wywodzonym z klasycznego republikanizmu przeświadcze-
niem, że ustrój republikański nieuchronnie ulega degeneracji. Jak już 
wspomniano, w mechanizmie zmian konstytucyjnych dostrzegano na-
rzędzie, pozwalające zawczasu reagować na pierwsze oznaki zepsucia 
rządu, prowadzące do zagrażającego wolności nadużywania władzy 
i jej uzurpacji. Wychowani w tradycji intelektualnej radykalnych wigów 
amerykańscy rewolucjoniści byli niezwykle wyczuleni na punkcie nie-
bezpieczeństwa skorumpowania legislatury przez egzekutywę, które 
w ich opinii doprowadziło do upadku wolnych rządów w Wielkiej Bry-
tanii. Kontynuatorami tej tradycji stali się po utworzeniu federacji de-
mokratyczni republikanie, którzy – jak przekonuje L. Banning – uważali 
siebie za odpowiedników opozycyjnego stronnictwa prowincji (country 
party) w osiemnastowiecznej Anglii, walczącego ze związaną z egzeku-
tywą, skorumpowaną partią dworską (court party). Przytacza on wie-
le świadectw wskazujących, że demokratyczni republikanie w istocie 
uważali, iż federalistyczna administracja kierowana faktycznie przez 
Alexandra Hamiltona jest zdeterminowana do podporządkowania so-
bie legislatury i stopniowego podważania zasad konstytucji w celu upo-
dobnienia amerykańskiego systemu rządów do monarchii brytyjskiej66.

Innym powodem, dla którego uważano, że konstytucja musi pod-
legać nieustannym zmianom, było przeświadczenie o potrzebie jej cią-
głego doskonalenia. Jeff erson wyjaśniał tę kwestię następująco. W jego 
przekonaniu konstytucji nie należało „postrzegać niczym arki przymie-
rza, zbyt świętej, aby można ją było tknąć”. Jakkolwiek zmiany praw 
i instytucji nie powinny być nadmiernie częste i zbyt pochopne, jako że 
„umiarkowane udoskonalenia lepiej się przyjmują”, niemniej jednak nie 
może być też wątpliwości co do tego, że 

 prawa i instytucje muszą iść ramię w ramię z rozwojem ludzkiego umy-
słu. Wraz z tym, jak staje się on bardziej rozwinięty, lepiej oświecony, 
jak dokonywane są nowe odkrycia, ujawniane są nowe prawdy, a oby-
czaje i poglądy zmieniają się wraz ze zmianą uwarunkowań, instytucje 
muszą również się ulepszać, dotrzymując kroku [zmieniającym się] cza-
som. Równie dobrze możemy wymagać od mężczyzny, aby nadal nosił 
płaszcz, który pasował nań wówczas, kiedy był chłopcem, jak od cywili-

65 Ch.G. Fritz , Recovering the Lost Worlds…, op.cit., s. 279. Zob. też: ibidem, s. 6.
66 Zob. L. Banning, The Jeff ersonian Persuasion: Evolution of Party Ideology, Cornell Uni-

versity Press, Ithaca–London 1978, passim. 
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zowanych społeczeństw, aby żyły wiecznie w [tym samym] ustroju co ich 
barbarzyńscy przodkowie67.

Logiczną konsekwencją takiego rozumowania musiało być odrzuce-
nie możliwości ustanowienia kiedykolwiek konstytucji, która nie podle-
gałaby w przyszłości żadnym zmianom. Jak pisał w tym kontekście na 
początku lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku Paine, „najlepszej konsty-
tucji, jaka mogłaby zostać opracowana obecnie, odpowiadającej warun-
kom teraźniejszości, może brakować tej doskonałości, która stanie się 
dostępna za kilka lat. Gdy idzie o systemy rządów, wstaje nad ludzkoś-
cią poranek rozumu, jakiego nie było nigdy wcześniej”68. Jeff erson był 
przekonany, że postęp ludzkiej wiedzy w równym stopniu obala teorie 
formułowane w naukach przyrodniczych, jak i w zakresie nauk o po-
lityce (science of politics). Dlatego też sądził, że „konstytucji nie powin-
no się postrzegać jako wiecznie wiążących autorytatywnych dekretów, 
a postęp dokonany [w tej dziedzinie ] w przeszłości nie powinien spra-
wować niepodważalnej władzy nad ludzkim umysłem i dociekaniami 
bardziej niż teorie nauk przyrodniczych”69. 

Idea niezmienialnej konstytucji (uncheangable constitution) była kwe-
stionowana przez Jeff ersona również przez odwołanie się do abstrak-
cyjnej zasady wywodzonej bezpośrednio z fundamentalnego aksjolo-
gicznego uzasadnienia idei konstytucjonalizmu. Głosiła ona, że prawa 
ustanawiane w przeszłości nigdy nie mogą być bezwzględnie wiążące 
wyłącznie z racji swojej dawności. Każde pokolenie ma naturalne pra-
wo do określania ich dla siebie samodzielnie. Tym samym „żadna spo-
łeczność nie może stworzyć wiecznej (perpetual) konstytucji, ani nawet 
wiecznego prawa”, ponieważ „ziemia zawsze należy do żyjącego po-
kolenia”. Jest ono swoim własnym „panem”, w związku z czym „może 
rządzić sobą, jak tylko chce”. Każda konstytucja i każde prawo powinny 
więc „wygasać w naturalny sposób” wraz z tym, jak odchodzi w prze-

67 Thomas Jeff erson to Samuel Kercheval, July 12, 1816 [w:] The Works of Thomas Jef-
ferson (ed. P.L. Ford), vol. 12, G.P. Putnam’s Sons, New York–London 1905, s. 11–12. Ostat-
nie zdanie stanowi bezpośrednie nawiązanie do myśli Algernona Sydneya, który pisał 
w podobnym kontekście, że „jeżeli nie wymaga się od ludzi, aby żyli w jaskiniach i czci-
li drzewa, jedli żołędzie i chodzili nago, dlaczegóż to mieliby być na zawsze zobowiąza-
ni żyć w warunkach tej samej formy rządu, którą zdarzyło się ustanowić ich przodkom 
w czasach ignorancji?”. Zob. D.N. Mayer, The Constitutional Thought of Thomas Jeff erson, 
University Press of Virginia, Charlott esville–London 1994, s. 297.

68 T. Paine, The Rights… op.cit., s. 595.
69 D.A. Gish, D.P. Klinghard, Republican Constitutionalism in Thomas Jeff erson’s Notes 

on the State of Virginia, „Journal of Politics” 2012, vol. 74, no. 1, s. 45–46.
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szłość generacja, która je ustanowiła. „Jeśliby stosowano je dłużej, byłby 
to akt siły, a nie prawa”70.

Refl eksja fi lozofi czna nakazywała więc Jeff ersonowi zaproponować 
najbardziej radykalne z możliwych rozwiązanie problemu pełnej perio-
dycznej zmiany konstytucji. Powinna ona być ustanawiana wyłącznie na 
pewien wyznaczony z góry okres, który Jeff erson, opierając się na dostęp-
nych mu danych dotyczących średniej długości życia, określił na dziewięt-
naście lat. Tyle bowiem czasu mijało od wejścia członków każdego pokole-
nia w dorosłość do śmierci większości z nich. Prawo uchylenia konstytucji 
uważał w tym zakresie za niewystarczające, ponieważ żadna z form ustro-
jowych nie była skonstruowana tak doskonale, aby wola większości mogła 
być w jej warunkach uzyskana „uczciwie i bez przeszkód”. 

 Lud nie może sam się zebrać. Jego reprezentacja [w legislaturze] jest 
nierówna i wadliwa. Każda propozycja legislacyjna napotyka rozmaite 
przeszkody. Frakcje przejmują kontrolę nad publicznymi radami. Prze-
kupstwo je korumpuje. Interesy osobiste odwodzą je od ogólnego in-
teresu wyborców: narastają też inne przeszkody dowodzące każdemu 
praktycznie myślącemu człowiekowi, że prawo o ograniczonej długości 
obowiązywania jest znacznie bardziej racjonalnym [rozwiązaniem] niż 
takie, które wymaga uchylenia71. 

Nie zmieniając zdania co do zasadniczego postulatu, Jeff erson zmo-
dyfi kował z czasem swoje stanowisko w kwestii właściwego sposobu 
jego realizacji. Za wystarczające uznał bowiem ustanowienie w sa-
mej konstytucji procedury umożliwiającej dokonywania jej okresowej 
rewizji72. 

Granice dopuszczalnych zmian konstytucyjnych wyznaczały jedynie 
naturalne prawa, przysługujące każdej jednostce. Tylko one znajdowały 
się poza zasięgiem władzy aktualnej większości. 

 Pokolenie może wiązać samo siebie tak długo, jak żyje jego większość; 
kiedy ta znika, jej miejsce zajmuje inna większość, mająca te same prawa 

70 Thomas Jeff erson to James Madison, September 6, 1789 [w:] The Republic of 
Lett ers: The Correspondence between Thomas Jeff erson and James Madison 1776–1826 
(ed. J.M. Smith), vol. 1., W.W. Norton & Company, New York–London 1995, s. 634. Punk-
tem wyjścia tej refl eksji było założenie o istnieniu „oczywistego” (self-evident) natu-
ralnego „prawa użytkowania ziemi przez żyjącego” (the earth belongs in usufruct to the 
living). Podobnie jak człowiek traci prawo do ziemi wraz ze swoją śmiercią, wskutek 
czego przechodzi ono na żyjących zgodnie z przyjętymi w danej wspólnocie zasadami, 
tak samo cała społeczność traci prawo do sprawowania kontroli nad wspólnotą wraz 
z tym, jak odchodzi w przeszłość. „To, co jest prawdziwe w odniesieniu do każdego po-
jedynczego członka społeczności, jest [również] prawdziwe wobec ich zbiorowości, jako 
że prawo całości nie może być niczym więcej niż sumą praw jednostek”. Ibidem, s. 632. 

71 Ibidem, s. 635.
72 Zob. Thomas Jeff erson to Samuel Kercheval, July 12, 1816, op.cit., s. 13.
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i władzę, które niegdyś mieli jej poprzednicy, i mogąca zmienić swoje 
prawa i instytucje według upodobania. Nic zatem nie jest niezmienialne 
poza nieodłącznymi i niezaprzeczalnymi prawami człowieka73.

W trakcie debaty nad ratyfi kacją konstytucji federalnej Noah Web-
ster, odpierając zarzuty antyfederalistów podnoszące zagrożenie wy-
nikające z nieuwzględnienia w jej projekcie gwarancji wolności prasy, 
pisał, że „próba ustanowienia wiecznej, niezmienialnej konstytucji jest 
aktem nadmiernej arogancji. Opiera się na przypuszczeniu, że posiada-
my wszelką możliwą mądrość – możemy przewidzieć wszelkie możli-
we okoliczności i rozstrzygać w imieniu przyszłych pokoleń lepiej niż 
mogą one to same uczynić”74. Ta wypowiedź warta jest uwzględnienia, 
nawet zważywszy na jej bezpośredni kontekst. Podobnych głosów fe-
deralistów padało zresztą więcej. Na przykład James Wilson w wy-
stąpieniu podczas konwencji ratyfi kacyjnej w Pensylwanii stwierdził, 
że z zasady suwerenności ludu wynika jego zwierzchnia władza nad 
konstytucją. „W rezultacie lud może zmienić konstytucję, kiedykolwiek 
i w jakikolwiek sposób uzna za stosowne. Jest to prawo, którego żadna 
pozytywna regulacja nie może go pozbawić”75.

Artykuł V konstytucji federalnej był jednym z tych jej postanowień, 
nad którymi w trakcie debaty ratyfi kacyjnej dyskutowano najmniej. Jest 
to o tyle zrozumiałe, że procedura wprowadzania zmian do konstytucji 
oparta była na podobnym przepisie Artykułów Konfederacji. Utrzyma-
nie zasady poddawania uchwalonych poprawek procesowi ratyfi kacji 
przez członków Unii i uzależnienia ich ewentualnego wejścia w życie 
od zgody trzech czwartych spośród nich było jednym z „federalnych” 
elementów projektu, o których pisał James Madison w trzydziestym 
dziewiątym eseju Federalisty. Można więc zrozumieć, dlaczego przeciw-
nicy konstytucji akurat tego jej postanowienia właściwie w ogóle nie 
atakowali. Wydaje się, że jedyny wyjątek stanowił Patrick Henry, przy 
czym przedmiotem jego krytyki nie było, jak należałoby oczekiwać, 
poluzowanie wymogów w porównaniu z obowiązującymi w konfede-
racji, pozwalające kwalifi kowanej większości członków Unii narzucić 
poprawki pozostałym niezależnie od ich sprzeciwu. Wręcz przeciwnie, 
zdaniem Henry’ego ze względu na procedurę opisaną w art. V konsty-

73 Thomas Jeff erson to John Cartwright, June 5, 1824 [w:] Jeff erson: Political Writings 
(eds. J. Appleby, T. Ball), Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 386.

74 To the Dissenting Members of the Late Convention in Pennsylvania [w:] C.A. Sheehan, 
G.L. McDowell (eds.), Friends of the Constitution: Writings of the ‘Other’ Federalists 1787–
1788, Liberty Fund, Indianapolis 1998, s. 172.

75 Remarks of James Wilson in the Pennsylvania Convention to Ratify the Constitution of the 
United States, 1787 [w:] Collected Works of James Wilson (ed. K.L. Hall, M.D. Hall), vol. 1, 
Liberty Fund, Indianapolis 2007, s. 191.
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tucji droga do wprowadzania w niej zmian była zamknięta. Należy mieć 
jednak świadomość, że o nowej Unii myślał on w takich samych kate-
goriach jak o każdym z członków poprzedniej. Uważał, że ze względu 
na przyznanie federalnej legislaturze możliwości stanowienia prawa 
wiążącego bezpośrednio obywateli konstytucja, jeśli w ogóle nie usta-
nowi skonsolidowanej, jednolitej republiki, to w każdym razie dopro-
wadzi do tego, że nowe państwo amerykańskie będzie przypominało ją 
w znacznie większym stopniu niż konfederację suwerennych państw. 
W takich warunkach, inaczej niż w konfederacji, zmiana konstytucji po-
winna być jak najłatwiejsza. W tym kontekście zrozumiałe stają się jego 
ostrzeżenia, że minimalna większość w czterech najmniejszych stanach 
będzie mogła storpedować przyjęcie jakichkolwiek poprawek. 

 Możemy więc uczciwie i zasadnie stwierdzić, że jedna dwudziesta ame-
rykańskiego ludu może zapobiec usunięciu najbardziej bolesnych nie-
dogodności i opresji […]. Błaha mniejszość może odrzucić najbardziej 
zbawienne poprawki. Czy na tym polega łatwy sposób zabezpieczania 
publicznej wolności? Jest najbardziej złowieszczą sytuacja, w której naj-
bardziej godna pogardy mniejszość może zapobiec zmianie najbardziej 
opresyjnego rządu […]. Czy taki jest duch republikanizmu?76

W konstytucji federalnej konstytucjonalizacja prawa do zmiany i oba-
lenia rządu została dokonana przez sam fakt ratyfi kowania konstytucji 
przez wybierane w tym celu konwencje. Uregulowana w art. V konsty-
tucji procedura była właściwa dla wprowadzania zmian na gruncie obo-
wiązującej konstytucji. Niemniej jednak jeśli miałaby być kiedykolwiek 
zwołana konwencja, która odwoływałaby się do „pierwszych zasad”, 
a więc której celem byłaby całkowita zmiana rządu, wówczas konieczna 
okazałaby się jednomyślność stron, dla których jej postanowienia mia-
łyby wiążący charakter77. W warunkach federalnej republiki mogłaby 
więc ona być zwoływana jedynie na wniosek wszystkich stanów.

Chociaż nie było konieczności wpisywania do konstytucji prawa 
ludu do jej zmiany lub obalenia, Madison przygotował stosowną po-
prawkę, która miała być elementem federalnej bill of rights. Proponował 
w niej uzupełnienie preambuły do konstytucji o deklarację stwierdza-
jącą, że „wszelka władza spoczywa pierwotnie i w rezultacie wywodzi 
się z ludu”, oraz zapisanie w niej, że „lud ma niewątpliwe, niezaprze-
czalne i nieodwołalne prawo do reformy lub zmiany (change) swego 
rządu, jeśli kiedykolwiek okazałby się on wrogi lub nieodpowiedni 

76 The Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution 
as Recommended by the General Convention in Philadelphia in 1787 (ed. J. Elliott ), vol. 3, Gov-
ernment Printing Offi  ce, Washington 1836, s. 50. 

77 James Madison to G.L. Turberville November 2, 1788 [w:] The Writings of James 
Madison (ed. G. Hunt), vol. 5, G.P. Putnam’s Sons, New York–London 1904, s. 299.
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celom, dla których został ustanowiony”78. Mimo iż Madison wzorował 
się bezpośrednio na Deklaracja Praw Virginii z 1776 roku, to zawarte 
w niej sformułowanie o prawie „większości wspólnoty” do „reformy, 
zmiany (alter) lub obalenia” rządu zostało jednak przez niego złagodzo-
ne. Zabrakło przede wszystkim słowa abolish. Z jednej strony trudno 
przypuszczać, aby zmiana miała charakter przypadkowy. Z drugiej zaś 
nie należy chyba nadawać jej nazbyt wielkiego znaczenia, tym bardziej 
że niezależnie od precyzyjnego ujęcia poprawka zaproponowana przez 
Madisona byłaby jednoznacznie odczytywana.

Nie została ona jednak przyjęta. Już na samym początku wielu kon-
gresmenów wyrażało się o niej bardzo sceptycznie. Dość powiedzieć, 
że zabrakło tylko czterech głosów, aby nie została nawet skierowana 
do dalszych prac w komisji79. Dokładne przesłanki ostatecznego od-
rzucenia tej propozycji nie są znane, ponieważ decyzja została podjęta 
przez komisję Izby Reprezentantów, z której obrad nie ma dostępnych 
protokołów. Można jedynie przypuszczać, że rzeczywiście większość 
członków Izby nie uważała za konieczne, w świetle istniejącej pream-
buły, zamieszczenia deklaracji tego rodzaju praw w tekście konstytu-
cji, zwłaszcza że – jak słusznie stwierdził R. Ketcham – „konstytucja 
w żaden sposób im nie zaprzeczała i były one solennymi fundamentami 
amerykańskiego systemu rządów od 1776 roku”80.

W anglo-amerykańskiej myśli politycznej epoki oświecenia konstytu-
cja uważana była za system normatywny autonomiczny wobec prawa. 
Autonomia ta wyrażała się w jakościowej odmienności norm konsty-
tucyjnych od norm prawnych. Spisana forma nie nadawała konstytucji 
jurydycznego charakteru. Konstytucja nie była synonimem ustawy za-
sadniczej. Stanowiła ona – jak celnie ujął to L.D. Kramer – nową formę 
„ludowego prawa (popular law), prawa tworzonego przez lud w celu 
ograniczenia rządzących przez podporządkowanie ich normom, które 
czyniły [konstytucję] jakościowo odmienną (a nie tylko hierarchicznie 
wyższą) od prawa stanowionego i od common law”81. Konstytucja była 
prawem zupełnie nowego, nieznanego wcześniej rodzaju. Prawem fun-
damentalnym, hierarchicznie najwyższym, lecz co ważniejsze i decy-
dujące, będącym wyrazem woli wspólnoty politycznej, która sama je 
ustanawiała. Sprzeczność ustawy z konstytucją powoduje zatem, że 
ustawa staje się nieważna (null and void) i nie może być stosowana, ale 

78 Amendments to the Constitution [w:] The Writings of James Madison, vol. 5, op.cit., s. 377.
79 Zob. Annals of Congress, 1st Cong., 1st sess., s. 745–747.
80 R. Ketcham, James Madison: A Biography, University of Virginia Press, Charlott es-

ville–London 1990, s. 292.
81 L.D. Kramer, Foreword: We the Court, „Harvard Law Review” 2001, vol. 115, no. 1, 

s. 10.
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stwierdzenie jej nieważności nie wymaga orzeczenia sądu i nie zależy 
od jego decyzji.

Konstytucja była wyrazem woli zbiorowego suwerena, a nie zwy-
kłym aktem legislacyjnym. Czyniło ją to niepodobną do zwyczajnych 
aktów prawnych i powodowało, że interpretacja jej postanowień nie 
powinna była wymagać fachowej wiedzy prawniczej. Wartość spisa-
nych konstytucji polegała na tym, że defi niując zakres władzy rządu, 
zabezpieczały one w ten sposób prawa i wolności obywateli. Żeby od-
powiednio pełnić taką funkcję, konstytucja musiała być sformułowana 
prostym i zrozumiałym językiem, a jej postanowienia należało odczyty-
wać zgodnie z ich utrwalonym i powszechnie akceptowanym znacze-
niem. Nieprecyzyjny język konstytucji stanowił zaproszenie dla tych, 
którzy chcieliby przez manipulację jej tekstem powiększyć zakres wła-
dzy rządu poza to, co zostało mu przekazane przez zbiorowego suwe-
rena82. Konstytucjonalizm „nie wymagał specjalnej kasty duchownych 
interpretatorów”83. Przejrzystość tekstu konstytucyjnego eliminująca 
konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy w celu jego zrozumie-
nia i zinterpretowania była od początku jednym z podstawowych za-
łożeń konstytucjonalizmu. Skomplikowane i niejasne prawa sprzyjały 
rządom arbitralnym, ponieważ uniemożliwiały precyzyjne określenie 
granic uprawnionej władzy rządzących. „Pokrętna frazeologia nie przy-
stawała do rządów konstytucyjnych. Ich celem było [bowiem] wyzna-
czenie wyraźnie określonych granic władzy rządu”84. 

Uważano, że formalne wykształcenie prawnicze nie jest konieczne 
do zrozumienia tekstu konstytucji. „Istotną konsekwencją tego prze-
konania był pogląd, że sędziowie i sądy nie powinni być ostatecznymi 
arbitrami [nadającymi] znaczenie postanowieniom konstytucji […] po-
lityczny konstytucjonalizm był głęboko podejrzliwy wobec powierza-
nia tak wielkiej władzy sędziom i prawnikom”85. Odnosząc się do tej 
kwestii w kontekście debaty nad ratyfi kacją amerykańskiej konstytucji 
federalnej, jeden z polityków z Pensylwanii stwierdził, że każdy obywa-
tel „posiadający odpowiednią porcję zdrowego rozsądku i rozumiejący 
zasady gramatyki” mógł określać znaczenie postanowień konstytucji; 
dodał też, że „byłoby śmiertelnym zagrożeniem dla sprawy wolności 
[…] jeśliby kiedykolwiek uznano, iż formalne wykształcenie prawnicze 

82 Zob. S. Cornell, The Other Founders: Anti-Federalism and the Dissenting Tradition in 
America 1788–1828, University of North Carolina Press, Chapel Hill–London 1999, s. 58.

83 Ibidem, s. 90.
84 D.J. Siemers, Ratifying the Republic: Antifederalists and Federalists in Constitutional 

Time, Stanford University Press, Stanford 2002, s. 60.
85 S. Cornell, The People’s Constitution vs. The Lawyer’s Constitution: Popular Constitu-

tionalism and the Original Debate over Originalism, „Yale Journal of Law & the Humani-
ties” 2011, vol. 23, no. 2, s. 306.
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(technical learning of a lawyer) jest konieczne do zrozumienia zasad wy-
łożonych w tej wielkiej umowie między ludem a rządzącymi”86. Jeden 
z pamfl ecistów publikujących w Kentucky w pierwszej połowie lat dwu-
dziestych XIX wieku przekonywał z kolei, że prawnik, który „odwołuje 
się do metafi zyki i podręczników prawniczych, aby uzasadnić wykład-
nię przeciwną powszechnemu rozumieniu [konstytucji] przez wspólno-
tę”, wykracza poza „uprawnioną dziedzinę stosowania prawa”87.

2. Proceduralne aspekty legitymizacji konstytucji

Najpóźniej w 1776 roku w amerykańskim piśmiennictwie politycznym 
pojawiła się koncepcja konwencji jako organu odrębnego od ciała pra-
wodawczego, odpowiedniego do opracowania i uchwalenie konstytucji. 
Wchodzący w jej skład specjalnie w tym celu wybierani przedstawiciele 
mieli w imieniu suwerennego ludu wykonywać należącą do niego pier-
wotną władzę stanowienia konstytucji (constituent power). Pozwalało to 
oddzielić ją od zwykłej władzy prawodawczej należącej do legislatury. 
W takim ujęciu konwencje niekoniecznie musiały być organami w więk-
szym stopniu przedstawicielskimi niż legislatury. Wydaje się nawet, że 
wręcz zakładano, iż będą one reprezentować dokładnie ten sam zbioro-
wy podmiot, który znajdował reprezentację w organie prawodawczym. 
Niemniej jednak będące istotą konstytucjonalizmu rozdzielenie władzy 
tworzenia konstytucji i władzy stanowienia zwykłego prawa wymagało 
powierzenia ich odrębnym organom przedstawicielskim.

Pierwsze amerykańskie konstytucje w zdecydowanej większości zo-
stały opracowane i uchwalone przez kongresy rewolucyjne, które były 
odpowiednikami dawnych kolonialnych legislatur i w większości kolo-
nii zastąpiły organy prawodawcze po ich rozwiązaniu przez guberna-
tora. Pierwszą kolonią, w której w lipcu 1776 roku zwołano konwencję 
w celu uchwalenia konstytucji, było Delaware, przy czym nadal funk-
cjonowała tam kolonialna legislatura, co może tłumaczyć, dlaczego jej 
członkowie nie uważali się za uprawnionych do określenia nowej formy 
rządu w warunkach niepodległości. Podobna sytuacja wystąpiła w Pen-
sylwanii, gdzie konwencja została zwołana w tym samym roku. W obu 
przypadkach po uchwaleniu konstytucji konwencje miały przejąć funk-

86 Cyt. za: ibidem, s. 333. 
87 T.W. Ruger, „A Question Which Convulses a Nation”: The Early Republic Greatest Debate 

about the Judicial Review Power, „Harvard Law Review” 2004, vol. 117, no. 3, s. 870, 872.
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cję legislatur. Nie różniły się zatem właściwie od rewolucyjnych kongre-
sów zwoływanych w pozostałych koloniach.

Większość konstytucji została jednak uchwalona przez kongresy re-
wolucyjne, które nie tylko pełniły w koloniach funkcję organów pra-
wodawczych, ale były również jedynymi organami władzy politycznej. 
Jeśli do dziewięciu byłych kolonii, w których przyjęto taką procedurę, 
dodać Delaware i Pensylwanię, okazuje się, że w pierwszym okresie 
tworzenia konstytucji w ogóle nie uwzględniono proceduralnego roz-
różnienia między organem reprezentującym lud jako źródło władzy 
konstytucyjnej a tym, który pełni funkcję przedstawicielską na potrze-
by wykonywania funkcji prawodawczej. Według niektórych badaczy 
świadczy to o tym, że Amerykanie nie uświadamiali sobie jeszcze wów-
czas w pełni implikacji idei rządów opartych na spisanej konstytucji88.

Wydaje się jednak, że taki wniosek jest zbyt daleko idący. W świet-
le świadectw historycznych zdecydowanie bardziej uzasadnione jest 
twierdzenie, że w procesie tworzenia konstytucji „rewolucjoniści skupi-
li się na [jego] istocie, a nie na formie”89. Warto zauważyć, że wszędzie 
z wyjątkiem Karoliny Południowej, Virginii i New Jersey, zanim tym-
czasowe kongresy rewolucyjne przystąpiły do opracowania konstytu-
cji, ich skład został odnowiony. W ten sposób członkowie kongresów 
byli wybierani ze świadomością, że ich zadaniem będzie przygotowanie 
i uchwalenie konstytucji. Wbrew uproszczonej opinii to nie legislatu-
ry uchwalały pierwsze konstytucje. Różnica między nimi a kongresami 
rewolucyjnymi mogła być subtelna, niemniej jednak zwraca uwagę, że 
w Delaware i w Pensylwanii, gdzie funkcjonowanie kolonialnych legis-
latur nie zostało przerwane, uznano je za organy nieodpowiednie do 
uchwalenia konstytucji. Legitymacja konstytucji była więc wątpliwa 
jedynie w tych trzech koloniach, w których zostały one przyjęte bez 
uprzedniego odnowienia składu rewolucyjnych kongresów. Mimo iż 
trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że mieszkańcy tych kolonii, „wy-
bierając przedstawicieli opowiadających się za niepodległością, równo-
cześnie upoważniali ich do stworzenia konstytucji, nawet jeśli [tylko] 
tymczasowej”, to niewątpliwie prawdą jest, że „Amerykanie powszech-
nie akceptowali [zasadę], że lud stanowi źródło konstytucji, nawet jeżeli 
nie zgadzali się co do [szczegółów] procesu [jej] tworzenia”90. Zakres 
tej niezgody był zresztą chyba nawet mniejszy, niż się wydaje, skoro 

88 Zob. D.S. Lutz , Popular Consent and Popular Control. Whig Political Theory in the Early 
State Constitutions, Louisiana State University Press, Baton Rouge–London 1980, s. 82.

89 Ch.G. Fritz , Foreword: Out from Under the Shadow of the Federal Constitution: An Over-
looked American Constitutionalism, „Rutgers Law Journal” 2010, vol. 41, s. 860.

90 Ibidem.
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w ogromnej większości byłych kolonii przyjęto właściwie taką samą 
procedurę.

Odnosząc się do procesu tworzenia pierwszych amerykańskich kon-
stytucji, G.S. Wood przekonuje, że wielu ich twórców „początkowo 
zakładało, że rewolucyjne konwencje były pod względem prawnym 
ułomnymi ciałami, być może koniecznymi, lecz konstytucyjnie nierów-
nymi legislaturom”. Z tej przyczyny miały jego zdaniem wynikać wąt-
pliwości odnośnie do statusu uchwalanych konstytucji. Na dowód ich 
obecności powołuje on przykład Vermontu, gdzie legislatura ponownie 
uchwaliła konstytucję przygotowaną przez konwencję w 1777 roku po 
to, aby zapobiec podważaniu jej mocy prawnej91. Był to jednak odosob-
niony przypadek. Wydaje się nawet, że rewolucyjne kongresy uznawa-
no za odpowiednie organy do uchwalenia konstytucji właśnie dlatego, 
że nie były one, ściśle rzecz ujmując, legislaturami, ponieważ nie zosta-
ły zwołane przez gubernatora. Zamiast tego pozostawały spontanicznie 
zorganizowanymi przez lud zgromadzeniami rewolucyjnymi. Spośród 
wszystkich konstytucji uchwalonych w okresie rewolucyjnym jedynie 
druga konstytucja Karoliny Południowej z 1778 roku została przyję-
ta przez regularną, „prawdziwą” legislaturę w normalnej procedurze 
ustawodawczej92.

Można przypuszczać, że członkowie przynajmniej niektórych kon-
gresów i konwencji opracowujących pierwsze konstytucje amerykań-
skich republik zdawali sobie sprawę z podwójnej funkcji, jaką przyszło 
im pełnić. Ich pierwszym i najważniejszym zadaniem było przygotowa-
nie i uchwalenie konstytucji. Po jego wykonaniu mieli przejąć funkcję 
legislatury i wykonywać ją zgodnie z postanowieniami opracowanych 
przez siebie norm ustrojowych. Zauważmy, że było to powielenie wzor-
ców znanych z czasów chwalebnej rewolucji. Konwencja zwołana przez 
Wilhelma Orańskiego po określeniu podstaw nowego ładu ustrojowe-
go przekształciła się w Parlament. O tym, że w rewolucyjnej Ameryce 
miano świadomość tego, iż funkcja stanowienia konstytucji jest czymś 
odrębnym od wykonywania zwykłej funkcji prawodawczej, świadczy 
też praktyka przyjęta w 1777 roku przez legislaturę Massachusett s, któ-
ra wówczas, gdy debatowano nad projektem konstytucji, ogłaszała się 
konwencją. Z jej obrad prowadzonych w takim charakterze sporządza-
no odrębne protokoły93.

91 G.S. Wood, Foreword: State Constitution-Making in the American Revolution, „Rutgers 
Law Journal” 1993, vol. 24, no. 4, s. 921–922.

92 Zob. W.P. Adams, The First American Constitutions: Republican Ideology and the Mak-
ing of the State Constitutions in the Revolutionary Era, A Madison House Book Rowman & 
Litt lefi eld Publishers, Lanham 2001, s. 69.

93 Zob. ibidem, s. 87.
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O tym, że organy, które uchwalały konstytucję, nie były „całkowicie 
nieświadome” szczególnego charakteru tych aktów, świadczy również 
to, że w preambułach większości z nich wyraźnie podkreślono przed-
stawicielski charakter zgromadzeń, a w niektórych zaznaczono, że 
w zorganizowanych w tym celu wyborach mieszkańcy mieli świado-
mość tego, iż zadaniem ich przedstawicieli będzie uchwalenie konstytu-
cji94. Charakterystyczne pod tym względem są sformułowania zawarte 
w niektórych z nich95.

W większości byłych kolonii różnica między władzą stanowienia 
konstytucji a zwykłą władzą prawodawczą była od początku dostrze-
gana, przy czym nie od razu jej konsekwencję stanowiło wydzielenie 
konwencji jako całkowicie odrębnego organu, powoływanego specjal-
nie i wyłącznie w celu opracowania i uchwalenia konstytucji. To suwe-
renność ludu jako źródła wszelkiej uprawnionej władzy nadawała kon-
stytucji szczególny status. Twórcy pierwszych konstytucji w większości 
nie mieli wątpliwości co do natury i właściwego źródła konstytucji, na-
wet jeśli nie zastosowali procedury, która później stała się standardo-
wa96. Pierwszą prawdziwą konwencję konstytucyjną – organ złożony 
z przedstawicieli zbiorowego suwerena powołanych jedynie w celu wy-
konywania z jego upoważnienia i w jego imieniu władzy konstytucyjnej 
– zwołano dopiero w 1779 roku w Massachusett s97. Taki sposób uchwa-
lania konstytucji został wkrótce powszechnie zaakceptowany. 

Po 1780 roku nowe konstytucje były zawsze opracowywane i uchwa-
lane przez konwencje. W dwóch przypadkach, w Massachusett s 
w 1780 roku i w New Hampshire w roku 1784, konstytucje zostały dodat-

94 Ibidem, s. 62.
95 Na przykład pełen tytuł konstytucji Delaware jest następujący: „Konstytucja lub 

system rządów, uzgodniona i uchwalona przez przedstawicieli [zebranych] w pełnej 
konwencji […] którzy to przedstawiciele zostali wybrani przez wolnych obywateli [De-
laware] w tym właśnie celu ( for that express purpose)” (Constitution of Delaware – 1776 
[w:] B.P. Poore (ed.), The Federal and State Constitutions, Colonial Charters and other Organic 
Laws of the United States, vol. 1, Government Printing Offi  ce, Washington 1878, s. 273). 
W konstytucji Georgii stwierdzono z kolei, że system rządów został w niej ustanowiony 
przez „przedstawicieli ludu, z którego bierze początek wszelka władza” mocą „udzie-
lonej” im władzy (by virtue of the power delegated to us; Constitution of Georgia – 1777 [w:] 
ibidem, s. 378). Konstytucja Karoliny Północnej została natomiast uchwalona, zgodnie 
z zawartą w jej tekście deklaracją, przez „przedstawicieli wolnych mieszkańców Karo-
liny Północnej, wybranych i zgromadzonych w kongresie w wyraźnym celu opracowa-
nia konstytucji z upoważnienia ludu”. Constitution of North Carolina – 1776 [w:] B.P. Poore 
(ed.), The Federal and State Constitutions, Colonial Charters and other Organic Laws of the 
United States, vol. 2, Government Printing Offi  ce, Washington 1878, s. 1411.

96 Zob. Ch.G. Fritz , Alternative Visions of American Constitutionalism: Popular sovereign-
ty and the Early American Constitutional Debate, „Hastings Constitutional Law Quarterly” 
1997, vol. 24, s. 290, 327.

97 W.P. Adams, op.cit., s. 89.
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kowo zatwierdzone przez mieszkańców w głosowaniu powszechnym98. 
Ratyfi kacji w referendum nie uznawano więc za konieczny element legi-
tymizujący konstytucję. Zatwierdzenie konstytucji przez mieszkańców 
nie było niezbędne, ponieważ „twórcy konstytucji stanowili ucieleśnie-
nie ludu w jego pierwotnej [suwerennej] zdolności”99. W każdym ra-
zie stosunkowo szybko również w wymiarze instytucjonalnym doszło 
w byłych koloniach do jednoznacznego wydzielenia pierwotnej władzy 
konstytucyjnej, której wykonywanie powierzono odrębnemu od legisla-
tury organowi przedstawicielskiemu. Obie te funkcje sprawowane były 
przez przedstawicieli zbiorowego suwerena.

Na Wyspach Brytyjskich idea konwencji jako organu powołanego 
do ustanowienia konstytucji nie budziła większego zainteresowania, 
ponieważ za wystarczające uważano wprowadzenie takich zmian w za-
kresie organizacji ustroju, jakie zagwarantowałyby odpowiedzialność 
Parlamentu przed obywatelami, dzięki czemu jego władza prawodaw-
cza byłaby kontrolowana i ograniczana zgodnie z ich oczekiwaniami100. 
Pomysł zwołania zgromadzenia przedstawicielskiego innego niż Parla-
ment pojawił się co prawda już w latach siedemdziesiątych w publika-
cjach Hulme’a, Burghe’a, Cartwrighta i Johna Jebba101, ale tylko ostatni 
z wymienionych autorów zbliżył się do idei konwencji – jako jedyny 
posługiwał się tym pojęciem – jako organu uosabiającego pierwotną, 
suwerenną władzę ludu102. Zamiast wysyłania przez pojedyncze hrab-
stwa petycji wzywających Parlament do zwiększenia ich reprezentacji 
w jego składzie Jebb proponował zwołanie zgromadzenia złożonego 

 98 Zob. J.Q. Dealey, Growth of the American State Constitutions from 1776 to the End of 
the Year 1914, Ginn and Company, Boston 1915, s. 26–32.

 99 Ch.G. Fritz , Alternative Visions…, op.cit., s. 329.
100 Por. C. Bonwick, op.cit., s. 145–146.
101 Zob. T.M. Parssinen, Association, Convention and Anti-Parliament in British Radical 

Politics, 1771–1848, „English Historical Review” 1973, vol. 88, no. 148, s. 505–510.
102 „Wielka narodowa asocjacja w celu przywrócenia konstytucji” proponowana 

przez Burgha, do którego nawiązywał w tym zakresie Cartwright, miała zupełnie inny 
charakter i nie była inspiracją dla Jebba. Burgh odnosił się bowiem do tradycji konfe-
deracji zawiązywanych przez szlachtę walczącą z monarchą w średniowiecznej Francji 
i Anglii. Proponowane przez niego zgromadzenie miało być oczywiście aktem ludu. 
W tym kontekście powoływał przykłady również średniowiecznych katolickich i pro-
testanckich lig. Znamienne są też cele, w jakich miała zostać zwołana „wielka narodowa 
asocjacja”. Miała ona zagwarantować środki fi nansowe dla skarbu państwa, pozwo-
lić na przedyskutowanie najważniejszych aktualnych zagadnień polityki państwowej, 
przygotować petycje do Parlamentu wskazujące pożądane kierunki regulacji usta-
wowych oraz mobilizować naród do skutecznego wpływania na władze państwowe 
i nieustannego ich kontrolowania. Widać więc, że propozycja Burgha miała znacznie 
więcej wspólnego z dawnymi szkockimi konwencjami. Nie zapowiada ona natomiast 
organów o tej samej nazwie, ale zupełnie innym charakterze, jakie miały pojawić się 
wkrótce w Ameryce. Zob. J. Burgh, op.cit., s. 434–438.
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z reprezentantów wszystkich hrabstw wybieranych w każdym z nich 
według reguł dyktowanych „koniecznością i potrzebą”, a nie „prawem 
i zwyczajami”, to znaczy zgodnie z zasadami określanymi przez same 
hrabstwa. „Tylko do takiego zgromadzenia” mogła należeć „suweren-
na władza”. „Tylko niemu można słusznie przypisywać potężne miano 
majestatu. W porównaniu z jego imperialną jurysdykcją, prerogatywy 
korony, okazałe przywileje szlachty (nobles) i władza parlamentarnej 
Izby Gmin ważą mniej niż pył”103.

Propozycja Jebba była o tyle powściągliwa, że zakładała jedynie 
przygotowanie przez owo zgromadzenie remonstrancji do Parlamentu. 
Ze względu na jego charakter jej waga byłaby jednak inna niż petycji 
słanych przez pojedyncze hrabstwa. Byłaby to bowiem nie prośba, ale 
„polecenie płynące od mocodawcy do delegata, od pana do sługi”104. 
Jeżeli nie spotkałaby się ona z należytym odzewem Parlamentu – in-
nymi słowy, by użyć poetyki Jebba, gdyby sługa nie zdecydował się 
posłuchać swego pana – wówczas ponownie zwołane zgromadzenie 
mogłoby nie tylko zadeklarować rozwiązanie Izby Gmin – stosowna 
deklaracja byłaby jego zdaniem „prawdziwie konstytucyjna” – ale rów-
nież narzucić Parlamentowi regulacje dotyczące sposobu wybierania 
i zwoływania przyszłych parlamentów. Uchwały w tej sprawie, podję-
te przez „tego rodzaju konwencję”, musiałyby jednak zostać zaakcep-
towane przez króla oraz Izbę Lordów. Nie miałaby więc ona zastąpić 
całego Parlamentu, ale jedynie rozwiązaną uprzednio jej decyzją Izbę 
Gmin. Jeśliby uchwały konwencji uzyskały akceptację dwóch pozosta-
łych składników legislatury, „powinno się je uważać za konstytucyjne 
zarządzenia (constitutional ordinances) suwerennej władzy tak długo, aż 
zostaną uchylone przez podobną władzę”, przez co należy oczywiście 
rozumieć również konwencję za zgodą króla oraz Izby Lordów. Owe 
konstytucyjne zarządzenia, o których pisze Jebb, sprawiają więc wraże-
nie namiastki spisanej konstytucji.

Parlamenty zwoływane na podstawie nowych zasad w ten sposób 
ustalonych byłyby prawomocnymi organami przedstawicielskimi, 
a uchwalane przez nie ustawy miałyby moc powszechnie obowiązują-
cego prawa105. Dostrzec można zatem w propozycjach Jebba dążenie do 
przynajmniej częściowego wydzielenia władzy konstytucyjnej z ogólnej 
kompetencji stanowienia prawa należącej do Parlamentu. Wiążący się 
z tym ich niewątpliwy radykalizm osłabiają jednak nieco dwa zastrze-
żenia. Po pierwsze, przejęcie przez konwencję funkcji Izby Gmin jest 

103 J. Jebb, An Address to the Freeholders of Middlesex, Printed for J. Dixwell, London 
1779, s. 9.

104 Ibidem, s. 13.
105 Ibidem, s. 16–17.
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warunkowane uprzednią niechęcią Parlamentu do podporządkowania 
się nakazowi zbiorowego suwerena działającego za pośrednictwem 
przedstawicieli w niej zgromadzonych. Po drugie, nie zmierzają one, 
według jego własnej deklaracji, do „niekonstytucyjnego przymuszenia” 
pozostałych dwóch części legislatury do podporządkowania się woli 
konwencji. Niezależność i prawa monarchy oraz Izby Lordów zostałyby 
zachowane. Intencje Jebba są jednak aż nazbyt czytelne, kiedy przeko-
nuje on, że najpewniej oba podmioty uznałyby za „stosowne przychylić 
się do umiarkowanych żądań i życzeń” elementu przedstawicielskiego, 
a jeżeliby tak się nie stało, wówczas wstrzymanie przezeń asygnowania 
środków na pokrycie wydatków publicznych byłoby wystarczające dla 
zmiany ich stanowiska106. Pomysł ogólnokrajowej konwencji nie spotkał 
się z życzliwym przyjęciem w środowiskach reformatorskich. Jak już 
wspomniano, pozostawały one trwale niechętne tej idei. Niemniej jed-
nak po latach znów zaczęto do niej nawiązywać. Wskrzesił ją bowiem 
w 1792 roku Paine.

Odrzucenie parlamentarnej drogi w realizacji reform ustrojowych 
było nieuchronną konsekwencją poglądów zaprezentowanych w Pra-
wach człowieka. Przypomnijmy, że Paine stwierdzał tam, iż rząd powo-
ływany jest na podstawie umowy zawieranej przez członków wspólno-
ty, która znajduje wyraz w postaci konstytucji. Rząd nie jest jej stroną, 
w związku z czym nie może mieć żadnego udziału w ewentualnych 
zmianach jej postanowień. „Prawo to, podobnie jak jego wykonywanie, 
należy wyłącznie do narodu, a właściwym sposobem jest narodowa 
konwencja, wybierana w tym celu przez cały lud. W ten sposób znana 
będzie wola narodu, czy wprowadzać reformy, czy nie, lub jaki powi-
nien być ich zasięg – wola, która nie może być poznana w żaden inny 
sposób”107. Prawa należące do narodu nie mogą być przedmiotem pety-
cji, ponieważ Parlament nie może ich ani nadawać, ani pozbawiać.

Zadaniem konwencji, w której skład miało wchodzić 1000 delega-
tów wybieranych przez wszystkich mężczyzn powyżej dwudziestego 
pierwszego roku życia, byłaby dyskusja nad zagadnieniami ustrojo-
wymi (science of government) oraz sprawami leżącymi w interesie pub-
licznym. Jedyną szczegółowo określoną kompetencją było dokonanie 
przeglądu obowiązujących praw oraz zachowanie tych, które uzna ona 
za wartościowe. Miałyby one zacząć obowiązywać na nowo od czasu 
reformy108. Paine nie pisał wprost o uchwaleniu przez konwencję kon-

106 Ibidem, s. 17.
107 T. Paine, Lett er Addressed to the Addressers on the Late Proclamation [w:] The Writings 

of Thomas Paine (ed. M.D. Conway), vol. 3, G.P. Putnam’s Sons, New York–London 1895, 
s. 80.

108 Ibidem, s. 91–93.
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stytucji, nie można więc stwierdzić, czy oczekiwał, iż ze względu na 
swój przedstawicielski charakter – dalece większy niż Parlament – kon-
wencja mogłaby na wzór francuski uznać się za jedyny organ przed-
stawicielski angielskiego narodu i przystąpić do prac nad konstytucją. 
Oczywiście musiałoby to oznaczać rewolucję.

Paine był pierwszym, ale nie jedynym publicystą, który zgłosił 
w Wielkiej Brytanii postulat zwołania ogólnokrajowej konwencji po kil-
kunastu latach od wystąpień wcześniej wspominanych autorów. Pod 
wpływem jego publikacji idea jej zorganizowania była dyskutowana 
w radykalnych środowiskach w latach 1792–1794109. Wydaje się jednak, 
że pominąwszy dawne sugestie Jebba, był on osamotniony w trakto-
waniu konwencji jako organu wykonującego w imieniu zbiorowego 
suwerena należącą do niego władzę konstytucyjną. Inni publicyści, na-
wet jeśli posługiwali się tym pojęciem, nawołując do zorganizowania 
konwencji, odwoływali się raczej do historycznych tradycji ludowych 
zgromadzeń pozaparlamentarnych wywodzonych w Anglii z czasów 
saskich. Na przykład James Gerrald przywoływał w tym kontekście 
zwoływane corocznie saskie zgromadzenia wolnych mężczyzn, nazy-
wane mycelgemotami, folk-motami lub konwencjami, które pełniły funkcję 
kontrolną wobec króla i parlamentu nazywanego witt enagemotem110.

W Szkocji tradycja konwencji jako innych niż parlament organów 
przedstawicielskich była znacznie mniej odległa niż w Anglii. Jak już 
wspomniano w innym miejscu, konwencje stanów królestwa zwoływa-
no tam od XVI wieku. W 1792 i 1793 roku szkoccy radykałowie zorga-
nizowali w sumie trzy konwencje, które zgromadziły tamtejszych dzia-
łaczy ruchu reformatorskiego. Ostatnia z nich, po tym, jak dołączyło 
do niej czterech przedstawicieli angielskich towarzystw, zebrała się po-
nownie w listopadzie 1793 roku jako brytyjska konwencja. Zgromadzeni 
w Edynburgu delegaci nazwali siebie Brytyjską Konwencją Delegatów 
Ludu Zgromadzonych w Celu Uzyskania Powszechnego Prawa Wy-
borczego i Rocznych Parlamentów (British Convention of the Delegates of 
the People, Associated to Obtain Universal Suff rage and Annual Parliaments). 
Rząd potraktował zwołanie konwencji jako bezpośrednie wyzwanie rzu-
cone suwerenności Parlamentu, tym bardziej że jej członkowie próbo-
wali naśladować formę i styl obrad francuskiej Konwencji Narodowej111.

Ostatnią próbą podchwycenia idei konwencji na Wyspach Brytyj-
skich w XVIII wieku była inicjatywa Londyńskiego Towarzystwa Ko-
respondencyjnego (London Corresponding Society), podjęta w styczniu 

109 Zob. T.M. Parsinnen, op.cit., s. 511–515.
110 Zob. J. Gerrald, A Convention the Only Means of Saving Us From Ruin, Printed for 

D.L. Eaton, bmw 1794, s. 91–92.
111 Zob. G. Pentland, op.cit., s. 96.
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1794 roku w bezpośredniej reakcji na represje, jakie dotknęły uczest-
ników edynburskiego zgromadzenia. Wspólnie z Towarzystwem na 
Rzecz Informacji Konstytucyjnej (Society for Constitutional Information) 
zostały rozpoczęte przygotowania do zwołania konwencji, których re-
alizację uniemożliwiły aresztowania przeprowadzone wśród działaczy 
obu towarzystw zarówno w stolicy, jak i na prowincji. Postawiono im 
zarzuty zdrady stanu, a w akcie oskarżenia zarzucono wprost dążenie 
do ustanowienia w Wielkiej Brytanii systemu rządów opartego na fran-
cuskich wzorcach rewolucyjnych. Ostatecznie do skazania radykalnych 
działaczy nie doszło, co może wskazywać, że ich plany rzeczywiście nie 
były rewolucyjne112.

3. Nadrzędność konstytucji i jej gwarancje

Pierwotnie nadrzędność konstytucji nie wynikała z jej umiejscowienia 
w hierarchicznie uporządkowanym systemie źródeł prawa, ale z racji 
hierarchicznej wyższości wobec prawa traktowanego jako odrębny sys-
tem normatywny. W związku z tym gwarancji konstytucji nie poszu-
kiwano w procedurach prawnych. Egzekwowanie przez sądownictwo 
postanowień konstytucji limitujących władzę legislatury było wyklu-
czone. „Było to zadanie ludu: wykonywane głównie przez wybory, ale 
również, w razie konieczności, za pomocą innych, pozaprawnych środ-
ków”. Wkraczanie przez sędziów między zbiorowego suwerena a jego 
przedstawicieli wykonujących w jego imieniu władzę prawodawczą 
było niczym innym jak „mieszaniem się w nie swoje sprawy”113. W Wiel-
kiej Brytanii kwestionowaniu omnipotencji prawodawczej Parlamentu 
przez odwoływanie się do suwerenności ludu – a więc dążeniu do nało-
żenia na jego władzę ograniczeń, które można kojarzyć z ideą konstytu-
cjonalizmu, a nie wcześniejszą koncepcją fundamentalnych praw – nie 
towarzyszyły z reguły żadne rozważania odnośnie do ewentualnej roli 
sądów w ich egzekwowaniu. Znamienne pod tym względem są uwa-
gi Cartwrighta, który w kontekście Ustawy o siedmioleciu (Septennial 
Act) pisał, że jest ona „nieważną ustawą” (void statute) i nie powinna 
być uznawana za prawo, a nawet że jej przestrzeganie to przestępstwo, 
ponieważ „żaden Parlament nigdy nie miał ani nie mógł mieć prawa 
uchwalenia takiej ustawy”. Równocześnie nie wspominał w ogóle o ja-

112 Zob. M.T. Parsinnen, op.cit., s. 513–515.
113 L.D. Kramer, The People Themselves. Popular Constitutionalism and Judicial Review, 

Oxford University Press, Oxford–New York 2004, s. 58.
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kiejkolwiek procedurze, która byłaby konieczna dla formalnego stwier-
dzenia nieważności ustawy. Żadna taka procedura nie była potrzebna. 
Nieważność ustawy była bowiem bezdyskusyjna, a kryterium jej oceny 
oczywiste. Pominięcie całkowitym milczeniem ewentualnej roli sądów 
jest znaczące. Cartwright wspominał jedynie o możliwych próbach 
usankcjonowania ustawy przez sam Parlament, które mogłyby polegać 
na „ogłoszeniu, że [jest ona] obowiązującym prawem” lub karaniu tych, 
którzy twierdzą inaczej114.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że nawet konstytucyjnych 
gwarancji praw i wolności nie wiązano z zapewnieniem im sądowej 
ochrony. Dołączona do amerykańskiej konstytucji federalnej deklaracja 
praw miała pełnić funkcję edukacyjną, ukazując obywatelom, jakie pra-
wa im przysługują. Mając świadomość wynikających z niej konstytu-
cyjnych ograniczeń władzy ustawodawczej, mieli oni skutecznie zapo-
biegać uchwalaniu niekonstytucyjnych ustaw. Konstytucyjna regulacja 
praw i wolności miała też działać mitygująco na prawodawców. Sku-
teczność bill of rights zależała więc od utrwalenia w świadomości rządzą-
cych, ale przede wszystkim rządzonych, określonego zestawu wartości, 
które wyrażone w postaci konstytucyjnych praw i wolności mogłyby 
stanowić kryterium oceny działalności prawodawczej legislatury115.

Przeświadczenie, że sam lud jest najlepszym gwarantem ustanowionej 
przez siebie konstytucji i nie może być w tym zakresie skutecznie zastą-
piony przez żadną instytucję ulokowaną w strukturze aparatu państwo-
wego, wynika z logiki konstytucjonalizmu opartego na suwerenności 
ludu, a nie na zasadzie rządów prawa. Założenie, że zbiorowość jest wy-
starczająco rozumna i odpowiedzialna, by ustanowić konstytucję, musi 
wszak prowadzić do uznania, że przypisywana jej cnota rozumności 
i odpowiedzialności zapewni konstytucji odpowiednią ochronę. Lud jako 
źródło „błogosławieństw konstytucyjnej wolności” – pisał w tym kontek-
ście James Madison – musi być również jej „strażnikiem”116.

Istotę poruszanego zagadnienia dobrze oddaje artykuł Madisona 
opublikowany na łamach „National Gazzett e” 20 grudnia 1792 roku. 
Posłużył się on w nim formą dialogu prowadzonego przez dwie po-
stacie: republikanina oraz antyrepublikanina. Ten pierwszy na pytanie 
o to, kto jest najlepszym obrońcą swobód ludu, odpowiadał, że „sam 
lud”, jako że „to uświęcone powiernictwo nie może być równie bez-

114 J. Cartwright, Give us our Rights, Printed for Dilly, Poultry and Stockdale, London 
1782, s. 17.

115 Zob. R. Bellamy, The Political Form of the Constitution: The Separation of Powers, 
Rights and Representative Democracy, „Political Studies” 1996, vol. 44, s. 154; S. Leibiger, 
James Madison and Amendments to the Constitution, 1787–1789: „Parchment Barriers”, „Jour-
nal of Southern History” 1993, vol. 59, no. 3, s. 456–457.

116 Government of the United States [w:] The Writings of James Madison, vol. 6, op.cit., s. 93.
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pieczne w żadnych innych rękach niż tych, którzy są najbardziej zain-
teresowani w jego ochronie”. Z kolei antyrepublikanin, stwierdziwszy, 
że „lud jest głupi, podejrzliwy, występny” i że w związku z tym ludzie 
nie mogą ufać sobie nawzajem, oświadczył, iż „po tym, jak ustanowili 
rząd, nie powinni [więc] myśleć o niczym innym jak tylko o posłuszeń-
stwie, pozostawiając troskę o ich swobody roztropniejszym [od nich] 
rządzącym”117. Charakterystyczna dla tekstu publicystycznego retoryka 
nie powinna jednak przesłaniać zawartego w nim przekazu. Kluczowe 
wydaje się w tym zakresie stwierdzenie, że skuteczną ochronę swobód 
– w domyśle zapewnianych przez konstytucję i opartą na niej formę 
rządów – mogą zapewnić jedynie ci, wobec których wykonywane jest 
władztwo państwowe, to znaczy wszyscy członkowie wspólnoty poli-
tycznej, nie zaś ci, którzy są powołani do jego wykonywania. Pierw-
si są bowiem z oczywistych względów najbardziej zainteresowani 
w utrzymywaniu działalności organów tworzących aparat państwowy 
w wyznaczonych im w konstytucji granicach. Idea konstytucjonalizmu 
wyrastała przecież z nieufności wobec zinstytucjonalizowanej władzy 
i powodowana była dążeniem do jej powściągnięcia. 

W takim ujęciu utrzymanie rządów konstytucyjnych bez aktywnego 
zaangażowania zbiorowego suwerena uznawano w dłuższej perspek-
tywie za niemożliwe. Problemem była sama natura władzy, która nie-
uchronnie prowadziła do deprawowania osób zaangażowanych w jej 
sprawowanie. Jakkolwiek dopracowana byłaby konstytucyjna architek-
tura instytucjonalna, nie potrafi  ona ochronić konstytucji przed próbami 
jej naruszenia. 

 W każdym rządzie na ziemi – pisał Thomas Jeff erson – jest [bowiem] ślad 
ludzkiej słabości, jakiś bakcyl zepsucia i zwyrodnienia, który przebie-
głość odkryje, a niegodziwość niepostrzeżenie wydobędzie, udoskona-
li i usprawni. Każdy rząd powierzony wyłącznie władcom wyrodnieje. 
Sam lud jest przeto jego jedynym pewnym depozytariuszem118. 

Tylko on mógł skutecznie przeciwstawić się „nadużywaniu władzy na-
danej w konstytucji (abuses of constitutional power)119.

Tego rodzaju refl eksja z reguły nie prowadziła do poszukiwania 
procedur lub rozwiązań instytucjonalnych, które miałyby w szczegól-
ny sposób gwarantować przestrzeganie konstytucji. W żadnej z pierw-
szych amerykańskich konstytucji nie przewidziano rozwiązań, które 
zapobiegałyby naruszaniu ich postanowień. Pewne odniesienie do tego 

117 Who Are the Best Keepers of the People’s Liberties? [w:] ibidem, s. 120. 
118 Th. Jeff erson, Notes on the State…, op.cit., s. 148.
119 Thomas Jeff erson to William Charles Jarvis, September 28, 1820 [w:] Jeff erson Politi-

cal…, op.cit., s. 382.
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problemu można znaleźć w sześciu konstytucjach: Pensylwanii z 1777 
roku, Massachusett s z 1780 roku i Nowego Jorku z 1777 roku, a także 
w obu konstytucjach Vermontu z 1777 roku i 1786 roku oraz w drugiej 
konstytucji New Hampshire z 1784 roku, które w tym zakresie powie-
lały odpowiednio postanowienia dwóch pierwszych z wymienionych.

W Pensylwanii jednym z obowiązków Rady Cenzorów (Council of 
Censors) było „dochodzenie”, czy w czasie, który upłynął od wejścia 
w życie konstytucji – a później ewentualnie od ostatniego zebrania Rady – 
„wszystkie jej części były zachowywane w nienaruszonym stanie”, 
a ponadto „czy [władze] ustawodawcza i wykonawcza […] wykony-
wały swoje obowiązki protektorów ludu, czy też przywłaszczyły sobie 
lub korzystały z innych bądź bardziej rozległych uprawnień niż te przy-
sługujące im na mocy konstytucji” (art. 47)120. W Massachusett s jednym 
z celów konwencji, której zwołanie zaplanowano po piętnastu latach 
obowiązywania konstytucji, miało być „naprawienie tych [jej] naruszeń, 
które w jakikolwiek sposób mogły zostać przez ten czas dokonane”121. 
W Nowym Jorku uchwalaniu „praw niezgodnych z duchem konstytucji 
(spirit of this constitution) lub [sprzecznych z] dobrem publicznym” miała 
przeciwdziałać Rada Rewizyjna (Council of Revision) złożona z guberna-
tora, kanclerza i przynajmniej dwóch sędziów sądu najwyższego. Każ-
da ustawa uchwalona przez obie izby legislatury miała być kierowana 
do tego organu, który po jej rozważeniu mógł uznać jej wejście w życie 
za „niewłaściwe” (improper). W takiej sytuacji konieczne było ponowne 
uchwalenie ustawy przez obie izby większością dwóch trzecich głosów 
w każdej z nich. W takim wypadku, pomimo obiekcji Rady Rewizyjnej, 
ustawa stawała się obowiązującym prawem122.

Opisana procedura wykazywała największe podobieństwo do kon-
troli konstytucyjności prawa i w pewnym sensie nawet ją zapowiada-
ła, mimo że bardziej przypominała instytucję weta ustawodawczego. 
Szczególnie iż ustawy miały podlegać ocenie nie tylko pod względem 
ich konstytucyjności, ale również z punktu widzenia dobra publiczne-
go. Od instytucji weta egzekutywy znanego z czasów kolonialnych, 
a później również z konstytucji Massachusett s, różniło ją to, że wśród 

120 Constitution of Pennsylvania – 1776 [w:] B.P. Poore (ed.), vol. 2, op.cit., s. 1548. Rada 
Cenzorów obradowała tylko jeden raz w latach 1783–1784. Jej skuteczność w realizowa-
niu postawionych przed nią zadań była ze względu na okoliczności polityczne wątpli-
wa. Organ ten nie został uwzględniony w nowej konstytucji Pensylwanii z 1790 roku. 
W Vermoncie Rada Cenzorów przetrwała aż do 1869 roku, chociaż nie była, jak się wy-
daje, przydatnym organem. Zob. A. Bryk, The Origins of Constitutional Government. High-
er Law and the Sources of Judicial Review, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 1999, s. 302–303.

121 Constitution of Massachusett s – 1780 [w:] B.P. Boore (ed.), vol. 1, op.cit., s. 972.
122 Constitution of New York – 1777 [w:] B.P. Poore (ed.), vol. 2, op.cit., s. 1332.
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przesłanek negatywnej oceny ustawy przedłożonej Radzie Rewizyjnej 
wymieniono wyraźnie „sprzeczność z duchem konstytucji”. Warto też 
zauważyć, że formułując obiekcje wobec ustaw, niekiedy podnosiła 
ona ich niezgodność nie tyle nawet z konstytucją, ile z abstrakcyjnymi 
i pozakonstytucyjnymi fundamentalnymi zasadami wolnych rządów123. 
Takie przypadki należały co prawda do rzadkości, niemniej można je 
postrzegać jako zapowiedź typowego dla sądownictwa konstytucyjne-
go argumentacyjnego modelu stosowania i wykładni prawa stanowio-
nego. Jednocześnie nie można jednak zapominać, że dokonywana przez 
Radę Rewizyjną ocena zgodności z konstytucją prawa stanowionego 
przez legislaturę nie była ostateczna. Końcowa decyzja w przedmiocie 
zgodności proponowanej legislacji z konstytucją należała do organu 
przedstawicielskiego, choć oczywiście przełamanie stanowiska Rady 
Rewizyjnej wymagało kwalifi kowanej większości głosów w obu izbach. 
Jak pisze A. Bryk, „idea, że Rada [Rewizyjna] była organem sądowni-
czym, a jej decyzje były wiążące, nigdy nie została zaakceptowana”124. 
Niemniej jednak, jak zauważa z kolei J. Roedel, w praktyce przyjęła ona 
model działania podobny do najwyższego sądu odwoławczego. Przy-
gotowanie stanowiska uzasadniającego sprzeciw wobec ustawy powie-
rzano zwyczajowo jednemu z sędziów wchodzących w jej skład, nie-
kiedy przygotowywanych było kilka opinii, spośród których wybierano 
jedną. Dopuszczalne było również zgłaszanie zdań odrębnych, zarówno 
co do treści stanowiska Rady Rewizyjnej, jak i tylko jego uzasadnienia. 
W ocenie A. Bryka jej działalność można postrzegać jako świadectwo 
wartości sądowej oceny ustawodawstwa, istotne dla kształtowania po-
glądów w tym zakresie. „W rezultacie Rada Rewizyjna stanowi ogniwo 
w ewolucji teorii politycznej od supremacji legislatywy do bardziej zło-
żonego konstytucjonalizmu, uznającego sądową kontrolę konstytucyj-
ności prawa”125.

Do 1800 roku na osiemdziesiąt sześć przypadków zakwestionowania 
przez Radę Rewizyjną ustawy uchwalonej przez legislaturę w dziewięt-
nastu jako jedną z przesłanek wskazano jej „sprzeczność z duchem kon-

123 Na przykład w stanowisku Rady Rewizyjnej kwestionującym ustawę z 1785 roku 
o wynagrodzeniu niektórych urzędników wskazano, że przewidziane w ustawie unie-
ważnienie orzeczenia sądu w stosunku do trzech obywateli Nowego Jorku (praktyka 
unieważniania przez legislatury orzeczeń sądowych stawała się w okresie rewolucji 
coraz bardziej powszechna we wszystkich amerykańskich państwach) „jest takim za-
właszczeniem władzy sądowniczej przez legislaturę, które całkowicie pozbawia za-
bezpieczenia własność obywateli tego państwa i podważa fundamentalne zasady, na 
których zbudowane są wszystkie wolne konstytucje”. Cyt. za: A.B. Street, The Council of 
Revision of the State of New York, William Gould, Albany 1859, s. 278.

124 A. Bryk, op.cit., s. 320.
125 J. Roedel, Stoking the Doctrinal Furnace: Judicial Review and the New York Council of 

Revision, „New York History” 1988, vol. 69, no. 3, s. 264, 267.
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stytucji”. Jedenastokrotnie ustawy były mimo to ponownie uchwalane 
przez legislaturę, w ośmiu przypadkach do tego nie doszło. Pod wzglę-
dem skuteczności weta Rady Rewizyjnej nie było w tym okresie zasad-
niczej różnicy między ustawami, które zakwestionowano ze względu 
na zarzut niekonstytucyjności, a pozostałymi, w których negatywna 
ocena Rady podyktowana była innymi przesłankami126.

Podobne do nowojorskiego rozwiązanie, zresztą bezpośrednio na 
nim wzorowane, przewidywał Jeff erson w projekcie nowej konstytucji 
Virginii, opracowanym przezeń w 1783 roku. Podobnie jak w Nowym 
Jorku, zakwestionowana przez Radę Rewizyjną ustawa mogłaby wejść 
w życie pod warunkiem jej ponownego uchwalenia większością dwóch 
trzecich głosów w obu izbach legislatury. Charakterystyczne jednak 
jest, że proponując ustanowienie takiej procedury, autor projektu wska-
zywał równocześnie, iż tylko konwencja byłaby zdolna do „naprawy 
naruszeń” (correcting the breaches) konstytucji127. Różnica w stosunku 
do rozwiązań nowojorskich polegała na tym, że projekt Jeff ersona nie 
przewidywał określenia przesłanek oceny ustaw przez Radę Rewizyjną. 
Tym bardziej więc procedura ta nie była przez niego postrzegana jako 
forma kontroli konstytucyjności prawa stanowionego przez legislatu-
rę. Brak rozwiązań pozwalających zapewnić zgodność prawodawstwa 
z konstytucją – z pewnością takiego charakteru nie miały ani Rada Rewi-
zyjna w Nowym Jorku, ani tym bardziej Rada Cenzorów w Pensylwanii 
i Vermoncie, która mogła obradować najwyżej przez rok w ciągu sied-
miu lat, a rezultaty prowadzonego przez nią „dochodzenia” w sprawie 
ewentualnych naruszeń konstytucji mogły służyć jedynie opracowaniu 
poprawek konstytucyjnych – świadczy o tym, że to niezwykle istotne 
dla konstytucjonalizmu zagadnienie postrzegano w Ameryce jako kwe-
stię o charakterze politycznym, a nie prawnym.

Poza Nowym Jorkiem Rada Rewizyjna nigdzie się nie przyjęła. Nie 
znalazła uznania zarówno delegatów na konwencję fi ladelfi jską, jak 
i twórców konstytucji Kentucky, którym w nieco zmodyfi kowanej for-
mie rekomendował ją Madison. To samo można powiedzieć o Radzie 
Cenzorów, która zresztą, zbierając się co kilka lat, nie mogła na bieżąco 
kontrolować konstytucyjności stanowionego prawa. Dopiero z czasem, 
w szczególnych okolicznościach, pojawiły się w amerykańskiej refl eksji 
politycznej bardziej oryginalne koncepcje nullifi kacji i stanowej inter-
wencji, wypracowane na potrzeby kontroli działań władz federalnych. 
W tym kontekście trzeba pamiętać, że w sytuacji, w której suweren za-

126 Szacunki dokonane na podstawie analizy stanowisk Rady Rewizyjnej opubliko-
wanych w: A.B. Street, op.cit., s. 201–318.

127 Zob. Jeff erson’s Draft of A Constitution for Virginia [w:] The Republic of Lett ers…, vol. 1, 
op.cit., s. 258, 259.
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chowywał nieograniczone prawo zmiany lub obalenia konstytucji, poję-
cie jej ochrony miało bardzo specyfi czne odniesienie, nieprzystające do 
tego, jak można je rozumieć współcześnie. Wobec aksjologicznie uzna-
wanej nietrwałości konstytucji i konieczności jej nieustannego doskona-
lenia chodzi tu nie tylko o przeciwdziałanie jej łamaniu, ale w bardziej 
ogólnym planie o ochronę wartości, które stanowiły podstawę wolnych 
rządów, a które konstytucja zawsze wyrażała, niezależnie od jej kon-
kretnych rozwiązań.

W trakcie obrad konwencji konstytucyjnej w Filadelfi i, toczonych od 
końca maja 1787 roku poszukiwano instytucjonalnych gwarancji kon-
stytucji, przy czym nie dążono do ustanowienia prawnych procedur 
jej ochrony. Przygotowując jej projekt w aspekcie horyzontalnym, Ma-
dison skorzystał z rozwiązania przyjętego w Nowym Jorku, o którym 
już w 1785 roku wypowiadał się z uznaniem128. W zakresie ochrony 
konstytucji w wymiarze wertykalnym proponował natomiast wyposa-
żenie federalnej legislatury w prawo weta wobec ustaw uchwalanych 
przez organy prawodawcze członków Unii (negative on state laws)129. 
Obie propozycje nie zostały zaakceptowane przez delegatów. W przy-
padku Rady Rewizyjnej zadecydowała obawa przed włączeniem judy-
katywy w procedurę tworzenia prawa, co prowadziłoby do zachwiania 
podziału władzy. Weto federalnej legislatury nazbyt z kolei przypomi-
nało delegatom prawo unieważniania ustaw kolonialnych przez bry-
tyjską Tajną Radę (Privy Council), aby mogli się oni zgodzić na takie 
rozwiązanie130. 

Weto federalnej legislatury zostało zastąpione klauzulą suprema-
cyjną, której pierwsza wersja została przez delegatów jednogłośnie 
przyjęta już 17 lipca, tego samego dnia, w którym odrzucili propozycję 
przyznania federalnej legislaturze prawa sprzeciwu wobec ustaw par-
tykularnych organów prawodawczych i w bezpośrednim związku z tą 

128 Zob. James Madison to Caleb Wallace, August 23, 1785 [w:] The Writings of James 
Madison, vol. 2, op.cit., s. 168.

129 To zagadnienie pozostaje poza zakresem naszego zainteresowania, jako że do-
tyczy kwestii wiążących się z rozwiązaniem problemu wertykalnych relacji w ramach 
struktury federalnej. Nie odnosi się więc bezpośrednio do zagadnień związanych z te-
orią rządów konstytucyjnych. Warto jednak podkreślić raz jeszcze, że także w tym wy-
padku Madison wolał polegać na mechanizmach politycznych, a nie prawnych, chociaż 
powodem było to, że nie uważał, aby władza sądownicza mogła się przeciwstawić dzia-
łaniom organów prawodawczych członków Unii. Na temat koncepcji weta federalnej 
legislatury zob. szerzej: Ch.F. Hobson, The Negative on State Laws: James Madison, the Con-
stitution and the Crisis of Republican Government, „William and Mary Quarterly” 1979, vol. 
36, no. 2, s. 215–235. 

130 Zob. A.L. LaCroix, The Ideological Origins of American Federalism, Harvard Univer-
sity Press, Cambridge–London 2010, s. 155–158.
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decyzją131. Zauważmy, że wynikające implicite z klauzuli supremacyjnej 
prawo sędziów do kontrolowania zgodności ustaw stanowych z kon-
stytucją federalną nie oznaczało jeszcze akceptacji podobnego prawa sę-
dziów odnośnie do ustaw federalnych. Kwestia ta była bowiem jeszcze 
przedmiotem dyskusji 21 lipca i 15 sierpnia. Wraz z przyjęciem klauzuli 
supremacyjnej problematyka judicial review stała się zatem dwuwymia-
rowa. Czym innym była teraz wertykalna kontrola konstytucyjności 
prawa determinowana federalną strukturą organizmu państwowego 
i ograniczona tylko do ustaw stanowych132, a czym innym podobna kon-
trola w wymiarze horyzontalnym, wiążąca się z problematyką podziału 
władzy, a ostatecznie dotykająca podstawowych zagadnień teorii rzą-
dów konstytucyjnych. 

W tym świetle nie może więc być mowy o sprzeczności w stanowi-
sku Madisona, który podczas obrad konwencji, już po odrzuceniu weta 
federalnej legislatury, a później również w trzydziestym dziewiątym 
eseju Federalisty, afi rmował prawo sędziów do kontrolowania stano-
wych ustaw pod względem zgodności z konstytucją federalną, równo-
cześnie sprzeciwiając się wykonywaniu przez sądy podobnej funkcji 
wobec ustaw federalnych133. 

Propozycja powołania Rady Rewizyjnej znalazła się w opracowa-
nym przez Madisona Planie Virginii, który zgłoszony przez Edmun-
da Randolpha na początku obrad konwencji stał się punktem wyjścia 
prac nad konstytucją federalną. Przewidywała ona, że każda ustawa 
uchwalona przez federalną legislaturę będzie podlegać obligatoryjne-
mu badaniu przez Radę. Jej sprzeciw uniemożliwiałby wejście ustawy 
w życie, chyba że zostałaby ona uchwalona ponownie przez legislatu-
rę kwalifi kowaną większością głosów, która jednak nie została w pro-

131 Zob. J.N. Rakove, Original Meanings: Politics and Ideas in the Making of the Constitu-
tion, Vintage Books, New York 1996, s. 173.

132 Z klauzuli supremacyjnej wynika, że sędziowie we wszystkich stanach mają być 
związani konstytucją oraz prawami wydanymi na jej podstawie (in pursuance thereof), 
które wraz z traktatami zawieranymi z władzą Stanów Zjednoczonych stanowią naj-
wyższe obowiązujące prawo (supreme law of the land). Sformułowania in pursuance thereof 
nie należy tłumaczyć jako „zgodne z”, ponieważ przekład taki w nieuprawniony sposób 
sugeruje, że tylko ustawy uchwalone zgodnie z konstytucją są najwyższym obowiązu-
jącym prawem w Stanach Zjednoczonych. Prowadziłoby to do wniosku, że sędziowie, 
zanim ocenią zgodność prawa stanowego z prawem federalnym, mogliby decydować, 
czy to ostatnie zostało uchwalone zgodnie z konstytucją federalną. Z klauzuli supre-
macyjnej nie wynika więc prawo oceny federalnej legislacji pod kątem jej zgodności 
z określonym w konstytucji podziałem władzy między federację a stany.

133 Zob. J.N. Rakove, Judicial Power in the Constitutional Theory of James Madison, „Wil-
liam and Mary Law Review” 2002, vol. 43, s. 1530.
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jekcie określona134. Nad tą propozycją debatowano czterokrotnie, przy 
czym aż trzy razy wznawiano dyskusję, ponieważ już 6 czerwca projekt 
powołania Rady Rewizyjnej został odrzucony. Ostatnią próbę przefor-
sowania swojego pomysłu Madison podjął 15 sierpnia, ale już w nieco 
zmodyfi kowanej formie. Zaproponował wówczas, aby wszystkie usta-
wy federalne, zanim staną się prawem, były przedkładane egzekutywie 
oraz „najwyższemu organowi władzy sądowniczej” (Supreme Judiciary 
Department) i jeśli jedno z nich wyrazi sprzeciw wobec ustawy, do jej 
wejścia w życie konieczne będzie jej ponowne uchwalenie przez każdą 
z izb kwalifi kowaną większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli sprze-
ciwią się ustawie zarówno najwyższy organ władzy wykonawczej, jak 
i sądowniczej, wówczas ustawa mogłaby wejść w życie po jej ponow-
nym uchwaleniu przez każdą z izb kwalifi kowaną większością trzech 
czwartych głosów135. 

Madison nigdy nie określił przesłanek, na podstawie których Rada 
Rewizyjna lub oddzielnie egzekutywa i najwyższy organ władzy są-
downiczej miałyby dokonywać oceny przedkładanych im ustaw. Co 
do tego, że jedną z nich miała być zgodność ustaw z konstytucją, nie 
może być jednak wątpliwości, ponieważ sensem takiego rozwiązania 
była ochrona konstytucyjnego podziału władzy. Wynika to wyraźnie 
z wypowiedzi jego adherentów, które padły w trakcie dyskusji toczo-
nej nad zgłoszonymi w tym zakresie propozycjami. Znamienne w tym 
kontekście są też uwagi Madisona na temat projektu konstytucji Virgi-
nii przygotowanego przez Jeff ersona w 1783 roku, pochodzące z paź-
dziernika 1788 roku, a więc sformułowane zaledwie rok po zakończeniu 
obrad konwencji konstytucyjnej. We fragmencie poświęconym Radzie 
Rewizyjnej stwierdził on bowiem wprost, że „władza rewizyjna ma być 
hamulcem powstrzymującym niesłuszne i niekonstytucyjne prawa”136. 
Wydaje się, że przyjęcie któregoś z proponowanych przez Madisona 
rozwiązań wykluczałoby możliwość kontrolowania konstytucyjności 
ustaw przez sądy. Wypowiedzi uczestników dyskusji w trakcie obrad 
konwencji konstytucyjnej nie pozwalają rozstrzygnąć tej kwestii137. Nie-

134 Zob. Notes of Debates in the Federal Convention of 1787 Reported by James Madison, 
W.W. Norton & Company, New York–London 1987, s. 32.

135 Ibidem, s. 461.
136 Madison’s Observations on Jeff erson’s on Jeff erson’s Draft of a Constitution for Virginia 

[w:] The Republic of Lett ers…, vol. 1, op.cit., s. 561. Madison przygotował komentarz do 
projektu Jeff ersona na prośbę Johna Browna, który zwrócił się do niego o sporządze-
nie uwag na jego temat z myślą o wykorzystaniu go w przygotowaniu konstytucji dla 
Kentucky, wówczas części Virginii ubiegającej się o uzyskanie statusu odrębnego stanu 
w ramach powstającej federacji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

137 Sam Madison nie wypowiadał się w tej kwestii podczas obrad konwencji. Gło-
sy innych delegatów: Jamesa Wilsona, George’a Masona i Luthera Martina wskazują, 
że przynajmniej oni uważali, iż kontrola ustaw przeprowadzona przez Radę Rewizyj-
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mniej jednak nieco ponad rok po zakończeniu jej prac w cytowanym 
komentarzu do projektu konstytucji Virginii Madison proponował usta-
nowienie mechanizmu kontroli konstytucyjności prawa podobnego do 
tego, który przedłożył konwencji 15 sierpnia. Różnica polegała na tym, że 
jeśli egzekutywa lub judykatywa, albo obie, zakwestionowałyby ustawę 
pod względem jej zgodności z konstytucją, wówczas niezależnie od jej 
ponownego uchwalenia przez obie izby wymaganą większością głosów 
jej obowiązywanie ulegałoby zawieszeniu aż do kolejnych wyborów do 
legislatury. Wejście takiej ustawy w życie wymagałoby jej ponownego 
uchwalenia przez obie izby nowo wybranego organu przedstawiciel-
skiego odpowiednio większością dwoch trzecich lub trzech czwartych 
głosów. Kluczowe jest zastrzeżenie, że „sędziowie lub egzekutywa nie 
mogłyby ogłaszać uchwalonych w ten sposób praw niekonstytucyjnymi 
i nieważnymi”138. Jak trafnie odnotowuje J.N. Rakove, zaledwie rok po 
uchwaleniu konstytucji federalnej jej główny architekt doszedł zatem 
do wniosku, że jeśli chodzi o gwarancje konstytucji 

 co do zasady, niewzruszalna ostateczna decyzja podejmowana przez sę-
dziów jest czymś gorszym niż jakaś forma „politycznego konstytucjona-
lizmu” (popular constitutionalism), w ramach którego reprezentanci ludu 

ną nie wyklucza wykonywania podobnej funkcji przez sądy. Argumentując na rzecz 
ustanowienia Rady Rewizyjnej, Wilson stwierdził bowiem, że „prawa mogą być nie-
słuszne, mogą być nieroztropne, mogą być niebezpieczne, mogą być niszczycielskie, ale 
równocześnie mogą nie być tak bardzo niekonstytucyjne, aby uzasadnić odmowę ich 
zastosowania przez sędziów”. Podobnie argumentował Mason. Z kolei Martin, który 
był przeciwnikiem Rady Rewizyjnej, uważał, że kwestia konstytucyjności ustaw będzie 
stawać przed sędziami w ramach wykonywania przez nich funkcji sądzenia. „W tym 
charakterze mają oni prawo sprzeciwu (negative) wobec praw. Złącz ich z egzekutywą 
w [Radzie] Rewizyjnej, a będą mieli podwójne prawo sprzeciwu (double negative)” (No-
tes of Debates…, op.cit., s. 339, 340, 341). Milczenie Madisona wobec uwag Masona prze-
konującego, że sędziowie będą mogli ogłaszać nieważność niekonstytucyjnych ustaw 
w procesie stosowania prawa, było niekiedy odczytywane jako wyraz przyzwolenia na 
wykonywanie przez nich tej funkcji, nawet w wypadku ustanowienia Rady Rewizyjnej 
(C. Perry Patt erson, James Madison and Judicial Review, „California Law Review” 1939, 
vol. 28, no. 1, s. 26). Warto jednak odnotować, że John Mercer, który z dezaprobatą odno-
sił się „do doktryny, według której sędziowie jako eksponenci konstytucji powinni mieć 
władzę ogłaszania praw nieważnymi”, uważając, że „prawa powinny być stanowione 
dobrze i uważnie, a później nie podlegać już żadnej kontroli”, jak sam stwierdził, „ser-
decznie” (heartily) przywitał propozycję wysuniętą przez Madisona 15 sierpnia (Notes of 
Debates…, op.cit., s. 462). Nie świadczy to jeszcze, że zgłaszając ją, Madison już wówczas 
chciał, aby ocena ustawy pod kątem jej zgodności z konstytucją dokonywana przez 
egzekutywę i judykatywę w procesie stanowienia prawa była ostateczna i wiążąca rów-
nież dla sądów. Możliwe, że Mercer po prostu błędnie odczytał jego intencje, chociaż 
wydaje się to mało prawdopodobne, zważywszy, iż mogło przecież dojść między nimi 
do bezpośredniej rozmowy na ten temat, nieodnotowanej w protokołach obrad kon-
wencji, którymi dysponujemy.

138 Madison’s Observations…, op.cit., s. 562.
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z odnowionym mandatem od swoich wyborców będą dokonywać osta-
tecznej wykładni konstytucji139. 

Podczas obrad konwencji konstytucyjnej Madison poszukiwał poli-
tycznych, a nie prawnych, gwarancji konstytucji. Jak słusznie wskazuje 
M.P. Zuckert, proponowane przez niego rozwiązania miały charakter 
polityczny w tym sensie, że od instytucji zaangażowanych w proces 
oceny ustawodawstwa pod względem jego zgodności z konstytucją nie 
oczekiwano stosowania kryteriów natury jurydycznej, ale „dokony-
wania rodzaju oceny typowej raczej dla politycznych, a nie prawnych, 
decyzji oraz funkcjonowania bardziej w płynnym i mniej uporządko-
wanym kontekście polityki niż procedur prawnych (suit at law)”140. Ma-
dison był nawet gotów zrezygnować z Rady Rewizyjnej, wychodząc 
naprzeciw obawom większości delegatów przed łączeniem w ramach 
jednego organu władzy wykonawczej i sądowniczej byleby tylko ura-
tować polityczne mechanizmy gwarantowania konstytucji. Propozycję 
z 15 sierpnia można postrzegać jako do pewnego stopnia rozpaczliwą 
próbę ufortyfi kowania przez niego teorii politycznego konstytucjonali-
zmu na gruncie konstytucji federalnej. 

Wobec braku instytucjonalnych rozwiązań podstawowy mechanizm 
ochrony konstytucji dostrzegano w okresowo przeprowadzanych wy-
borach, przy czym pierwszorzędne znaczenie nadawano ich częstotli-
wości. Pod tym względem pierwsze amerykańskie konstytucje urzeczy-
wistniały starą maksymę angielskich wigów, głoszącą, że „tam, gdzie 
kończą się coroczne wybory, zaczyna się tyrania”. Określona w nich 
kadencja niższych izb legislatur, nawet w Rhode Island i Connecticut, 
gdzie zachowano stare karty kolonialne, wynosiła z reguły jeden rok. 
Wyjątkiem była tylko Karolina Południowa, gdzie wybory do obu izb 
odbywały się co dwa lata141. Okres pełnomocnictw federalnej Izby Re-
prezentantów był dłuższy niż standardowy rok, co zresztą stało się 
przedmiotem krytyki antyfederalistów, niemniej jednak dwuletnia ka-
dencja nie stanowiła jeszcze radykalnego odstępstwa od zasady odna-
wiania składu organu przedstawicielskiego w niewielkich odstępach 
czasowych.

139 J.N. Rakove, Judicial Power…, op.cit., s. 1530.
140 M.P. Zuckert, Judicial Review and the Incomplete Constitution: A Madisonian Perspec-

tive on the Supreme Court and the Idea of Constitutionalism [w:] S. Katz , A. Melzer, J. Wein-
berger, M.R. Zinman (eds.), The Supreme Court and the Idea of Constitutionalism, University 
of Pennsylvania Press, Philadelphia 2009, s. 76.

141 Kadencje wyższych izb były niekiedy dłuższe i wynosiły cztery lata, jak w No-
wym Jorku i Virginii, a nawet pięć lat, jak w Marylandzie. Dłuższe też były gdzienie-
gdzie kadencje gubernatorów, ale trzeba pamiętać, że urząd ten był podporządkowany 
z reguły legislaturze i nie obsadzano go w wyborach powszechnych. Zob. W.P. Adams, 
op.cit., s. 243.
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Możliwość częstego egzekwowania odpowiedzialności od członków 
legislatury w największym stopniu uzasadniała jej prawo do dokonywa-
nia obowiązującej wykładni konstytucji w procesie stanowienia prawa. 
W tym kierunku podążały rozważania autora esejów publikowanych 
w czasie debaty nad ratyfi kacją konstytucji federalnej, posługującego się 
pseudonimem Brutus.

 Jeśliby wykładnię konstytucji pozostawiono legislaturze – pisał on w tym 
kontekście – dokonywałaby jej ona na własne ryzyko; gdyby wykroczyła 
poza swą władzę lub próbowała odnaleźć w duchu konstytucji więcej 
niż zostało wyrażone w jej literze, [wówczas] lud, z którego wywodzi 
swą władzę, mógłby usunąć [jej członków] i sam naprawić [poczynione 
przez nią szkody]; i doprawdy nie dostrzegam innego remedium, któ-
rym lud może dysponować przeciwko rządzącym dopuszczającym się 
tego rodzaju wykroczeń. Konstytucja jest umową ludu z rządzącymi; je-
śli rządzący naruszą umowę, lud ma prawo i powinien ich usunąć, a sam 
zaprowadzić porządek (do justice themselves); lecz aby mu to w jak naj-
większym stopniu ułatwić, ci, których lud wybiera w wyznaczonych od-
stępach [czasu], powinni mieć w ostatecznym rozrachunku prawo okre-
ślania znaczenia umowy; jeśli określą je oni przeciwnie do [sposobu jej] 
rozumienia przez lud, odwołanie będzie następować do [samego] ludu, 
który wybierając rządzących, będzie miał w swojej władzy naprawienie 
[uczynionego przez nich] zła; lecz jeśli ta władza [wykładni konstytucji] 
złożona jest w ręce ludzi niezależnych od ludu i od ich przedstawicieli, 
którzy nie są też konstytucyjnie odpowiedzialni za swoje opinie, nie po-
zostaje żaden inny sposób ich kontrolowania jak tylko przez odwołanie 
się do siły (with a high hand and an outstretched arm)142.

Jako alternatywę dla interpretowania konstytucji przez sądy pozo-
stawienie tej funkcji legislaturze traktował również sędzia z Connecticut 
Zephaniah Swift, autor jednego z ważniejszych traktatów prawniczych 
opublikowanych w Ameryce u schyłku XVIII wieku. 

 Legislatura nie jest kontrolowana ani nadzorowana przez sądownictwo 
– jeśli uchwala ona prawa, które są niekonstytucyjne, ponosi odpowie-
dzialność przed ludem, który może przez wybory pozbawić [jej człon-
ków] pełnionych funkcji i wybrać [na ich miejsce] takie osoby, które 
uchylą tego rodzaju niekonstytucyjne ustawy. Od tej władzy ludu nad 
legislaturą, a nie od czujności władzy sądowniczej, zależy jego bezpie-
czeństwo przed wszelkimi naruszeniami [konstytucji]143. 

142 Essays of Brutus (New York Journal October 1787 – April 1788) no. 15 [w:] The Complete 
Anti-Federalist (ed. H.J. Storing), vol. 2, University of Chicago Press, Chicago 1981, s. 442.

143 Z. Swift, A System of the Law of the State of Connecticut, vol. 1, Printed by John Byrne, 
Windham 1795, s. 53.
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Tożsama była konkluzja wywodów sędziego Johna Gibsona, który 
podsumowując swoje stanowisko wyrażone w orzeczeniu w sprawie 
Eakin v. Raub z 1825 roku, stwierdził, że zadaniem ludu, w którego 
rękach spoczywa absolutna suwerenna władza, jest odpowiednio in-
struować swoich przedstawicieli w legislaturze, aby ci uchylali niekon-
stytucyjne ustawy uchwalone przez ich poprzedników144. O tym, że sta-
nowisko przyznające legislaturze wyłączność w zakresie decydowania 
o konstytucyjności prawa cieszyło się sporą popularnością, świadczyć 
też może wypowiedź Jeff ersona pochodząca z 1815 roku, w której sta-
wiał je na równi z wyznawanym przez siebie samego poglądem o pra-
wie każdej z trzech władz do dokonywania wykładni konstytucji we 
własnym zakresie145.

W Wielkiej Brytanii wszystkie postulaty reform ustrojowych wysu-
wane przez radykalne środowiska, niezależnie od stopnia ich radyka-
lizmu, opierały się na takim samym założeniu, według którego efek-
tywne powściąganie władzy Parlamentu wymagało mechanizmów 
pozwalających poddawać jego działalność nieustannej kontroli przez 
zbiorowość146. Dostrzegano je przede wszystkim w corocznych wybo-
rach, powszechnym prawie wyborczym oraz formalnej i materialnej 
równości wyborów. Z czasem, zwłaszcza po wybuchu rewolucji fran-
cuskiej, zaczęły się jednak pojawiać również postulaty idące znacznie 
dalej. W publikacji pochodzącej z końca 1792 roku George Phillips za-
prezentował już kompleksowy plan radykalnych reform, zawierający 
osiem punktów. Przewidywał on nie tylko ustanowienie powszechnego 
prawa wyborczego, obejmującego również kobiety, z wyłączeniem jedy-
nie nieletnich oraz niezrównoważonych psychicznie, ale także: a) wy-
znaczenie okręgów wyborczych zapewniających materialną równość 
wyborów; b) ustanowienie zasady tajności głosowania i przeprowadza-
nia wyborów w ciągu jednego dnia; c) zniesienie cenzusów majątko-
wych w zakresie biernego prawa wyborczego oraz ustanowienie wyna-
grodzenia dla parlamentarzystów; d) skrócenie kadencji Parlamentu do 
jednego roku; e) ograniczenie maksymalnej długości pełnienia manda-

144 Zob. R.L. Clinton, Marbury v. Madison and Judicial Review, University Press of Kan-
sas, Lawrence 1989, s. 132.

145 Zob. Thomas Jeff erson to William H. Torrence, June 11, 1815 [w:] The Works of Thomas 
Jeff erson (ed. P.L. Ford), vol. 11, G.P. Putnam’s Sons, New York–London 1904, s. 475.

146 Trafne jest spostrzeżenie J. Goldsworthy’ego, który wskazuje, że reformatorzy nie 
uważali, aby common law oraz sędziowie mogli zapewnić skuteczną ochronę ich wolnoś-
ciom, i „odrzucali samą ideę niezmiennego prawa ze względu na to, że żadne pokolenie 
nie ma prawa nakładać kajdan swoim następcom. Ich celem nie było [prawne] ograni-
czenie władzy Parlamentu, ale uczynienie go bardziej odpowiedzialnym przed ludem. 
W końcu ich cel został zrealizowany, co doprowadziło do pogodzenia […] prawnej su-
werenności Parlamentu z polityczną suwerennością ludu”. J. Goldsworthy, op.cit., s. 233. 
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tu parlamentarnego do trzech kolejnych kadencji przy równoczesnym 
zakazie reelekcji każdorazowo dla jednej trzeciej członków aktualnego 
składu Izby Gmin; f) usunięcie z Parlamentu ministrów; g) ustanowie-
nie mandatu imperatywnego przez dopuszczalność wydawania par-
lamentarzystom instrukcji oraz możliwość ich odwoływania między 
wyborami147.

Jeden z najważniejszych radykalnych brytyjskich myślicieli John 
Cartwright nazywał legislaturę „wielkim kustoszem konstytucji” (grand 
conservator of the constitution). O konstytucji pisał zaś, że jest ona „kry-
terium pozwalającym mierzyć i potwierdzać wierność samych prawo-
dawców w wypełnianiu powierzonego im [przez lud] powiernictwa”. 
Oczywiście sama legislatura również mogła próbować dopuścić się na-
ruszenia konstytucji, co byłoby „najbardziej ohydną zdradą, jaką można 
sobie wyobrazić”, niemniej jednak jej przedstawicielski charakter znacz-
nie redukował to niebezpieczeństwo, a powszechny wybór jej członków 
pozwalał na szybkie skorygowanie ewentualnych nadużyć148. 

Obsadzając organ prawodawczy w roli głównego strażnika konsty-
tucji, Cartwright jednocześnie jednak uważał, że przysięgli powołani do 
rozstrzygania w sprawach karnych mogą, a nawet powinni, sprawdzać 
ustawy, na podstawie których mają orzekać pod względem ich zgodno-
ści z konstytucją. Gdyby doszli do wniosku, że ustawa jest niekonsty-
tucyjna, wówczas mieliby zwracać się do legislatury o jej uchylenie lub 
zmianę, która warunkowałaby jej zastosowanie. Niezmieniona ustawa 
pozostawałaby „martwym przepisem”. Tego rodzaju procedura by-
łaby „cudownym środkiem strzeżenia legislatury przed tworzeniem 
niekonstytucyjnego prawa”149. Tylko z pozoru mamy tu do czynienia 
z czymś na kształt sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Zauważ-
my bowiem, że: po pierwsze, procedura ta ogranicza się wyłącznie do 
spraw karnych; po drugie, ocena ustaw jest kompetencją przysięgłych, 
a nie sędziego, i po trzecie – co ma decydujące znaczenie – kojarzona jest 
przez Cartwrighta z „procesem konstytucyjnym lub innymi słowy poli-
tycznym, a nie prawnym”150. Rozumowanie prawnicze jest zatem czymś 

147 Zob. G. Philips, The Necessity of a Speedy and Eff ectual Reform in Parliament, Printed 
by M. Falkner and Co., Manchester 1792, s. 12–54.

148 J. Cartwright, The English Constitution…, op.cit., s. 117–118.
149 Ibidem, s. 274–275.
150 Ibidem, s. 272–273. Opisywana koncepcja wiąże się z wywodzonym z common law 

prawem przysięgłych do pominięcia obowiązującego prawa przy podejmowaniu de-
cyzji o winie oskarżonego (jury nullifi cation). Dzięki niemu przysięgli mogą uniewinnić 
podsądnego nawet w przypadku, gdy złamanie przez niego prawa jest niewątpliwe, 
jeżeli tylko uznają, że prawo to jest niesprawiedliwe, lub jeśli dostrzegą szczególnie 
łagodzące okoliczności popełnienia zabronionego czynu. Jury nullifi cation jest nadal sto-
sowane w procedurze karnej w państwach kultury prawa powszechnego.
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zasadniczo odmiennym od interpretacji konstytucji i oceny ustaw pod 
względem zgodności z jej postanowieniami. Zresztą Cartwright w ogóle 
radykalnie ograniczał rolę sędziów w sprawowaniu wymiaru sprawied-
liwości, podporządkowując ich przysięgłym. Sędzia miał być jedynie 
ich asystentem wskazującym, jakie jest obowiązujące prawo. Nie miał 
jednak ani decydować o wyroku, ani nawet intepretować relewantnych 
przepisów prawnych, ponieważ oznaczałoby to, zdaniem Cartwrighta, 
uzurpację władzy należącej do legislatury.

W Stanach Zjednoczonych w kontekście gwarancji konstytucji po-
święcano również wiele uwagi zasadzie podziału władzy. Jej wartość 
dostrzeżono już w okresie rewolucji151. Znaczenie podziału władzy 
w przeciwdziałaniu naruszeniom konstytucji zostało wyczerpująco prze-
analizowane przez Madisona w słynnym pięćdziesiątym pierwszym eseju 
Federalisty. Zamyka on serię trzech kolejnych tekstów, w których Madison 
odnosił się do problemu gwarancji konstytucji federalnej. Pierwsze dwa 
eseje, czterdziesty dziewiąty i pięćdziesiąty, były poświęcone polemice 
ze stanowiskiem podnoszącym konieczność polegania w tym zakresie na 
okazjonalnym lub przynajmniej periodycznym odwoływaniu się bezpo-
średnio do zbiorowego suwerena. Warto o tym pamiętać, ponieważ oko-
liczność ta pozwala umieścić rozważania Madisona w odpowiednim kon-
tekście. Należy mieć też na uwadze, że w omawianym tekście bronił on 
rozwiązania, którego sam nie uważał za optymalne. Podczas konwencji 
konstytucyjnej toczył wszak zakończoną niepowodzeniem walkę o usta-
nowienie Rady Rewizyjnej. Musi to nieco ważyć na ocenie argumentacji 
wysuniętej w cytowanym piśmie, niemniej jednak całkowicie jej nie unie-
ważnia. Tym bardziej że Madison uważał za stosowne odwoływać się do 
niej nawet wówczas, kiedy praktyka ustrojowa zmuszała do wysunięcia 
poważnych wątpliwości odnośnie do jej wartości152.

Punktem wyjścia przyjętym przez Madisona w pięćdziesiątym 
pierwszym eseju jest konstatacja, że w sytuacji, w której zewnętrzne 
środki mogące służyć ochronie konstytucji są nieodpowiednie – czego 
starał się dowieść w dwóch poprzedzających go tekstach – jedyne, co 
pozostaje, to znaleźć taki sposób wewnętrznej organizacji aparatu pań-
stwowego, „aby jego poszczególne części składowe przez ich wzajemne 
relacje mogły być narzędziami utrzymywania siebie nawzajem we właś-
ciwych im miejscach”153. Pierwszym warunkiem jest rozdzielenie trzech 
władz zarówno w aspekcie funkcjonalnym, jak i personalnym. Idealne 

151 Zob. G.S. Wood, The Creation of the American Republic 1776–1787, University of 
North Carolina Press, Chapel Hill–London 1998 [1969], s. 450–453.

152 Por. Government…, op.cit., s. 91.
153 Federalist no. 51 [w:] The Federalist Papers (ed. C. Rossiter), Signet Classic, New York 

2003, s. 318.
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rozwiązanie, zbyt trudne jednak do urzeczywistnienia, polegałoby na 
tym, że każdy z najwyższych organów legislatywy, egzekutywy i ju-
dykatywy byłby obsadzany bez udziału któregokolwiek z pozostałych. 
Niedogodności i dodatkowe koszty związane z realizacją tak rygory-
stycznego rozdziału władz powodują wszak, że pewne odstępstwa od 
tej zasady muszą być dopuszczone. Funkcjonariusze pełniący funkcje 
w ramach każdej z trzech wyodrębnionych władz w jak najmniejszym 
możliwym zakresie powinni też polegać na innych odnośnie do swo-
jego wynagrodzenia. W szczególności dotyczy to urzędników władzy 
wykonawczej oraz sędziów. Ich niezależność od legislatury w każdej 
innej dziedzinie byłaby tylko nominalna, jeśliby organ prawodawczy 
mógłby kontrolować ich pobory.

Najważniejsza z punktu widzenia gwarancji konstytucji wynikają-
cych z zasady podziału władzy jest korekta rygorystycznie ujmowane-
go rozdziału trzech władz przez system wzajemnych funkcjonalnych 
powiązań między nimi. „Wielkie zabezpieczenie przeciwko stopniowe-
mu skupieniu poszczególnych władz w tym samym dziale (department) 
sprowadza się do przyznania tym, którzy zarządzają każdym działem, 
konstytucyjnych środków i osobistych motywów przeciwstawiania się 
naruszeniom [konstytucji dokonywanym przez] pozostałe. Środki obro-
ny muszą w tym wypadku, podobnie jak w każdym innym, być odpo-
wiednie do niebezpieczeństwa ataku. Ambicja musi przeciwstawiać się 
ambicji. Interes człowieka musi łączyć się z konstytucyjnymi prawami 
[zajmowanego przezeń] miejsca”154. Jest to oczywiście charakterystyka 
systemu hamulców i równowagi (checks and balances). W tym miejscu 
Madison ograniczył się jedynie do jego ogólnej charakterystyki, nie wda-
jąc się w dogłębne rozważania dotyczące poszczególnych rozwiązań 
proponowanych w tym zakresie. Wątki te były rozwijane w kolejnych 
esejach. Wskazał tylko, że w ustroju republikańskim nie ma możliwości 
przyznania każdej z władz „równego prawa samoobrony”, ponieważ 
z konieczności dominująca pozycja należy w nim do legislatury. Jedyne, 
co można zrobić w takiej sytuacji, to podzielić ją na dwie odrębne części, 
a wobec tego, że przyznanie absolutnego weta egzekutywie, wydają-
cego się najbardziej odpowiednim środkiem utrzymywania w ryzach 
legislatury, nie jest ani „bezpieczne, ani wystarczające”, konieczne oka-
zuje się pewne jej zbliżenie ze słabszą częścią legislatywy, które skła-
niałoby tę ostatnią do „wspierania konstytucyjnych praw” egzekutywy, 
równocześnie nie prowadząc do utraty przez nią zainteresowania „pra-
wami jej własnego działu”155. W tych uwagach można dostrzec pewną 

154 Ibidem, s. 318–319.
155 Ibidem, s. 320.
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rezerwę co do skuteczności systemu hamulców i równowagi w zakresie 
przeciwdziałania naruszeniom konstytucji.

Trafnie wskazuje się, że mechanizm opisywany przez Madisona 
opierał się na „instytucjonalnym egoizmie”156. Jego prawidłowe dzia-
łanie było uzależnione od braku jakiejkolwiek zbieżności interesów 
między poszczególnymi władzami, a nawet odrębnymi częściami po-
dzielonej legislatury. Warunkowało to bowiem aktywne korzystanie 
z konstytucyjnych narzędzi mających służyć ich wzajemnemu powścią-
ganiu. W sytuacji, w której doszłoby do zespolenia interesów nawet 
tylko dwóch spośród nich, w szczególności najsilniejszych legislatywy 
i egzekutywy, cały system musiałby się nieuchronnie załamać. Rozwój 
partii politycznych niósł z sobą dokładnie taki skutek, czego ani Ma-
dison, ani nikt inny w pełni nie przewidział. Wobec więzi partyjnych 
zespalających władzę ustawodawczą z wykonawczą system hamulców 
i równowagi wpisany w zasadę podziału władzy przestawał być efek-
tywnym mechanizmem ochrony konstytucji.

Zasada podziału władzy stała się podstawą teorii departamentalnej, 
przedstawianej jako alternatywa dla wyłącznego prawa sądów do do-
konywania wykładni konstytucji i przeciwdziałania jej naruszaniu. Pod 
tym pojęciem kryją się właściwie dwie odrębne koncepcje, różniące się 
między sobą jednym istotnym punktem.

Eksponentem pierwszego stanowiska był Madison. Przedstawił on 
teorię departamentalną w wystąpieniu w Izbie Reprezentantów pod-
czas debaty nad projektem ustawy tworzącej departament spraw zagra-
nicznych. Projekt przewidywał między innymi przyznanie prezyden-
towi prawa do odwołania kierującego departamentem sekretarza bez 
zgody Senatu. Przepis ten wywołał ożywioną dyskusję, ponieważ zgod-
nie z konstytucją powoływanie kierowników departamentów odbywało 
się za radą i zgodą izby wyższej. Procedura ich odwoływania nie została 
jednak konstytucyjnie uregulowana. Przedłożony w Izbie Reprezentan-
tów projekt ustawy dokonywał więc swego rodzaju doprecyzowania 
postanowień konstytucji.

Jednym z wątków poruszanych w trakcie debaty stało się więc prawo 
Kongresu do rozstrzygania w ustawie kwestii, które nie zostały jedno-
znacznie rozstrzygnięte w konstytucji, a tym samym do dokonywania 
jej wykładni. Część kongresmenów wskazywała, że wykonywanie tej 
funkcji należy wyłącznie do sądów. Madison zdecydowanie zaoponował 
przeciw takiemu stanowisku, zgodnie z którym Kongres nie powinien 
intepretować konstytucji w procesie stanowienia prawa, pozostawiając 

156 Zob. J. Ferejohn, Madisonian Separation of Powers [w:] S. Kernell (ed.), James Madi-
son: The Theory and Practice of Republican Government, Stanford University Press, Stan-
ford 2003, s. 135.
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rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwych kwestii sądownictwu. Przekony-
wał, że z konstytucji w ogóle nie wynikało, by jeden z „działów miał 
większe od innych prawo wyznaczania granic uprawnień pozostałych”. 
Konstytucja określała zakres władzy przyporządkowanej każdemu or-
ganowi w strukturze rządu. „Jeżeli konstytucyjne ograniczenia które-
gokolwiek z nich zostaną podane w wątpliwość […], żaden z działów 
nie ma większego od innych prawa ogłaszania swoich poglądów w tym 
przedmiocie”. Madison kwestionował w ogóle możliwość uczynienia 
jednego z organów instancją rozstrzygającą w tego rodzaju kwestiach. 
„O ile mi wiadomo, nie ma na powierzchni ziemi żadnego rządu, nie ma 
ani jednego w Stanach Zjednoczonych, w którym istniałoby rozwiąza-
nie, według którego jedna z władz ma determinować granice konstytu-
cyjnego podziału władzy między gałęzie rządu”. Jeśli wykładnia kon-
stytucji dokonywana przez każdą z nich nie pozwala na rozstrzygnięcie 
spornych zagadnień, wówczas pozostaje jedynie odwołanie się do „woli 
wspólnoty”, którą można poznać dzięki zastosowaniu jednej z proce-
dur konstytucyjnych, takich jak wybory, ale w razie konieczności w jaki-
kolwiek inny sposób. Tak czy inaczej, nie ma powodów – przekonywał 
Madison – dla których wykładni konstytucji nie mogłaby dokonywać 
w równym zakresie zarówno legislatywa, egzekutywa, jak i judykaty-
wa. Sądy nie były jego zdaniem bardziej od legislatury predestynowane 
do rozstrzygania kwestii konstytucyjnych. Wręcz przeciwnie, uważał 
on, że przynajmniej tak długo, jak długo nie będzie ona wiedziona na-
miętnościami i rozrywana przez fakcje, lecz „prowadzona łaskawym 
światłem prawdy”, najwięcej korzyści przyniesie podejmowanie decyzji 
w tych sprawach właśnie przez legislaturę157.

W ujęciu Madisona każda z trzech wyodrębnionych władz miała 
prawo wypowiadać się we wszelkich kwestiach konstytucyjnych, na-
wet tych, które nie dotyczyły jej bezpośrednio. W interesie każdej z nich 
było przestrzeganie postanowień konstytucji, ponieważ jedno narusze-
nie pociągałoby za sobą kolejne158. Dlatego właśnie Izba Reprezentan-
tów mogła w jego przekonaniu rozstrzygać problemy związane z rela-
cjami między prezydentem a Senatem. Najważniejsze poczynione przez 
niego ustalenie było jednak takie, że sądy nie znajdowały się w szcze-
gólnie uprzywilejowanej pozycji w zakresie prawa dokonywania wy-
kładni konstytucji. Sądownictwo nie mogło narzucać swojego stano-
wiska pozostałym władzom159. Pod tym względem poglądy Jeff ersona 
były podobne. W jego jednak wersji teorii departamentalnej, inaczej niż 

157 Annals of Congress, 1st Cong., 1st sess., s. 520–521.
158 Ibidem, s. 520.
159 Zob. G. Thomas, Recovering the Political Constitution: The Madisonian Vision, „Re-

view of Politics” 2004, vol. 66, no. 2, s. 247.
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u Madisona, każda z władz była powołana do interpretowania konsty-
tucji wyłącznie na własny użytek (for itself), to znaczy tylko w kwestiach 
należących do jej obszaru działania. 

Jeff erson wielokrotnie odnosił się do teorii departamentalnej, ale 
bardzo rzadko w sposób na tyle systematyczny i uporządkowany, aby 
umożliwić precyzyjną rekonstrukcję jego stanowiska w tym zakresie. 
Z reguły jego uwagi na ten temat były zdawkowe. Wyjątkiem jest frag-
ment szkicu pierwszego dorocznego przesłania prezydenta do Kongre-
su, który ostatecznie nie znalazł się w ofi cjalnym tekście, oraz jeden z li-
stów napisany w 1804 roku. 

W pierwszym z wymienionych źródeł znajduje się stwierdzenie, że 
każda z trzech równych i niezależnych władz stanowi wobec pozosta-
łych hamulec w zakresie podejmowanych przez nich prób naruszenia 
konstytucji. 

 Aby uczynić każdą z nich skutecznym hamulcem w sprawach należą-
cych do właściwego jej zakresu kompetencji (within the line of it’s proper 
function), w których, na równi z pozostałymi działa ona jako ostatnia in-
stancja (last resort & without appeal), musi mieć prawo rozstrzygać o waż-
ności ustawy zgodnie z jej własnym osądem [nie będąc poddaną] kontro-
li opinii jakiegokolwiek innego działu160.

W liście do Abigail Adams Jeff erson tłumaczył z kolei, że każda wła-
dza działa w wyznaczonym jej przez konstytucję obszarze całkowicie 
niezależnie od pozostałych. 

 Sędziowie, uważając [Ustawę o buntownictwie z 1798 roku (Sedition 
Act)] za zgodną z konstytucją, mieli prawo wydawać wyroki zasądzają-
ce grzywnę lub więzienie, ponieważ taka władza została złożona w ich 
ręce przez konstytucję. Lecz egzekutywa, uważając [to] prawo za niekon-
stytucyjne, była zobowiązana cofnąć skutki jego stosowania, gdyż wła-
dza ta została jej powierzona w konstytucji. Dokument ten zakładał, że 
skoordynowane gałęzie [władzy] powinny być wobec siebie hamulcami. 
Tymczasem pogląd, który przyznaje sędziom prawo decydowania, jakie 
prawa są zgodne z konstytucją, a jakie nie, nie tylko dla nich samych 
w ich obszarze działania, ale również dla legislatywy i egzekutywy w ich 
obszarach, uczyniłby sądownictwo despotyczną gałęzią [władzy]161.

Próbując dokonać rekonstrukcji stanowiska Jeff ersona na podstawie 
tych dwóch najbardziej obszernych wypowiedzi, można stwierdzić, 
że w praktyce teoria departamentalna oznaczałaby, iż każda z trzech 

160 Cyt. za: D.N. Mayer, op.cit., s. 270.
161 Thomas Jeff erson to Abigail Adams, September 11, 1804 [w:] The Adams–Jeff erson Let-

ters. The Compete Correspondence between Thomas Jeff erson and Abigail and John Adams (ed. 
L.J. Cappon), University of North Carolina Press, Chapel Hill–London 1959, s. 279.
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władz byłaby uprawniona do dokonywania wykładni konstytucji, ale 
tylko na własny użytek. Kongres miałby zatem prawo interpretować 
ją przede wszystkim w procesie stanowienia prawa, co znajdowałoby 
odzwierciedlenie w regulacjach ustawowych. Egzekutywa i judykaty-
wa oceniałyby z kolei konstytucyjność prawa wówczas, kiedy byłyby 
powołane do jego stosowania. W takiej sytuacji ocena ta nie miałaby już 
abstrakcyjnego charakteru, dokonywałaby się bowiem zawsze w kon-
kretnym przypadku. Z uwag skierowanych do A. Adams wynikałoby, 
że jeżeli niekonstytucyjna w przekonaniu prezydenta ustawa zostałaby 
uchwalona pomimo jego sprzeciwu, mógłby on wykorzystać wszelkie 
przysługujące mu w konstytucji uprawnienia do tego, aby uniemożli-
wić stosowanie takiej ustawy lub zniwelować jej skutki.

Pomimo wskazanych różnic, w obu ujęciach teorii departamental-
nej zakładano, że prawo interpretowania konstytucji powinno przysłu-
giwać wszystkim władzom, nie tylko sądownictwu. To założenie sta-
nowiło istotę omawianej koncepcji. Ostatecznym rozjemcą w sporach 
konstytucyjnych miał jednak pozostawać zbiorowy suweren. Decyzje 
poszczególnych władz sygnalizowały bowiem jedynie różne interpreta-
cje postanowień konstytucji. Wykładnia żadnej z nich nie miała jednak 
autorytatywnego charakteru. Dynamika relacji między poszczególny-
mi organami, wzmocniona odpowiedzialną postawą osób pełniących 
w nich funkcje oraz presją opinii publicznej, dawała nadzieję na uzgad-
nianie stanowisk162. Gdyby jednak różnice prowadziły do konfl iktu, 
mógł on zostać rozstrzygnięty jedynie przez „sam lud”163.

Teoria departamentalna nie mogła rozwiązać zasadniczego prob-
lemu kolejności wypowiedzi w sprawach dotyczących wykładni kon-
stytucji, która uprzywilejowywała władzę sądowniczą. Opierała się na 
założeniu, że w wypadku sporów interpretacyjnych poszczególnych 
władz żadna z nich nie będzie dążyć do narzucenia swojego stanowiska 
pozostałym, mając świadomość, że w razie trwałego konfl iktu między 
konkurencyjnymi opiniami nieodzowne stanie się odwołanie do zbioro-
wego suwerena. Warunkiem sprawności funkcjonowania mechanizmu 
departamentalnego była więc powściągliwość każdego z podmiotów 
zaangażowanych w interpretację konstytucji.

Jego podstawową słabością było jednak niewątpliwie to, że nie mógł 
on stanowić skutecznego remedium na naruszenia konstytucji w sytua-
cji, kiedy zbieżność interesów poszczególnych władz prowadziłaby do 
wzajemnego sankcjonowania przez nie ich niekonstytucyjnych działań. 
Wszelkie instytucjonalne mechanizmy ochrony konstytucji, które nie 

162 Zob. Thomas Jeff erson to William H. Torrence, June 11, 1815, op.cit., s. 474.
163 Por. L.D. Kramer, The People Themselves…, op.cit., s. 109.
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wymagały odwoływania się do zbiorowego suwerena, były obciążone 
tą słabością.

Próbą wyjścia naprzeciw tego rodzaju trudnościom, przez większe 
zaangażowanie ludu w proces kontroli konstytucyjności działań rządu 
federalnego, były koncepcje nullifi kacji (nullifi cation) i interwencji (in-
terposition). Obie propozycje instytucjonalnych rozwiązań w zakresie 
gwarancji konstytucyjnych zostały wysunięte w szczególnych okolicz-
nościach164. Powoduje to, że z reguły omawiane są one wyłącznie w kon-
tekście wydarzeń historycznych, które doprowadziły do ich sformuło-
wania. Tego rodzaju podejście znacząco zawęża jednak perspektywę 
poznawczą. W rezultacie ocena obu propozycji bywa niekiedy nad-
miernie uproszczona. Uogólniając nieco, można powiedzieć, że najczęś-
ciej nie są one traktowane równie poważnie jak inne wątki rozwijanej 
w Ameryce teorii rządów konstytucyjnych. Postrzega się je raczej jako 
swego rodzaju ekstremistyczne odchylenie niemieszczące się w żadnym 

164 Koncepcje nullifi kacji i interwencji zostały sformułowane w związku z przygo-
towaniem Rezolucji Kentucky i Virginii z 1798 roku (Kentucky and Virginia Resolutions). 
Autorem projektu pierwszych był Jeff erson. Rezolucje Virginii zostały przygotowane 
przez Madisona, który przedstawił obszerne uzasadnienie propozycji w opublikowa-
nym w 1800 roku Raporcie o Rezolucjach Virginii (Report on the Resolutions). Zostały 
one uchwalone przez legislatury dwóch stanów odpowiednio w listopadzie i grudniu 
1798 roku. Fragmenty projektu Jeff ersona poświęcone nullifi kacji nie znalazły się osta-
tecznie w tekście rezolucji uchwalonych przez legislaturę Kentucky. Odpowiednie od-
niesienie znalazło się dopiero w ponowionych rezolucjach przyjętych w kolejnym roku. 
Rezolucje Kentucky i Virginii zostały przygotowane w reakcji na uchwalone przez 
Kongres kilka miesięcy wcześniej tak zwane prawa o cudzoziemcach i buntownictwie 
(Alien and Sedition laws). Obejmowały one cztery ustawy, przy czym bezpośrednią przy-
czyną protestu były dwie spośród nich: wspominana już Ustawa o buntownictwie oraz 
Ustawa o przyjaznych cudzoziemcach (Alien Friends Act), która pozwalała prezydento-
wi podejmować decyzje o wydaleniu z terytorium Stanów Zjednoczonych obcokrajow-
ców stanowiących według niego zagrożenie dla „pokoju oraz bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych”, a także takich, wobec których „ma zasadne podstawy” podejrzewać, 
że „są zaangażowani w tajne lub zdradzieckie knowania” przeciwko rządowi Stanów 
Zjednoczonych (An Act Concerning Aliens [w:] The Virginia Report of 1799–1800 Touching 
the Alien and Sedition Laws Together with the Virginia Resolutions of December 21, 1798, The 
Debates and Proceeding Thereon in the House of Delegates of Virginia and Several Other Do-
cuments Illustrative of the Report and Resolutions, J.W. Randolph, Richmond 1850, s. 18). 
Prawa o cudzoziemcach i buntownictwie zostały uchwalone w ramach tak zwanej 
quasi-wojny z Francją, w czasie ogromnego napięcia politycznego powodowanego po-
garszającymi się stosunkami Stanów Zjednoczonych z tym państwem oraz dążeniem 
najbardziej radykalnych federalistów do zaangażowania się w wojnie przeciwko rewo-
lucyjnej republice u boku Wielkiej Brytanii. Demokratyczni republikanie nie tylko kwe-
stionowali ich konstytucyjność, ale traktowali je wręcz jako atak wymierzony bezpo-
średnio w opozycję. Za szczególnie niebezpieczną uważano Ustawę o buntownictwie, 
która w ich przekonaniu miała na celu unieszkodliwienie opozycyjnej prasy. Stanowiąc 
mniejszość w Kongresie, demokratyczno-republikańska opozycja nie mogła nie dopuś-
cić do wejścia w życie kontestowanych przez nią aktów prawnych. 
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z zasadniczych nurtów ówczesnej refl eksji politycznej. Zaangażowanie 
Jeff ersona i Madisona w ich powstanie wyjaśniane jest z kolei w katego-
riach przyjętej przez nich taktyki walki politycznej165. Nie bez znaczenia 
dla odczytywania intencji autorów Rezolucji Kentucky i Virginii są też 
wypowiedzi Madisona pochodzące z późniejszych lat, kiedy przeciw-
stawiając się pretensjom Karoliny Południowej do unieważniania ustaw 
federalnych sprzecznych z konstytucją, próbował on relatywizować nie 
tylko własne stanowisko z końca XVIII wieku, ale także to zajmowane 
wówczas przez Jeff ersona166.

W obu koncepcjach punktem wyjścia była teoria umowy konstytu-
cyjnej (compact theory of the constitution)167. Ustalenie, że konstytucja jest 
umową, której stronami są ludy poszczególnych stanów, a tym samym, 
że nie została ona ustanowiona z woli jednego zbiorowego suwerena, 
lecz partykularnych wspólnot zachowujących nadal swoją integralność, 
pozwalało nie tylko zakwestionować prawo jakiejkolwiek agendy władz 
federalnych do dokonywania wiążącej wykładni konstytucji, ale równo-
cześnie – co było już nowym elementem – przenieść je na pojedyncze 
stanowe wspólnoty polityczne168. Zabieg ten był uzupełnieniem podsta-
wowego w teorii politycznego konstytucjonalizmu założenia, zgodnie 

165 Zob. np. J. McGraw, „To Secure These Rights”: Virginia Republicans on the Strategies 
of Political Opposition, 1788–1800, „Virginia Magazine of History and Biography” 1983, 
vol. 91, no. 1, s. 54–56.

166 Zob. szerzej: K.R. Gutz man., A Troublesome Legacy: James Madison and „The Prin-
ciples of ’98”, „Journal of the Early Republic” 1995, vol. 15, no. 4 s. 583–589; J.H. Read, 
Madison’s Response to Nullifi cation [w:] J.R. Vile, W.D. Pederson, F.J. Williams (eds.), James 
Madison: Philosopher, Founder and Statesman, Ohio University Press, Athens 2008, s. 265–
281; T. Wieciech, Unia w myśli politycznej Thomasa Jeff ersona, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 164–168.

167 W projekcie Rezolucji Kentucky Jeff erson stwierdzał, że „poszczególne stany 
tworzące S[tany] Z[jednoczone] Ameryki (U.S. of America) nie są zjednoczone na za-
sadzie nieograniczonego podporządkowania ogólnemu rządowi (general government), 
lecz że umową (by the compact) pod nazwą konstytucji dla S[tanów] Z[jednoczonych] 
i poprawek do niej utworzyły one ogólny rząd dla szczególnych celów, delegując temu 
rządowi pewne określone uprawnienia (powers), zachowując, każdy stan dla siebie, po-
zostałość praw do samodzielnego rządzenia się (to their own self-government); […] że do 
tej umowy każdy stan przystąpił jako stan, i jest [jego] integralną stroną, jego współsta-
ny (co-states) tworzą, same w sobie, drugą stronę” (The Kentucky Resolutions: Jeff erson’s 
Fair Copy [w:] The Papers of Thomas Jeff erson (eds. B.B. Oberg et al.), vol. 30, Princeton 
University Press, Princeton–Oxford 2003, s. 543–544). W Rezolucjach Virginii Madison 
nazywał konstytucję „umową, której stronami są stany” (Resolutions of ‘98 [w:] The Writ-
ings of James Madison, op.cit., s. 326).

168 Jak pisał Jeff erson, „rząd utworzony na podstawie tej umowy nie został uczynio-
ny wyłącznym ani ostatecznym sędzią odnośnie do zakresu delegowanych mu upraw-
nień; jako że to uczyniłoby jego uznanie, a nie Konstytucję, miernikiem jego władzy; 
lecz że, jak we wszystkich innych przypadkach umów między podmiotami (powers) 
niemającymi wspólnego sędziego, każda strona ma równe prawo sądzić sama dla sie-
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z którym ostateczna wykładnia konstytucji należała do zbiorowego su-
werena. Ponieważ w złożonej republice były nim ludy poszczególnych 
stanów, pozwalał on na skonstruowanie mechanizmu umożliwiającego 
skuteczne kwestionowanie konstytucyjności prawa federalnego z pomi-
nięciem jakiejkolwiek roli organów federalnych w tym procesie. 

W ujęciu Jeff ersona ów mechanizm polegał na możliwości unieważ-
niania przez stany ustaw i innych federalnych aktów prawnych nie-
zgodnych z konstytucją. Nullifi kacja była „uprawnionym remedium 
(rightful remedy)” w przypadku uzurpacji władzy przez rząd federal-
ny, polegającej na próbie wykroczenia przezeń poza konstytucyjną 
delegację. „W sprawach nieobjętych umową [casus non foederis]” każdy 
stan dysponował „naturalnym prawem unieważniania (to nullify) swą 
władzą w swych granicach wszelkich [przejawów] przywłaszczania 
władzy przez innych”169. W rezultacie każdy stan mógł podejmować 
wszelkie niezbędne działania, aby nie dopuścić do tego, by jakikolwiek 
federalny akt prawny (acts of the general government), „nieusankcjono-
wany jasno i intencjonalnie przez konstytucję”, mógł być stosowany na 
jego terytorium170.

Nullifi kacja była więc indywidualnym prawem każdego ze stanów. 
Sformułowanie acts of the general government, którym posłużył się Jeff er-
son, wskazuje, że chodziło tu nie tylko o ustawy, ale również o zarzą-
dzenia wydawane przez prezydenta, a nawet o orzeczenia federalnych 
sądów pozostające w ocenie stanów w sprzeczności z konstytucją.

Formuła stanowej interwencji opracowana przez Madisona była 
mniej jednoznaczna. Z konstatacji, że władza rządu federalnego jest 
uprawniona jedynie w takim zakresie, w jakim ma ona podstawę 
w dyspozycjach konstytucji, wynikało, iż „w razie przemyślnego, oczy-
wistego i niebezpiecznego wykonywania innych uprawnień”, które nie 
zostały mu przyznane, stany, będąc stronami umowy konstytucyjnej 
(parties to the compact), mają prawo i są w obowiązku interweniować 
(to interpose) w celu powstrzymania postępu zła i zachowania w przy-
sługującym im zakresie przynależnych im władzy, praw i wolności”171. 
Madison rozmyślnie posłużył się ezopowym językiem. Samo pojęcie 
interwencji jest wielce nieprecyzyjne, podobnie jak ze sformułowania 
mówiącego o „powstrzymywaniu postępu zła” nie wynika wyraźnie, 
jakie działania podejmowane przez stany skierowane przeciwko nie-
konstytucyjnemu prawu federalnemu byłyby uprawnione. Niezależnie 

bie, zarówno o naruszeniach [umowy], jak i o sposobach i środkach ukrócenia nad-
użyć”. The Kentucky Resolutions…, op.cit., s. 544.

169 Ibidem, s. 547.
170 Ibidem, s. 549.
171 Resolutions of ‘98, op.cit., s. 326.
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od tych niejasności za koncepcją stanowej interwencji kryła się intencja 
bezpośredniego odwołania do ludu w sytuacji zakłócenia działania me-
chanizmu konstytucyjnego172. 

Uzasadnienie prawa stanów do interwencji przedstawione przez 
Madisona było podobne do tego, które w odniesieniu do nullifi kacji 
przedstawił Jeff erson. Jego podstawę stanowiło stwierdzenie, że w kon-
stytucji nie został utworzony żaden „trybunał zwierzchni wobec wła-
dzy” stanów, które ją ustanowiły, w związku z czym to one same, jako 
strony umowy konstytucyjnej, muszą ostatecznie rozstrzygać o tym, 
czy jest ona przestrzegana173.

Najważniejsza różnica między nullifi kacją a interwencją polegała 
na tym, że ta pierwsza była indywidualnym prawem każdego stanu, 
podczas gdy sformułowania Rezolucji Virginii zdają się wskazywać na 
to, iż interwencja mogłaby zostać podjęta jedynie przez wszystkie stany 
działające wspólnie. Wynikała ona z nieco odmiennego sposobu odczy-
tywania aktu kreującego konstytucję federalną. W koncepcji nullifi kacji 
akcent położony był na indywidualne, jednostkowe działanie każdego 
ze stanów, które w swej najwyższej suwerennej zdolności decydowały, 
– każdy z nich odrębnie dla siebie – o ustanowieniu konstytucji fede-
ralnej. Decyzja stanowej konwencji o jej ratyfi kacji była wyrazem su-
werennej woli wspólnoty politycznej. W ujęciu Madisona jednostkowe 
działania stanów składały się na wspólny akt ustanowienia przez nie 
konstytucji. Zbiorowym suwerenem pozostawały partykularne wspól-
noty, ale stronami umowy konstytucyjnej uprawnionymi do dokony-
wania jej wiążącej wykładni i przeciwdziałania próbom naruszania jej 
postanowień były one wszystkie razem wzięte, a nie każda z osobna. 
Była to dość karkołomna konstrukcja stawiająca poważny znak zapy-
tania co do skuteczności mechanizmu stanowej interwencji. Zakładała 
ona bowiem, że w żadnym przypadku interesy nawet części stanów nie 
będą zbieżne z interesami rządu federalnego. W gruncie rzeczy miała 
więc tę samą słabość co teoria departamentalna. Ujawniła się ona zresz-
tą w oczywisty sposób wówczas, kiedy żaden z pozostałych stanów nie 
wsparł Kentucky i Virginii. 

Chociaż obie koncepcje wynikały z logiki politycznego konstytucjo-
nalizmu w warunkach złożonego organizmu państwowego, nullifi kacja 

172 Zob. J. Ferejohn, op.cit., s. 149.
173 „Z racji tego, że stany są w swej suwerennej zdolności stronami umowy kon-

stytucyjnej, wynika nieuchronnie, że nie może być żadnego trybunału zwierzchniego 
i stojącego ponad ich władzą, mogącego rozstrzygać w najwyższej instancji (in the last 
resort) o tym, czy umowa przez nie zawarta jest naruszana; i w rezultacie, jako jej strony, 
muszą one same decydować […] w sprawach, których znaczenie może wymagać ich 
interwencji”. Report on the [Virginia] Resolutions [w:] The Writings of James Madison, vol. 6, 
op.cit., s. 349.
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była potencjalnie znacznie bardziej efektywnym od interwencji mecha-
nizmem ochrony konstytucji.

 Nullifi kacja nie stanowiła w żadnym razie herezji. Istotą tej kon-
cepcji było wszak zakwestionowanie właściwości Sądu Najwyższego 
do dokonywania wiążącej oceny konstytucyjności prawa174. W tym 
kontekście była ona więc instytucjonalnym mechanizmem umożli-
wiającym realizację postulatu pozostawienia interpretacji konstytucji 
zbiorowemu suwerenowi i racjonalizującym praktykę spontanicznego 
i niezorganizowanego oporu obywateli wobec niekonstytucyjnego pra-
wa175. Podczas debaty nad Rezolucjami Virginii w tamtejszej legislaturze 
John Taylor przekonywał, że wola ludu znajduje lepsze odzwierciedle-
nie w decyzjach organów będących jego reprezentantami niż podczas 
„zgiełkliwych zgromadzeń”, niebezpiecznych dla zachowania pokoju 
i porządku publicznego176.

Taylor już w 1795 roku w kontekście kontrowersji związanych z usta-
wą wprowadzającą federalny podatek od powozów twierdził, że w sy-
stemie federalnym przeciwdziałać łamaniu konstytucji mogą skutecz-
nie jedynie stanowi legislatorzy177. W Rezolucjach Kentucky i Virginii 
kwestie proceduralne w ogóle nie zostały poruszone. Autorzy obu 
tekstów operowali jedynie pojęciem stanu. Żaden z nich nie odniósł się 

174 Zob. Ch.G. Fritz , A Constitutional Middle-Ground Between Revision and Revolution: 
A Reevaluation of the Nullifi cation Crisis and the Virginia and Kentucky Resolutions through 
the Lens of Popular Sovereignty [w:] H. Hartog, W.E. Nelson (eds.), Law as Culture and Cul-
ture as Law: Essays in Honor of John Philip Reid, Madison House Publishers, Madison 2000, 
s. 171.

175 Dopuszczalność tego rodzaju oporu nie mogła być na gruncie politycznego 
konstytucjonalizmu podważana. Jego przykładem były uchwały podejmowane latem 
1798 roku przez oddziały milicji w kilku hrabstwach Kentucky i Virginii. Zawierały 
one deklarację o niepodporządkowywaniu się przez nie niekonstytucyjnemu prawu 
federalnemu. W hrabstwie Amelia w Virginii miejscowy oddział milicji ogłosił, że nie 
będzie uczestniczyć w egzekucji ustaw o cudzoziemcach i buntownictwie, z kolei mi-
licja z hrabstwa Madison w Kentucky przyjęła uchwałę stwierdzającą, że ustawy te 
stanowią naruszenie konstytucji i naturalnych praw, co powoduje, iż członkowie milicji 
nie mogą ich zaakceptować ani się im podporządkować (zob. R.H. Churchill, Popular 
Nullifi cation, Fries’ Rebellion, and the Waning of Radical Republicanism, 1798–1801, „Penn-
sylvania History: A Journal of Mid-Atlantic Studies” 2000, vol. 67, no. 1, s. 113). W licz-
nych rezolucjach uchwalanych przez zgromadzenia zwoływane w tym samym czasie 
w hrabstwach Virginii i Kentucky podnoszono, że niekonstytucyjne ustawy są „nie-
ważne” (void), stanowią „martwe przepisy” (dead lett er) lub że są „pozbawione mocy 
wiążącej” (no binding force). Podobne w treści były uchwały hrabstwa Essex w New 
Jersey i hrabstwa Miffl  in w Pensylwanii. Zob. D. Bradburn, The Citizenship Revolution: 
Politics and the Creation of the American Union, 1774–1804, University Press of Virginia, 
Charlott esville–London 2009, s. 193–194.

176 Zob. R.H. Churchill, op.cit., s. 114. 
177 K.R. Gutz man, The Virginia and Kentucky Resolutions Reconsidered: „An Appeal to 

the Real Laws of Our Country”, „Journal of Southern History” 2000, vol. 66, no. 3, s. 480.



136

do procedury, zgodnie z którą mogłyby one unieważniać niezgodną 
z konstytucją ustawę stanową lub podejmować opisywaną przez Madi-
sona interwencję. W grę wchodziły jedynie dwa rozwiązania. W imie-
niu wspólnoty stosowne działania mogła podejmować albo konwencja, 
albo legislatura. Sprawa ta stała się przedmiotem pewnych kontrowersji 
między Madisonem a Jeff ersonem. Wydaje się jednak, że ten drugi był 
skłonny uznać prawo legislatury do unieważniania niekonstytucyjnych 
ustaw federalnych178. 

Nullifi kacja stanowiła specyfi czny mechanizm ochrony konstytucji 
znajdujący zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do konstytucji fede-
ralnej. W ujęciu Jeff ersona była dodatkowym, obok wyborów, środkiem 
przeciwdziałania jej naruszaniu. Ograniczał on odwoływanie się do niej 
tylko do przypadków uzurpacji władzy przez rząd federalny, co należy 
rozumieć jako jawne i bezsprzeczne łamanie przezeń konstytucji. Nad-
użycia (abuse of delegated powers), polegające na rozszerzającej interpreta-
cji konstytucyjnych klauzul kompetencyjnych, powinny być korygowa-
ne w procesie wyborczym.

Wszelkie instytucjonalne mechanizmy traktowano jedynie jako uzu-
pełnienie podstawowej procedury ochrony konstytucji, którą były okre-
sowo przeprowadzane wybory i nieustająca kontrola rządzących wyko-
nywana przez opinię publiczną. Mechanizm wyborów był decydującym 
argumentem na rzecz powierzenia legislaturze funkcji wykładni kon-
stytucji, która podlegając częstej kontroli wyborców, była najbardziej 
odpowiednim organem do jej wykonywania. Kolejna legislatura mogła-
by uchylić ustawę, której niekonstytucyjność potwierdziliby wyborcy, 
odsuwając od władzy tych, którzy dopuścili się jej uchwalenia. Tym 
samym znaczenie postanowień konstytucji byłoby ustalane w ramach 
procesu politycznego. 

W tej perspektywie nullifi kacja nie była radykalną propozycją. 
Można nawet uznać, że stanowiła niezbędną korektę opisanego wyżej 
mechanizmu w wymiarze federalnym. Rozmiar i wewnętrzne zróżni-
cowanie złożonej republiki utrudniały bowiem jego sprawne funkcjo-
nowanie. Wobec ograniczonych możliwości wpływania na federalną 
legislaturę i determinowania jej rozstrzygnięć zbiorowy suweren miał 
więc przeciwdziałać łamaniu konstytucji federalnej za pośrednictwem 
najbliższych mu organów przedstawicielskich. 

Niezależnie od intencji, jakie towarzyszyły odwołaniu się przez Ka-
rolinę Południową do prawa oceny ustaw federalnych pod względem 
ich zgodności z konstytucją na początku lat trzydziestych XIX wieku 
w kontekście ustanowienia przez Kongres ceł uważanych w stanach 

178 Zob. T. Wieciech, op.cit., s. 132–133.
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południowych za dyskryminacyjne179, retoryka, którą posługiwali się 
ówcześnie zwolennicy nullifi kacji, nawiązywała do prawa suweren-
nego ludu do oporu wobec niekonstytucyjnego prawa180. W Zarządze-
niu o nullifi kacji (Ordinance of Nullifi cation), uchwalonym w listopadzie 
1832 roku, to „lud Karoliny Południowej zebrany w konwencji” ogłaszał 
zatem niekonstytucyjność i nieważność ustaw ustanawiających taryfy 
celne z lat 1828 i 1832 jako nieuprawnionych na gruncie konstytucji fe-
deralnej i „naruszających jej prawdziwe znaczenie oraz intencje”. Wraz 
z wejściem w życie zarządzenia ustawy przestawały obowiązywać na te-
rytorium stanu i nie mogły wywoływać żadnych skutków prawnych181.

Nullifi kację należy traktować jako mechanizm ochrony konstytucji, 
ponieważ prawo każdego pojedynczego stanu do unieważniania ustaw 
federalnych ze względu na ich sprzeczność z konstytucją wynikało 
z przekonania, że w warunkach unii federalnej nie istnieje jeden zbioro-
wy suweren. Suwerenne są natomiast ludy poszczególnych stanów bę-
dących jego członkami. W tej perspektywie nullifi kacja stanowiła jeden 
z atrybutów suwerenności, której podmiotem był lud. Nie polegała więc, 
jak twierdzi B.D. Hays, na przeniesieniu atrybutu suwerenności z ludu 
na rządy poszczególnych stanów, wyposażone w prawo „weta konsty-
tucyjnego”. Nie oznaczała również w żadnym wypadku „porzucenia 
poglądu, że to suwerenny lud powinien dostarczać ostatecznej wykład-
ni konstytucji”182. Do takich konkluzji można jedynie dojść, przyjmując 
perspektywę krytyków nullifi kacji, przekonujących o istnieniu jednego 
zbiorowego podmiotu suwerenności w amerykańskiej federacji. To właś-
nie oni posługiwali się argumentem, że nullifi kacja powierza suwerenną 
władzę stanowym rządom. Tyle tylko, że nie ma żadnego powodu, aby 
temu właśnie stanowisku przypisywać większą wartość niż przeciwne-
mu, które reprezentowali zwolennicy prawa do unieważniania ustaw 
przez stanowe wspólnoty. W osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Ame-
ryce przekonanie o suwerenności ludów poszczególnych stanów – a nie 
jednego pojedynczego amerykańskiego ludu – było wszak niezwykle 
rozpowszechnione, a początkowo miało charakter niemal kanoniczny.

179 Chodziło o tak zwane cła odrazy (Tariff s of Abominations), uchwalone przez Kon-
gres po raz pierwszy w 1824 roku, a następnie w latach 1828 i 1832. Najogólniej rzecz 
biorąc, nakładały one wysokie obciążenia na sprowadzane do Stanów Zjednoczonych 
towary przemysłowe.

180 Zob. Ch.G. Fritz , A Constitutional Middle-Ground…, op.cit., s. 203.
181 South Carolina Ordinance of Nullifi cation November 24, 1832 [w:] H. Steele Commager 

(ed.), Documents of American History, Appleton–Century–Crofts, New York 1963, s. 261–
262.

182 B.D. Hays, Nullifi cation and Political, Legal, and Quasi-Legal Constitutions, „Publius: 
The Journal of Federalism” 2012, vol. 43, no. 2, s. 216, 219.
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4. Wnioski

Konstytucjonalizm – rekonstruowany na podstawie anglo-amerykań-
skiego piśmiennictwa politycznego doby oświeceniowych rewolucji oraz 
amerykańskiej praktyki ustrojowej w okresie tak zwanej wczesnej repub-
liki (early republic) – nabiera cech odbiegających od tych, które przypisuje 
mu się z reguły we współczesnej literaturze. Zwraca uwagę zwłaszcza 
konceptualna różnica między konstytucją a prawem. Konstytucja była 
początkowo traktowana jako system normatywny, całkowicie autono-
miczny wobec prawa, tworzony przez normy jakościowo odmienne od 
norm prawnych. W pierwotnym ujęciu nadrzędność konstytucji nie była 
konsekwencją jej szczególnego umiejscowienia w hierarchicznie upo-
rządkowanym systemie źródeł prawa, ale z regulowanej przez nią ma-
terii oraz wyjątkowej legitymacji wynikającej z tego, że była ona kreacją 
suwerennego ludu. Do aspektów proceduralnych przywiązywano bar-
dzo dużą wagę, o czym świadczą między innymi wypowiedzi Thomasa 
Jeff ersona zamieszczone w Uwagach o państwie Virginia.

Zwraca uwagę, że gwarancji konstytucji nie szukano w procedurach 
sądowych. Co więcej, wskazywano nawet, że to legislatura jest najwłaś-
ciwszym organem powołanym do interpretowania konstytucji w pro-
cesie stanowienia prawa. Ostatecznym recenzentem działań organu 
prawodawczego był bowiem zbiorowy suweren, który jako twórca kon-
stytucji zachowywał prawo określania wiążącego znaczenia jej posta-
nowień. W tym kontekście należy umieścić także rozwijane w Stanach 
Zjednoczonych koncepcje nullifi kacji i stanowej interwencji. 

Podkreślano konieczność formułowania tekstów konstytucyjnych 
prostym i zrozumiałym językiem. Prawnikom odmawiano natomiast 
szczególnych kompetencji w dziedzinie interpretowania konstytucji. 
W pierwszym stadium rozwoju idei rządów konstytucyjnych koncepcja 
ograniczenia władzy politycznej prawem, które mogłoby być egzekwo-
wane przez sądy przeciwko organowi prawodawczemu, znajdowała się 
w głębokiej defensywie. W Stanach Zjednoczonych konstytucjonalizm 
zastąpił dawne idee fundamentalnych praw. Na Wyspach Brytyjskich 
zostały one natomiast całkowicie zapomniane. W kontekście refl eksji 
nad ograniczeniem władzy politycznej triumf święciła idea suwerenno-
ści ludu, która wykluczała możliwość związania prawodawcy normami 
nielegitymowanymi wolą zbiorowego suwerena. 

Nawet sceptycyzm wobec zdolności legislatury do ochrony konsty-
tucji nie przekładał się, przynajmniej początkowo, na poszukiwanie 
gwarancji o charakterze jurydycznym. Jeszcze pod koniec lat osiemdzie-
siątych XVIII wieku zwolennicy prawa sądów do orzekania o konsty-
tucyjności ustaw należeli w Ameryce do mniejszości. Chociaż nie spo-



sób jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii (i trudno przypuszczać, aby 
kiedykolwiek było to możliwe), wiele przemawia za tym, że milczenie 
twórców konstytucji federalnej w tym zakresie nie było przyzwoleniem 
na wykonywanie tej funkcji przez sądy. Instytucja judicial review zosta-
ła stworzona później, stając się zaczynem rewizji pierwotnych założeń 
koncepcji rządów opartych na konstytucji, która z czasem doprowa-
dziła w Stanach Zjednoczonych do odejścia od formuły politycznego 
konstytucjonalizmu. 
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Rozdział III

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa

1. Rewizja statusu ontologicznego konstytucji

Prawo sędziów do kontrolowania konstytucyjności aktów normatyw-
nych nie wynikało z logiki normatywnej konstytucji. Konstytucja była 
bowiem uważana za system normatywny autonomiczny wobec prawa, 
tworzony przez normy jakościowo odmienne. Pogląd, że sędziowie 
powinni kontrolować konstytucyjność aktów normatywnych i odma-
wiać ich stosowania, w razie gdyby naruszały postanowienia konstytu-
cji, pojawił się dopiero w latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Jeremy 
Bentham chyba jako jedyny odniósł się do tego problemu wcześniej. 
Przy czym jego nastawienie do ewentualnego kontrolowania konstytu-
cyjności prawa przez sądy było jednoznacznie krytyczne. Powód, dla 
którego sprzeciwiał się on w ogóle jakimkolwiek prawnym ogranicze-
niom władzy Parlamentu, prowadzącym do możliwości kwestionowa-
nia stanowionego przezeń prawa jako pozbawionego obowiązującej 
mocy (void), był taki, że prawne ograniczenia oddawałyby w ręce sę-
dziów władzę kontrolowania ustaw legislatury. Powątpiewał, aby co-
kolwiek dobrego mogło wyniknąć dla obywateli z obowiązywania tego 
rodzaju zasady i z opartej na niej praktyki. W 1776 roku, zanim jeszcze 
zdołały okrzepnąć pierwsze spisane konstytucje przyjmowane podów-
czas w Ameryce, Bentham sformułował standardowy argument prze-
ciwko judicial review, stanowiący równocześnie apoteozę politycznego 
konstytucjonalizmu. Znamienne, że uczynił to w kontekście angielskiej 
konstytucji, co może być jeszcze jedną wskazówką, że normatywności 
konstytucji ograniczającej władzę prawodawczą legislatury nie kojarzo-
no w tamtym czasie z jej spisaną formą. Pisał on zatem, że nawet jeżeli 
uznać, iż Parlament niedostatecznie zważa w swej działalności na „od-
czucia ludu” i niewystarczająco bierze pod uwagę jego interesy, 

 to w każdym razie lud ma przynajmniej jakiś udział w jego wyborze, na-
wet jeżeli nie tak wielka jego część, jaka mogłaby i powinna go mieć. Daj 
sędziom władzę anulowania ustaw [Parlamentu], a przeniesiesz w ten 
sposób część najwyższej władzy (supreme power) ze zgromadzenia, w któ-
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rego wyborze lud ma przynajmniej jakiś udział, do grupy ludzi, w któ-
rych wyborze nie ma on najmniejszego udziału1.

Prawo do kontroli konstytucyjności aktów normatywnych przez 
sądy zaczęto w Stanach Zjednoczonych uzasadniać obowiązywaniem 
spisanej konstytucji właściwie dopiero pod koniec XIX wieku, wraz 
z odkrywaniem przez amerykańską doktrynę prawa konstytucyjnego 
potencjału, jaki z punktu widzenia ugruntowywania zasady sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa miało słynne orzeczenie federalnego 
Sądu Najwyższego w sprawie Marbury v. Madison z 1803 roku. Nawet 
wówczas zwracano jednak uwagę, że judicial review nie jest konieczną 
konsekwencją obowiązywania konstytucji w takiej formie2. W każdym 
razie słusznie wskazuje się, że 

 spisanym konstytucjom nie przydawano początkowo znaczenia, jakie 
miało im nadać [orzeczenie w sprawie Marbury v. Madison]. W szczegól-
ności spisana forma w żaden sposób nie czyniła fundamentalnego prawa 
takim rodzajem prawa, jakie słusznie podlegałoby stosowaniu i wykład-
ni w postępowaniu sądowym; była ona ważna wyłącznie jako narzędzie 
służące jednoznaczności fundamentalnego prawa, a przez to pewności 
co do jego treści i statusu3. 

Trafna jest ocena, że „nie stanowiąc w żadnym wypadku fundamen-
talnej zasady amerykańskiego konstytucjonalizmu, prymat sądowni-
ctwa w defi niowaniu konstytucyjnych pojęć i wartości jest rezultatem 
powtarzających się prób [jego ustanowienia podejmowanych] w toku 
historycznego rozwoju” amerykańskiej państwowości. „Był on czymś, 
o co sędziowie i ich stronnicy musieli walczyć z tymi, którzy dążyli do 
rozproszenia władzy interpretowania konstytucji lub ulokowania jej 
w innej, w większym stopniu demokratycznej i odpowiedzialnej [przed 
obywatelami] gałęzi władzy”4. 

 Judicial review nie było nieuchronną konsekwencją normatywnego 
charakteru konstytucji i jej nadrzędności nad ustawodawstwem, jaka 

1 J. Bentham, A Fragment on Government, Printed for T. Payne, London 1776, s. 160–161.
2 Zob. Ch.B. Elliott , The Legislatures and the Courts: The Power to Declare Statutes Un-

constitutional, „Political Science Quarterly” 1890, vol. 5, no. 2, s. 225, 230.
3 S. Snowiss, Judicial Review and the Law of the Constitution, Yale University Press, New 

Haven–London 1990, s. 25. Zob. też. T.E. Pett ys, Popular Constitutionalism and Relaxing 
the Dead Hand: Can the People be Trusted?, „Washington University Law Review” 2008, 
vol. 86, no. 2, s. 357.

4 K.E. Whitt ington, Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Su-
preme Court and Constitutional Leadership in U.S. History, Princeton University Press, 
Princeton 2007, s. 285.
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miała wynikać z racji ustanowienia jej przez suwerenny lud5. Wręcz 
przeciwnie, szczególna legitymacja konstytucji nie tylko nie wymagała 
dokonywania wykładni jej postanowień przez sędziów, którzy mogliby 
następnie decydować o odmowie stosowania ustaw uchwalonych przez 
organ przedstawicielski ze względu na ich domniemaną niezgodność 
z konstytucją, ale wręcz zdawała się wykluczać taką możliwość.

Konieczność wykreowania ab novo prawa sędziów do oceny konsty-
tucyjności prawa stanowionego przez legislaturę z konstytucją, a w re-
zultacie także do dokonywania wykładni jej postanowień w procesie 
stosowania prawa, wynikała z tej prostej przyczyny, że wszelkie do-
stępne precedensy i uzasadnienia mogące legitymować tego rodzaju 
kompetencje sędziów były w warunkach konstytucji opartej na zasadzie 
suwerenności ludu całkowicie nieadekwatne. Okoliczność ta wciąż zda-
je się umykać nader licznemu gronu badaczy, którzy opisując genezę 
judicial review w Stanach Zjednoczonych, kreślą prostą linię od słynnego 
orzeczenia sir Edwarda Coke’a w sprawie dra Bonhama (Dr. Bonham’s 
Case) wydanego w Anglii w 1610 roku, przez działalność Tajnej Rady 
w Londynie w okresie kolonialnym, aż do pierwszych przypadków 
kwestionowania prawomocności ustaw przed amerykańskimi sądami 
już w okresie rewolucyjnym, traktując je wszystkie jako zapowiedzi są-
dowej kontroli konstytucyjności prawa6. Pod tym względem większość 
współczesnych przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego pozo-
staje pod przemożnym wpływem dziewiętnastowiecznych amerykań-
skich prawników, którzy w ostatnich dekadach tego stulecia zaangażo-
wali się w proces ugruntowywania w doktrynie i praktyce ustrojowej 
prawa sędziów do unieważniania ustaw ze względu na ich niezgodność 
z konstytucją. Jednym z jego elementów było zaś wykreowanie histo-
rycznej legitymacji judicial review, wykraczającej nawet poza orzeczenie 
federalnego Sądu Najwyższego w sprawie Marbury v. Madison7. W ten 
sposób została stworzona mitologia genezy sądowej rewizji ustawo-
dawstwa, której nadal ulega nie tylko wielu badaczy, ale również liczni 
sędziowie. Szczegółowe omówienie poruszonego zagadnienia zdecy-

5 Por. E.S. Morgan, Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and 
America, W.W. Norton & Company, New York–London 1989, s. 260.

6 Zob. np. G. Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, Wydawni-
ctwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 107–108; P. Laidler, Sąd Naj-
wyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od prawa do polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 53–56; D. Lis-Staranowicz, Legitymizacja sądowej kontroli 
konstytucyjności prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 17–33; oraz cytowana w powo-
ływanych wydawnictwach literatura amerykańska. 

7 Zob. np. J.H.M., The Power of the Judiciary to Declare an Act of Congress Void for Un-
constitutionality, „American Law Register (1852–1891)” 1870, vol. 18, no. 10, s. 585–587.
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dowanie przekracza ramy tego opracowania. W związku tym wypada 
ograniczyć się jedynie do kilku porządkujących uwag, które – jak moż-
na sądzić – wystarczą, aby uzasadnić powyższy pogląd.

Po pierwsze, abstrahując nawet od wątpliwości dotyczących inten-
cji Coke’a wyrażonych w słynnym dictum8, tym bardziej że wydaje się, 

8 Istota sporu dotyczącego intencji Coke’a sprowadza się właściwie do odmiennego 
odczytywania najważniejszego fragmentu wygłoszonej opinii, w którym stwierdził on, 
że z dostępnych precedensów wynika, iż „w wielu przypadkach prawo powszechne 
kontroluje ustawy Parlamentu, i czasami powinno rozstrzygać o ich nieważności (ad-
judge them to be void), jako że kiedy ustawa Parlamentu przeciwna jest powszechnemu 
rozumowi i słuszności (common right and reason) bądź [z nimi] sprzeczna, bądź niemożli-
wa do zastosowania, prawo powszechne będzie ją kontrolować (common law will control 
it) i rozstrzygać o nieważności takiej ustawy (adjudge such Act to be void)” (Dr. Bonham’s 
Case (1610) Hilary Term, 7 James 1. Reports, vol. 8, s. 118 a. [w:] The Selected Writings and 
Speeches of Sir Edward Coke (ed. S. Sheppard), Liberty Fund, Indianapolis 2003, s. 264). 
Przytoczony ustęp z uzasadnienia orzeczenia wydanego w omawianej sprawie tradycyj-
nie był interpretowany dwojako. Część badaczy skłonna jest widzieć w nim określenie 
zasady wykładni ustaw Parlamentu zapewniającej ich zgodność z ogólnymi zasadami 
rozumu i sprawiedliwości, w żadnym razie zaś próby ustanowienia common law wyż-
szym prawem wobec ustaw Parlamentu. Jak pisał zwolennik takiego stanowiska 
J.W. Gough, frazeologia Coke’a była niejednoznaczna, niemniej jednak „niekoniecznie 
trzeba przypuszczać, że chodziło mu o uznanie ogólnej władzy sądów do ogłaszania 
nieważności ustaw na podstawie konfl iktu z wyższym prawem (higher law). Kiedy po-
wiedział on, że prawo powszechne będzie «kontrolowało» ustawę Parlamentu, miał na 
myśli to, że sądy będą ją interpretować w taki sposób, aby nie doszło do jej konfl iktu z ta-
kimi samymi akceptowanymi zasadami rozumu i sprawiedliwości, jakie, jak zakładano, 
leżą u podstaw wszelkiego prawa. Podobnie, kiedy mówił o rozstrzyganiu o nieważności 
ustawy, nie miał na myśli tego, że sąd mógłby ogłosić, że jej uchwalenie wykraczało poza 
władzę Parlamentu, ale że sąd dokonałby jej ścisłej wykładni, jeśli byłaby ona konieczna 
do tego, aby doprowadzić do jej zgodności z owymi uznanymi zasadami – albo przez 
pominięcie takiego jej fragmentu, który dotyczyłby rozstrzyganej sprawy, albo stwier-
dzenie, że sprawa nie należy do materii regulowanych przez ustawę i że w związku 
z tym ustawa nie znajdowała do niej zastosowania” (J.W. Gough, Fundamental Law in 
English Constitutional History, Clarendon Press, Oxford 1955, s. 35). Jednymi z pierwszych 
autorów, którzy prezentowali takie ujęcie byli: S.E. Thorne („Argumentacja Coke’a wkrót-
ce miała być odczytywana w nowym świetle i przynieść owoce za morzem [to znaczy 
w Ameryce], ale trudno uwierzyć, że zawierała ona odwołanie do fundamentalnego, 
wyższego lub naturalnego prawa. Składał się na nią zestaw słów, które wkrótce zostały 
oddzielone od sprawy, w której je wypowiedziano, ale po przywróceniu ich na właściwe 
miejsce okazuje się, że ambitna teoria polityczna Coke’a nie należy do niego, ale jest wy-
nikiem [pracy] późniejszego pokolenia sędziów, komentatorów i prawników”. 
S.E. Thorne, Essays in English Legal History, Hambledon Press, London 1985, s. 278. Swoje 
poglądy w tej kwestii autor ten przedstawił po raz pierwszy w artykule opublikowanym 
w 1938 roku na łamach „Law Quarterly Review”) i R.A. MacKay („Kiedy uwzględnimy 
sprawy, które Coke cytuje jako autorytatywne [dla rozstrzygnięcia w sprawie dra Bon-
hama], wydaje się niemożliwe zbudować rzeczywisty zespół norm prawnych (body of 
law) lub przedłożyć jakiekolwiek określone normy, które Coke postrzegał jako znajdujące 
się poza zakresem władzy Parlamentu. «Powszechny rozum i słuszność» nie odnoszą się 
do jakiegokolwiek konkretnego zespołu norm prawnych, ale zdają się wskazywać w roz-
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strzygający sposób na zdrowy rozsądek (common sense) albo ogólną rozumność prawa, 
i na nic innego; należy pamiętać, że jest to zdrowy rozsądek uczonych w prawie lub, by 
użyć słów Coke’a, «sztucznego rozumu» prawa (artifi cial reason of law). Podobnie «roz-
strzygnąć o nieważności ustawy» nie oznacza ogłosić jej niekonstytucyjną we współ-
czesnym znaczeniu ani nawet ogłosić ją wykraczającą poza władzę ustawodawczą Parla-
mentu; jest to nic więcej, jeśli cokolwiek, niż dokonać takiej wykładni ustawy, aby 
dostosować ją do ogólnego rozumu prawa (general reason of the law). Nie oznacza to ogło-
szenia ustawy niemożliwą do zastosowania w przyszłości, ale dania jej takiej wykładni, 
aby dostosować ją do zasad powszechnej sprawiedliwości, tak jak jest ona rozumiana 
przez mędrców prawa lub przez tych, którzy zwykle interpretują prawo, to znaczy sę-
dziów. Jest to, krótko mówiąc, prawo sądów do ścisłej wykładni”. Równocześnie jednak 
autor ten osłabia wagę przytoczonego wyżej stwierdzenia, otwierając zresztą tym sa-
mym drogę do alternatywnej wykładni omawianego orzeczenia, kiedy przyznaje, że 
rozumowanie Coke’a doprowadzone do jego logicznej konsekwencji prowadzi do uzna-
nia podrzędności prawa stanowionego wobec common law. „W wielu przypadkach rezul-
tatem byłoby pominięcie woli twórców ustaw lub przynajmniej jej zmodyfi kowanie 
przez sędziów sądów prawa powszechnego. Stworzyłoby to, krótko mówiąc, praktykę 
sądowej krytyki (judicial criticism) lub sądowej rewizji (judicial review) ustaw przez sę-
dziów common law, i osłabiło władzę Najwyższego Trybunału Parlamentu”. R.A. MacKay, 
Coke: Parliamentary Sovereignty or the Supremacy of the Law?, „Michigan Law Review” 1924, 
vol. 22, no. 3, s. 229–230, 246). Według alternatywnej interpretacji istotą rozumowania 
Coke’a było wywindowanie prawa powszechnego do pozycji prawa wyższego rzędu, 
które mogłoby stanowić podstawę oceny ważności ustaw Parlamentu. Zwolennikiem 
takiego podejścia w doktrynie amerykańskiej był między innymi E.S. Corwin („Coke 
forsował zasadę wyższego prawa postrzeganego przezeń jako wiążące zarówno wobec 
Parlamentu, jak i zwykłych sądów”). Autor ten zaznaczał jednak, że Coke postrzegał 
Parlament jako najwyższy trybunał sądowy królestwa, w związku z czym z ówczesnej 
perspektywy kwestia podniesiona w jego słynnym dictum nie dotyczyła relacji między 
„władzą sądowniczą a władzą legislacyjną; lecz między władzą orzekania o prawie zwy-
kłych sądów a podobną władzą «Najwyższego Trybunału Parlamentu» (High Court of 
Parliament)”. Prowadziło go to do wniosku, że chociaż „Coke postrzegał zwykłe sądy jako 
szczególnie właściwe do interpretowania i stosowania prawa rozumu (law of reason), 
uznał on również, przynajmniej w ostatecznym rozrachunku, zwierzchnie pretensje 
Najwyższego Trybunału Parlamentu jako ciała orzekającego o prawie” (E.S. Corwin, The 
„Higher Law” Background of American Constitutional Law, „Harvard Law Review” 1929, vol. 
42, no. 3, s. 372–375). Takie ujęcie wydaje się dominować w rodzimej literaturze. W po-
dobnym kierunku podąża na przykład rozumowanie B. Szlachty, odnoszącego się już do 
całokształtu myśli prawnej Coke’a („Władza i jurysdykcja króla w Parlamencie w zakre-
sie tworzenia prawa i wprowadzania go za pomocą billów jest tak transcendentna i ab-
solutna, że nic i nikt nie może go wiązać […] poza normami common law, pozwalającymi 
«kontrolować i osądzać akty» (podejmowane przez Parlament) […]. Najwyższym obo-
wiązkiem Korony i Parlamentu czynił C[oke] śledzenie precedensowych orzeczeń są-
dów królewskich, by każda norma określona przez ustawodawcę wpisywała się w kon-
tur istniejącego systemu prawnego, opartego na common law” (B. Szlachta, Coke Sir 
Edward [w:] M. Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych i prawnych, t. 1, Wydaw-
nictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 390). W ten sam nurt interpretacyjny wpisują się po-
glądy A. Bryka. Badacz ten przekonuje, że postrzegając Parlament jako już nie tyle naj-
wyższy trybunał Królestwa, ile aspirujący do suwerenności organ prawodawczy, Coke 
nie uwzględniał politycznych aspektów wyłożonej przez siebie koncepcji supremacji 
common law nad prawem stanowionym, ale skupiał się na zasadzie zwierzchności prawa, 
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iż w siedemnastowiecznej Ameryce jego stanowisko było raczej jedno-
znacznie interpretowane9, niemal całkowite porzucenie przez tamtej-

którą uważał za kluczową. („Coke nie odniósł się do kwestii, co by się stało, jeśliby Parla-
ment jednak zamierzał [kiedyś] zlekceważyć uświęcone maksymy prawa powszechne-
go. Innymi słowy, nie zmierzył się z polityczną kwestią suwerenności. W czasie rozstrzy-
gania sprawy dra Bonhama w 1610 roku Coke mógł zasadnie myśleć, że Parlament był 
nadal nieświadomy tego, co oznaczała suwerenność, i że Parlament akceptował co do 
zasady tę samą ideę, co Coke, to znaczy [zasadę] zwierzchności prawa”). Równocześnie 
jednak oceniając intencję słynnego jurysty, Bryk uznaje, że „było oczywiste, iż kryteria 
wykładni ustaw, które zostały przedłożone przez Coke’a, to znaczy powszechnego pra-
wa (common law) [powinno być powszechnej słuszności – common right] oraz rozumu były 
wystarczająco pojemne, aby dać sądownictwu szeroki zakres dyskrecji w interpretacji 
ustawodawstwa. Przez ten właśnie fakt sądownictwo rzeczywiście poddawało działania 
polityczne kontroli prawnej” (A. Bryk, The Limits to Arbitrary Government. Edward Coke 
and the Search for Fundamental Law, Ofi cyna Literacka, Kraków 1995, s. 90). W najnowszej 
literaturze przeważa opinia, że intencją Coke’a nie było uzasadnienie prawa sędziów do 
unieważniania ustaw. W tym kontekście zwraca się uwagę, że nadawanie jego słowom 
takiego znaczenia, jakie miałyby one współcześnie, jest niedopuszczalnym anachroni-
zmem. Pojęcie nieważności ustawy (voidness of a statute) nie oznaczało w siedemnasto-
wiecznej Anglii tego samego co oznacza obecnie, z pewnością natomiast stwierdzenie 
owej nieważności nie było tożsame z odmową zastosowania ustawy przez sędziego ze 
względu na jej sprzeczność z hierarchicznie wyższą normą prawną. Por. R.M. Helmoholz, 
Bonham’s Case, Judicial Review, and the Law of Nature, „Journal of Legal Analysis” 2009, vol. 
1, no. 1, s. 346; I. Williams, Dr. Bonham’s Case and ‘Void’ Statutes, „Journal of Legal History” 
2006, vol. 27, no. 2, s. 117–118. 

9 Znamienne, że amerykańscy publicyści nie dostrzegali rzekomych bądź rzeczywi-
stych sprzeczności w poglądach Coke’a, sygnalizowanych przez późniejszych badaczy 
jego myśli politycznej i prawnej. Dla nich był on ze względów praktycznych, jak to ujął 
Ch.F. Mullet, „prorokiem fundamentalnego prawa powszechnego”. Autor ten wskazuje, 
że „kolonialni pamfl eciści, nieważne, czy poszukujący ulgi od bezpośrednich ciężarów, 
czy też wysuwający argumenty na rzecz reorganizacji imperium, która oznaczałaby 
dla kolonistów albo samorząd, albo prawie niepodległość, odnaleźli u Coke’a bezwa-
runkowe przywiązanie do idei fundamentalnego prawa kontrolującego ustawy Parla-
mentu. Uczynili go odpowiedzialnym za credo, że prawo to gwarantuje takie prawa, 
jak [zasadę] «żadnych podatków bez reprezentacji» [w Parlamencie] (no taxation without 
representation) lub prawo do procesu przed ławą przysięgłych”. Pierwsze odwołanie do 
Coke’a w kolonialnym piśmiennictwie politycznym miało nastąpić w 1721 roku, kiedy 
to Jeremiah Dummer powołał się na jego autorytet jako tego, który wyniósł common law 
do rangi prawa zwierzchniego wobec sądów admiralicji. Odwołania do Coke’a można 
odnaleźć również m.in. w pismach Samuela Adamsa, Johna Adamsa, Johna Dickin-
sona, Jamesa Wilsona i Jamesa Otisa (Ch.F. Mullet, Coke and the American Revolution, 
„Economica” 1932, vol. 38, s. 467, 468 i n.). Ten ostatni w głośnym eseju Prawa brytyjskich 
kolonii potwierdzone i dowiedzione (The Rights of the Brtitish Colonies Asserted and Proved), 
opublikowanym w 1764 roku, bezpośrednio powoływał się na jurysprudencję słynnego 
sędziego i przytaczane przez niego precedensy. Uznając, że prawo powszechne zosta-
ło przyjęte w koloniach i stało się częścią ich systemu prawnego, przez co „wszystkie 
dawne i współczesne ustawy Parlamentu, które można uznać za zmianę common law są 
częścią [systemu prawnego kolonii] wraz z wszystkimi nowymi ustawami Parlamentu, 
wyraźnie wskazującymi osady (plantations – chodzi o kolonie – T.W.); tak że władza 
brytyjskiego Parlamentu uznawana jest w koloniach za równie uświęconą i niekontro-
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szych publicystów słynnego angielskiego jurysty, do którego doszło po 
wybuchu rewolucji i ustanowieniu pierwszych konstytucji, nie pozo-
stawia wątpliwości co do tego, że zdawali sobie oni doskonale sprawę, 
że w stworzonych przez rewolucję nowych uwarunkowaniach norma-
tywnych siedemnastowieczny precedens, niezależnie od tego, jak inter-
pretowany, nie może już znajdować zastosowania. Wyjątkowo celne są 
w tym kontekście spostrzeżenia G.L. McDowella, odnoszone do konsty-
tucji federalnej i kształtowania się zasady sądowej kontroli konstytucyj-
ności prawa po jej wejściu w życie. Za równie, jeżeli nie bardziej trafne 
w odniesieniu do okresu wcześniejszego wypada uznać stwierdzenie, 
że pokolenie prawników common law, które zjadło zęby na Instytucjach 
Coke’a10, po prostu nie uważało, aby jego opinia w sprawie dra Bonha-
ma była adekwatna w nowym porządku ustrojowym, do którego utwo-
rzenia walnie się przyczynili. 

 Był to pod względem politycznym nowy świat, który został stworzony 
przez „refl eksję oraz wybór” i zamknięty w spisanej konstytucji, opiera-
jącej się na zgodzie rządzonych; [konstytucja] była dokumentem, który 
odzwierciedlał nie zwyczaj i prawo powszechne, ale „zamierzenie ludu”. 
W warunkach takiej konstytucji średniowieczny pogląd Coke’a na com-
mon law nie był już dłużej niezbędny; w istocie nie był już dłużej możliwy 
do zaakceptowania11. 

lowalną jak w Anglii”, wskazywał jednak, że problem nie polega na tym, czy ma ona 
ogólny charakter, ale czy nie jest „skrępowana jakimiś słusznymi (equitable) i rozumny-
mi (reasonable) więzami”? Udzielając odpowiedzi na tak zadane pytanie, stwierdzał, że 
„należy mieć nadzieję, iż nie zostanie uznana za nową doktryna [głosząca], że nawet 
władza Parlamentu Wielkiej Brytanii jest skrępowana pewnymi więzami, które powo-
dują, że w razie ich przekroczenia jego ustawy stają się bezprawne (become meer power 
without right) i w rezultacie nieważne (void). Sędziowie angielscy orzekali w zgodzie 
z tymi odczuciami, kiedy ogłaszali wyraźnie, że ustawy Parlamentu przeciwne natu-
ralnej słuszności są nieważne. Że ustawy przeciwne fundamentalnym zasadom brytyj-
skiej konstytucji są nieważne. Doktryna ta jest zgodna z prawem natury i narodów oraz 
boskimi nakazami objawionej i naturalnej religii. Jest przeciwne rozumowi, aby naj-
wyższa władza miała prawo zmienić konstytucję” (J. Otis, The Rights of British Colonies 
Asserted and Proved, Boston–London [1764], s. 109–110). Jak widać Otis porusza się jeszcze 
wyraźnie w ramach konstytucji rozumianej nie jako wyraz woli suwerennego ludu, ale 
raczej postrzeganej w duchu Bolingbroke’a, jako coś zastanego, uświęconego tradycją 
i w jakimś sensie nienaruszalnego. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ okoliczność 
ta pozwala zrozumieć, dlaczego Otisa nie można traktować jako pierwszego teoretyka 
judicial review zapowiadającego rozwój tej instytucji w porewolucyjnej Ameryce. 

10 Chodzi o Instytucje Praw Anglii (Institutes of the Laws of England), obok Raportów 
(Reports) najważniejszy traktat prawniczy autorstwa Coke’a. Dzieło wydane w czterech 
częściach, publikowanych w Anglii w latach 1628–1644, było jednym z najważniejszych 
podręczników prawa w amerykańskich koloniach, czytanym przez wszystkich adep-
tów profesji prawniczej.

11 G.L. McDowell, Coke, Corwin and the Constitution: „The Higher Law Background” Re-
considered, „Review of Politics” 1993, vol. 55, no. 3, s. 398–399. Zob. też: L.F. Goldstein, 
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Popular Sovereignty, the Origins of Judicial Review and the Revival of Unwritt en Law, „Journal 
of Politics” 1986, vol. 48, no. 1, s. 53 i n.; W.M. Treanor, Judicial Review before „Marbury”, 
„Stanford Law Review” 2005, vol. 58, no. 2, s. 468; Ch.F. Mullet, op.cit., s. 467. Por. też 
opinię St. George’a Tuckera, który jako sędzia Sądu Ogólnego Virginii przy okazji roz-
strzygania sprawy Kamper v. Hawkins w 1793 roku stwierdził, że konstytucja nie jest 
„wymyśloną rzeczą, lecz rzeczywistym bytem: można ją przedstawić w widocznej 
formie, a jej zasady określić na podstawie żywego tekstu, a nie jedynie niejasnego ro-
zumowania i wywodów” (cyt. za: S. Snowiss, op.cit., s. 53–54). Podzielając taką ocenę, 
nie można jednak całkiem pominąć świadectw wskazujących na to, że część sędziów 
próbowała uzasadniać prawo do kontrolowania konstytucyjności ustaw, odwołując 
się, nawet jeżeli nie wprost, do dawnych angielskich precedensów. Próby takie można 
dostrzec w przynajmniej trzech sprawach rozstrzyganych przez sądy w okresie rewo-
lucyjnym (zob. niżej). W późniejszych latach, w miarę jak uznanie zdobywała nowa 
teoria judicial review, tego rodzaju odwołania stawały się coraz rzadsze. Najbardziej zna-
nym przypadkiem jest wypowiedź sędziego Samuela Chase’a, który w sprawie Calder 
v. Bull rozpoznawanej przez federalny Sąd Najwyższy w 1798 roku przekonywał, że 
istnieją ograniczenia władzy prawodawczej legislatur, które nie wynikają bezpośred-
nio z konstytucji, ale z natury wolnych, republikańskich rządów. Przekazanie przez lud 
pewnych uprawnień legislaturze, umożliwiających jej na przykład karanie za czyny, 
które w chwili ich popełnienia nie były karalne, można było jego zdaniem wykluczyć 
tylko dlatego, że byłoby ono przeciwne „wszelkiemu rozumowi i sprawiedliwości” bez 
względu na przepisy konstytucji. Legislatura nie może więc podejmować opisanych 
działań, ponieważ „zabraniają ich ogólne zasady prawa i rozumu”. Warto podkreślić, 
że stanowisko Chase’a spotkało się z ostrą reakcją innego z sędziów, Jamesa Iredella, 
który zdecydowanie wykluczył możliwość unieważniania przez sądy ustaw z jakiego-
kolwiek innego powodu, niż tylko ze względu na ich sprzeczność z konstytucją. Prze-
konywał on, że „jeżeli legislatura Unii lub jakiegokolwiek członka Unii uchwali ustawę 
mieszczącą się w ogólnym zakresie jej władzy konstytucyjnej, sąd nie może ogłosić jej 
nieważności tylko dlatego, że w jego osądzie jest ona sprzeczna z naturalną sprawied-
liwością. Idee naturalnej sprawiedliwości nie są mierzone według żadnych ustalonych 
kryteriów; najroztropniejsi i najuczciwsi ludzie różnili się między sobą w tym zakresie, 
jedyne, co sąd mógłby stwierdzić w takim przypadku, to to, że legislatura (w równym 
stopniu uprawniona do własnego zdania) uchwaliła ustawę, która w opinii sędziów 
jest niezgodna z abstrakcyjnymi zasadami naturalnej sprawiedliwości” (Calder v. Bull 3 
U.S. 386 (1798), s. 388, 399). Na podstawie opinii podobnych do tej, którą wygłosił w cy-
towanej sprawie sędzia Chase, niektórzy badacze przekonywali, że ustanowienie w by-
łych koloniach, a później w Stanach Zjednoczonych spisanych konstytucji nie oznacza-
ło odrzucenia dawnej koncepcji brytyjskiej konstytucji jako zakorzenionego w common 
law fundamentalnego prawa krępującego wolę prawodawcy, która była eksponowana 
również w Ameryce w okresie przedrewolucyjnym w bezpośrednim nawiązaniu do 
interpretowanych w tym duchu poglądów Coke’a. Teoria ta, w odniesieniu do konsty-
tucji federalnej, sprowadza się więc do przekonania, że jej twórcy „nie dążyli do tego, 
aby ich nowa konstytucja była wyłącznym źródłem zwierzchniego prawa, ale zamiast 
tego przewidzieli wiele źródeł fundamentalnego prawa. Twórcy [konstytucji] oczeki-
wali więc, że sądy będą spoglądać poza konstytucję, oceniając ważność określonych 
działań rządu, w szczególności tych dotyczących fundamentalnych praw jednostek” 
(S. Sherry, The Founders’ Unwritt en Constitution, „University of Chicago Law Review” 

Jak przytomnie zauważył już przed wieloma laty B.F. Moore, an-
gielskie precedensy nie mogły dać początku sądowej kontroli konsty-
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tucyjności prawa w Ameryce, ponieważ w Anglii ważność ustaw kwe-
stionowano nie ze względu na ich „konfl ikt z wyraźnie określonym 
zwierzchnim prawem (superior law), ale na ogólnej podstawie niezgod-
ności z naturalnym prawem i sprawiedliwością oraz fundamentalnymi 
prawami eksponowanymi przez Anglików”. Trudno nie podzielić po-
glądu cytowanego autora co do oczywistości tego, że „idea konstytu-
cyjności ustaw […] nie mogła się rozwinąć wcześniej niż po pojawieniu 
się spisanych konstytucji”, co bez wątpienia czyni bezprzedmiotowym 
odwoływanie się do działalności angielskich sądów w poszukiwaniu 
początków amerykańskiej koncepcji judicial review12. 

Po drugie, okazyjnie stosowana praktyka orzekania przez Tajną Radę 
o zgodności prawa stanowionego przez kolonialne legislatury z pra-
wem angielskim nie mogła mieć żadnego znaczenia dla uzasadnienia 
sądowej kontroli konstytucyjności prawa, i to przynajmniej z czterech 
powodów. W tym wypadku istota kontroli polegała na konfrontowaniu 
norm niższego rzędu (ustawodawstwa kolonialnego) z normami wyż-
szego rzędu w postaci prawa angielskiego stanowionego przez Parla-
ment metropolii, ale nie z konstytucją. Jeżeli w ogóle, dostrzec tu można 
raczej podobieństwo do kontroli zgodności z konstytucją federalną sta-
nowych konstytucji i ustaw, której podstawą stała się klauzula supre-
macyjna. Poza tym kolonialne karty nie były konstytucjami. W okre-
sie rewolucji dostrzegano już ich zasadniczo odmienny od konstytucji 
status wynikający z innej legitymacji. Podstawy, na których możliwe 
było kwestionowanie ustaw kolonialnych zarówno przed tamtejszymi 
sądami, jak i ostatecznie przed Tajną Radą jako najwyższym organem 
odwoławczym od ich orzeczeń, miały więc całkowicie różny charakter. 
Tajna Rada nie była też, ściśle rzecz ujmując, organem sądowniczym. 
Uchylanie przez nią ustaw kolonialnych można więc postrzegać jako 
działalność w większej mierze legislacyjną niż sądowniczą. Wreszcie, 
rozstrzygane przez nią sprawy niekoniecznie musiały być w okresie re-
wolucji w ogóle znane, w związku z czym nie ma pewności, czy mogły 
być brane pod uwagę jako precedensy przemawiające na rzecz prawa 

1987, vol. 54, no. 4, s. 1127). Nawet jeżeli możliwe jest znalezienie jakichś przesłanek, 
które mogłyby dowodzić trafności takiego stanowiska, to ci, którzy rzeczywiście skłon-
ni byli hołdować starej teorii, znajdowali się w Ameryce w zdecydowanej mniejszości. 
Sama cytowana autorka przyznaje zresztą, że z czasem poglądy tego rodzaju całkiem 
zanikły (zob. ibidem, s. 1170). Nie mogło być zresztą inaczej, skoro sens rewolucji polegał 
na odrzuceniu dawnego modelu konstytucji legitymowanej odwołaniem do przeszłości 
i konstruowanych na jej podstawie abstrakcyjnych zasad „prawa i rozumu”, na rzecz 
konstytucji opartej na zasadzie suwerenności ludu. Na tym, jak już wcześniej stwier-
dzono, polegało „wynalezienie” konstytucjonalizmu. 

12 B.F. Moore, The Supreme Court and Unconstitutional Legislation, bw, New York 1913, s. 12.



150

sędziów do kontrolowania konstytucyjności ustaw uchwalanych przez 
legislatury13. 

Po trzecie, spośród kilku spraw14 rozpoznawanych przed sądami 
w okresie rewolucyjnym, w których jedna ze stron kwestionowała pra-
womocność ustawy, którą sąd miał zastosować, tylko w dwóch przy-
padkach chodziło o jej niezgodność sensu stricto z konstytucją15. Dlatego 
tylko one stanowią zapowiedź judicial review w takiej formie, w jakiej za-
sada ta została wprowadzona do amerykańskiego konstytucjonalizmu 
w okresie wczesnej republiki, tworząc podstawę do jej dalszej ewolucji. 
Mowa o sprawach: Commonwealth v. Caton z Virginii z 1782 roku oraz 
Bayard v. Singleton rozpatrywanej w Karolinie Północnej, w której wyrok 
zapadł w listopadzie 1787 roku, a więc już po zakończeniu prac kon-
wencji konstytucyjnej w Filadelfi i, przy czym niekonstytucyjność usta-
wy została stwierdzona wcześniej, już na etapie przyjmowania sprawy 
do rozpatrzenia. Te dwa spory sądowe przedstawiają największą war-
tość z punktu widzenia problematyki sądowej kontroli konstytucyjno-
ści prawa w warunkach porządku ustrojowego opartego na spisanej 
konstytucji.

Nie oznacza to, że pozostałe, w których prawomocność ustaw podwa-
żano na podstawie innych przesłanek niż ich bezpośrednia sprzeczność 
z postanowieniami konstytucji16, nie mają żadnego znaczenia. Wręcz 

13 Na dwie ostatnie kwestie zwracał uwagę E.S. Corwin. Zob. idem, The Establishment 
of Judicial Review, „Michigan Law Review” 1910, vol. 10, no. 2, s. 103.

14 Najczęściej wskazuje się w tym kontekście pięć spraw, w porządku chronolo-
gicznym: Holmes v. Walton z New Jersey z 1780 roku; Commonwealth v. Caton z Virginii 
z 1782 roku; Rutgers v. Waddington z Nowego Jorku z 1784 roku; Trevett  v. Weeden z Rhode 
Island z 1786 roku oraz Bayard v. Singleton z Karoliny Północnej z 1787 roku. W.M. Tre-
anor, autor wyczerpującego i najlepszego chyba studium dotyczącego problematyki 
kontroli prawa przez sądy w okresie przed słynnym orzeczeniem w sprawie Marbury v. 
Madison, uzupełnia tę listę o sprawy rozpatrywane w Connecticut w 1785 roku (Syms-
bury Case) oraz w New Hampshire w 1787 roku (Ten Pound Cases). Są one niekiedy po-
mijane, ponieważ w obu przypadkach nie angażowały sądów najwyższych, a ponadto 
w porównaniu z pozostałymi są słabo udokumentowane. W Connecticut sprawę rozpa-
trywał wyższy sąd hrabstwa Litchfi eld, a w przypadku New Hampshire chodzi o wy-
roki dwóch niższych sądów, znane wyłącznie z relacji ówczesnej prasy, w których za 
„niekonstytucyjną i niesprawiedliwą” miała zostać uznana ustawa uzależniająca prawo 
do procesu przed ławą przysięgłych w sprawach o egzekucję długu oraz bezprawne 
naruszenie prawa własności (trespass) od tego, czy wartość sporu przekroczyła dziesięć 
funtów. Zob. W.M. Treanor, op.cit., s. 475–476, 487–489. 

15 Można by do nich doliczyć jeszcze omawiane wyżej orzeczenia zapadłe w New 
Hampshire, które jednak nie zostały wydane przez sądy najwyższe, a poza tym nie 
można jednoznacznie powiedzieć, na jakiej dokładnie podstawie została stwierdzona 
w nich nieważność ustaw.

16 W sprawie Holmes v. Walton ustawa pozwalająca na konfi skatę własności należącej 
do lojalistów i przyznająca prawo do kwestionowania podjętej na jej podstawie decy-
zji w procesie przed sześcioosobową ławą przysięgłych była co prawda podważana ze 
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przeciwnie, świadczą o tym, że problem kontroli ustawodawstwa przez 
sędziów nie ograniczał się początkowo do kwestii ewentualnego gwa-
rantowania w ten sposób poszanowania przez legislaturę postanowień 
konstytucji ustanawianych z upoważnienia suwerennego ludu. Poka-
zują, że przynajmniej część prawników i sędziów skłonna była szeroko 
postrzegać podstawy kontroli ustaw wynikającej z hierarchicznego sy-

względu na jej niezgodność z konstytucją New Jersey, ale ponieważ ta gwarantowała 
jedynie prawo do procesu przed ławą przysięgłych w sprawach dotyczących własności, 
bez określania jednak liczebności ławy, unieważniając ustawę, sąd musiał z koniecz-
ności wykroczyć poza tekst konstytucji. Prawo do procesu przed ławą przysięgłych 
złożoną z dwunastu osób sędziowie wywiedli przypuszczalnie z common law lub z ja-
kichś aktów normatywnych pochodzących z czasów kolonialnych. W sprawie Rutgers 
v. Waddington argumenty Alexandra Hamiltona reprezentującego pozwanego tylko po-
średnio odnosiły się do sprzeczności z konstytucją ustawy uchwalonej przez legislaturę 
Nowego Jorku w 1783 roku, pozwalającej dochodzić odszkodowania przed sądem oby-
watelom, których własność była użytkowana przez lojalistów w czasie wojny z Wiel-
ką Brytanią (Trespass Act). Podniósł on dwa argumenty. Po pierwsze, wskazywał, że 
ustawa jest sprzeczna z prawem narodów, które jest częścią common law, stanowiącego 
na podstawie konstytucji Nowego Jorku element systemu prawnego państwa. Po dru-
gie, przekonywał o sprzeczności ustawy z warunkami Traktatu Paryskiego kończącego 
wojnę między amerykańską konfederacją a Wielką Brytanią, a tym samym także z Ar-
tykułami Konfederacji, które, jak przekonywał, powinny być traktowane jak zwierzch-
nie prawo w stosunku do konstytucji i ustawodawstwa Nowego Jorku (dla dowiedzenia 
swojej racji posłużył się następującym sylogizmem: Kongres ma wyłączne prawo de-
cydowania o wojnie i pokoju; Kongres zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami 
zawarł pokój z Wielką Brytanią; naruszenie traktatu zawartego przez Kongres jest na-
ruszeniem jego władzy, a w związku z tym Artykułów Konfederacji). Sprawa Trevett  
v. Weeden rozpatrywana w Rhode Island jest szczególnie interesującym przypadkiem. 
Reprezentujący w niej pozwanego James Varnum kwestionował ustawę dopuszczającą 
przeprowadzenie procesu bez udziału ławy przysięgłych w sprawie wyegzekwowania 
kary nałożonej za odmowę przyjmowania papierowych banknotów jako ekwiwalentu 
srebrnej i złotej waluty. Ponieważ nie mógł on odwoływać się do postanowień spisanej 
konstytucji, której w Rhode Island nie uchwalono, domagał się unieważnienia ustawy 
ze względu na jej sprzeczność z prawem natury i „zasadami konstytucji” („Lecz sę-
dziowie, i wszyscy inni, związani są prawami natury w pierwszeństwie do ludzkiego 
prawa, ponieważ zostały one nakazane przez samego Boga uprzednio wobec jakich-
kolwiek cywilnych i politycznych instytucji. W podobny sposób związani są zasadami 
konstytucji w pierwszeństwie do jakichkolwiek ustaw Zgromadzenia Ogólnego, ponie-
waż zostały one nakazane przez lud uprzednio [do niego] i stworzyły władzę Zgroma-
dzenia Ogólnego” – cyt. za: W.M. Treanor, op.cit., s. 477). Utożsamiając konstytucję z hi-
storycznymi prawami Anglików, Varnum odrzucał twierdzenie, jakoby Rhode Island 
nie miało konstytucji. Krótko mówiąc, posługiwał się argumentem konstytucyjności, 
nie dysponując konstytucją, do której mógłby się odwołać. Rozstrzygnięcie sprawy nie 
jest jednoznaczne. Co prawda sąd odmówił jej rozpatrzenia, ale nie wyjaśnił przesłanek 
takiej decyzji. Dopiero dzień po jej podjęciu sędziowie mieli się zebrać, aby przedsta-
wić motywy swojego postępowania. Według relacji prasowej trzech z nich wskazało 
niekonstytucyjność ustawy, jeden stwierdził tylko, że głosował przeciwko przyjęciu 
sprawy do rozpatrzenia, a jeden nie wyjaśnił, dlaczego głosował tak, a nie inaczej. Zob. 
ibidem, s. 474–475, 477–478, 480–484.
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stemu źródeł prawa. Podnoszone w tych sprawach przesłanki nieważ-
ności ustaw obejmowały bowiem nie tylko ich niezgodność z tekstem 
konstytucji. Niekiedy do tego zagadnienia w ogóle się nie odnoszono. 
W przypadku Rhode Island i Connecticut o niekonstytucyjności ustaw, 
rozumianej jako ich sprzeczność z tekstem konstytucji, nie mogło być 
zresztą mowy, skoro w obu państwach obowiązywały nadal stare karty 
kolonialne. W każdym razie próby kwestionowania ustaw wykraczają-
ce poza formułowanie zarzutu o ich niezgodności z tekstem konstytucji 
– tym bardziej że wszystko wskazuje na to, że w dwóch przypadkach 
(Holmes v. Walton i Trevett  v. Weeden) zakończyły się one powodzeniem17 
– interpretowane są przez niektórych badaczy jako dowód akceptacji 
dla wspominanej już wcześniej koncepcji niespisanej normatywnej kon-
stytucji (unwritt en constitution) zakorzenionej common law.

O tym, że wniosek taki nie jest uprawniony, świadczy nie tylko re-
akcja legislatur Rhode Island i Nowego Jorku na decyzje sądów kwe-
stionujące ważność uchwalonych przez nie ustaw18. Warto zwrócić też 
uwagę na uzasadnienie decyzji sądu w sprawie Rutgers v. Waddington, 
w której – co istotne – nie odmówił on zastosowania ustawy, ale dokonał 
jej wykładni w sposób, który pozwolił na częściowe uwzględnienie in-
teresów pozwanego. Prezentujący je sędzia James Duane właściwie za-
cytował dziesiątą zasadę wykładni ustaw opisaną przez Blackstone’a19. 

17 Nie można stwierdzić tego z całą pewnością, ponieważ w obu sprawach nieznane 
jest uzasadnienie decyzji sądów odmawiających zastosowania kwestionowanych przed 
nimi ustaw.

18 Legislatura Nowego Jorku w reakcji na orzeczenie podjęła uchwałę, w której za-
atakowała zarówno samo orzeczenie, jak i jego uzasadnienie. W Rhode Island natomiast 
wezwała sędziów do wytłumaczenia się z podjętej decyzji, a następnie, najwyraźniej 
nieusatysfakcjonowana ich wyjaśnieniami, przy najbliższej okazji usunęła ze składu 
sądu czterech spośród pięciu sędziów orzekających w tej sprawie. Zob. W.M. Treanor, 
op.cit., s. 478, 487.

19 Porównanie wypowiedzi Duane’a i stosownego fragmentu Komentarzy do praw 
Anglii nie pozostawia żadnych wątpliwości. W uzasadnieniu orzeczenia Duane stwier-
dził, że „supremacja legislatury nie musi być podawana w wątpliwość; jeśli uzna ona za 
słuszne uchwalić ustawę, nie ma władzy, która mogłaby ją kontrolować. Kiedy główny 
cel takiego prawa jest jasno wyrażony, a intencja oczywista, sędziowie, choćby wydawa-
ło im się ono nierozumne, nie mogą go odrzucić; ponieważ oznaczałoby to wyniesienie 
sądownictwa ponad legislatywę, co stanowiłoby podważenie całego systemu rządów 
(all government). Lecz jeśli prawo wyrażone jest w ogólnych sformułowaniach i jakaś po-
boczna materia, która wynika z tych ogólnych sformułowań, jest nierozumna, wówczas 
sędziowie mogą stwierdzić, że konsekwencje [ustawy] nie zostały przewidziane przez 
legislaturę; i dlatego mogą dokonać wykładni ustawy na podstawie zasady słuszności 
i tylko quoad hoc ją pominąć. Kiedy władza sądownicza czyni takie rozróżnienie, nie 
kontroluje legislatury; dąży ona do nadania jej intencjom właściwych skutków” (cyt. 
za: B. Coxe, An Essay in Judicial Power and Unconstitutional Legislation, Kay and Brother, 
Phila delphia 1893, s. 230–231). Wyjąwszy ostatnie zdanie, wypowiedź Duane’a stanowi 
niemal wierny cytat z Blackstone’a, przy czym stanowisko amerykańskiego sędziego 
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Zważywszy, że angielski jurysta uzasadniał suwerenność Parlamentu, 
stanowisko Duane’a było bardzo umiarkowane i właściwie nie prze-
mawiało na rzecz sądowej kontroli konstytucyjności prawa20. W ocenie 
niektórych badaczy podobne motywy kierowały sędziami orzekającymi 
w sprawie Trevett  v. Weeden21.

Wyraźnie inna była motywacja sądów w dwóch sprawach, w których 
doszło do kontroli konstytucyjności prawa w ramach powszechnie ak-
ceptowanego paradygmatu spisanej konstytucji jako wyłącznego źródła 
norm wyższego rzędu. Tylko w jednej z nich (Bayard v. Singleton) sędzio-
wie uznali racje wskazujące na sprzeczność ustawy z konstytucją i na 
tej podstawie zadecydowali o jej nieważności, niemniej przy okazji obu 
dyskutowana była kwestia prawa sądów do kontrolowania zgodności 
ustaw z konstytucją.

Wśród zwolenników judicial review, którzy ujawnili się przy okazji 
rozpatrywania sprawy Commonwealth v. Caton, było dwóch spośród 
sześciu członków składu orzekającego (George Wythe i James Mercer) 
oraz dwóch z trzech czołowych przedstawicieli palestry Virginii wy-
stępujących w procesie w charakterze amici curiæ (George St. Tucker 
i William Nelson)22. Tylko jeden z sędziów (Peter Lyons) opowiedział 

jest nawet bardziej zasadnicze. O ile bowiem Blackstone stwierdza, że „nie wiadomo 
[mu] o żadnej władzy w  n o r m a l n e j  f o r m i e  k o n s t y t uc j i  [podkr. – T.W.], która 
byłaby wyposażona we władzę kontrolowania” Parlamentu, jeżeli ten zdecyduje się 
uchwalić ustawę, o tyle Duane mówi o tym, że nie ma w ogóle żadnej władzy zdolnej 
kontrolować legislaturę. Por. W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England in Four 
Books (ed. E. Christian), Book 1, Printed by A. Strahan, London 1809 [1765], s. 91.

20 Nie dostrzegając lub nie doceniając znaczenia, jakie miała afi rmacja poglądów 
Blackstone’a przez sędziego Duane’a, Treanor przekonuje, że drugie zdanie z przyto-
czonej wypowiedzi „można odczytywać nie jako odrzucenie judicial review per se, ale 
jako jego odrzucenie w ograniczonym zakresie spraw: sędziowie nie mogą «odrzucić» 
wyraźnie sformułowanej ustawy po prostu dlatego, że jest ona «nierozumna». Kwe-
stia tego, czy może ona zostać odrzucona z innych względów, nie jest podniesiona” 
(W.M. Treanor, op.cit., s. 488). Jeśli jednak założyć, że Duane traktował stanowisko 
Blackstone’a poważnie i że je dobrze rozumiał – a nie ma przesłanek, aby uznać, iż było 
inaczej – wówczas prezentuje się on jednak jako przeciwnik sądowej kontroli konstytu-
cyjności prawa, w każdym razie takiej, która wykraczałaby poza dokonywanie wykład-
ni ustaw w celu uniknięcia w ich stosowaniu konsekwencji nieprzewidzianych przez 
prawodawcę. Por. T.B. McAff ee, Inherent Rights, the Writt en Constitution and Popular Sove-
reignty: The Founders’ Understanding, Greenwood Press, Westport–London 2000, s. 54.

21 Zob. R.L. Clinton, Marbury v. Madison and Judicial Review, University Press of Kan-
sas, Lawrence 1989, s. 51–52.

22 W sprawie tej kwestionowano zgodność z konstytucją Ustawy o zdradzie (Treason 
Act), na podstawie której osoby skazane za zdradę mogły być ułaskawione wyłącznie 
przez Zgromadzenie Ogólne, podczas gdy konstytucja przyznawała prawo łaski gu-
bernatorowi, a w przypadkach odrębnie określonych w prawie Izbie Delegatów, niższej 
izbie stanowej legislatury. Uznając ustawę za zgodną z konstytucją, sąd unieważnił re-
zolucję Izby Delegatów ułaskawiającą trzech lojalistów skazanych uprzednio za zdradę. 
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się przeciwko sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Prawdopodob-
nie podobne stanowisko zajął również jeden spośród „przyjaciół sądu” 
(John Francis Mercer, notabene brat jednego z sędziów), przy czym w tym 
wypadku wnioskuje się tak na podstawie jego negatywnego stosunku 
do judicial review, jaki prezentował w trakcie obrad konwencji konsty-
tucyjnej w Filadelfi i. Zdaniem Treanora ostatecznie za takim uprawnie-
niem sądów wypowiedział się też Edmund Randolph, biorący udział 
w sprawie jako prokurator generalny, Edmund Pendleton natomiast, 
zasiadający w składzie orzekającym, zajął stanowisko niejednoznaczne, 
ale ostatecznie nienegujące prawa sędziów do badania zgodności ustaw 
z konstytucją23. W każdym razie orzeczenia tego nie można zakwali-
fi kować jako precedensowego w kontekście ustanowienia zasady judi-
cial review, ponieważ nie została w niej stwierdzona niekonstytucyjność 
ustawy, a poglądy osób zaangażowanych w sprawę, w szczególności 
orzekających w niej sędziów, odnośnie do tego, czy sąd mógł podjąć 
takie rozstrzygnięcie, były zróżnicowane.

Tego samego nie można już jednak powiedzieć o orzeczeniu w spra-
wie Bayard v. Singleton, w której nie tylko doszło do stwierdzenia przez 
sąd niezgodności ustawy z konstytucją i na tej podstawie do odmowy 
jej zastosowania24, ale też przy okazji której zaprezentowana została 
publicznie, prawdopodobnie po raz pierwszy, spójna teoria sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa. Jej autorem był James Iredell. Nie jest 
całkiem jasne, w jakiej formie był on zaangażowany w proces. Wszystko 
wskazuje na to, że jako jeden z adwokatów reprezentujących pozwane-
go, ale istnieją również przesłanki świadczące o tym, że już w trakcie 
procesu mógł zmienić stronę, której interesy reprezentował, lub też że 
zdecydował się występować przed sądem w charakterze amicus curiæ25.

W trakcie procesu w sierpniu 1786 roku Iredell opublikował anonimo-
wo w jednej z gazet esej opatrzony tytułem To the Public. Sformułowana 
przezeń teoria sądowej kontroli konstytucyjności prawa jest rekonstru-
owana na podstawie tego tekstu oraz uwag zawartych w datowanym na 
16 sierpnia 1787 roku liście do Richarda D. Spaighta, zadeklarowanego 

23 Zob. W.M. Treanor, The Case of the Prisoners and the Origins of Judicial Review, „Uni-
versity of Pennsylvania Law Review” 1994, vol. 143, s. 512–531.

24 Trzech członków składu orzekającego jednogłośnie uznało za niezgodną z kon-
stytucją ustawę uchwaloną w 1785 roku przez legislaturę Karoliny Północnej, na pod-
stawie której osoby, których własność została skonfi skowana na rzecz państwa w czasie 
wojny, oraz ich ewentualni spadkobiercy, zostali pozbawieni prawa do dochodzenia 
swoich roszczeń w procesie z udziałem ławy przysięgłych. Odmawiając zastosowania 
ustawy sprzecznej z konstytucją, dopuścili rozpatrzenie sprawy w procesie z udziałem 
ławy przysięgłych. Wyrok wydany po trwającym przeszło rok procesie był niekorzyst-
ny dla powoda.

25 Zob. W.P. Whichard, Justice James Iredell, Carolina Academic Press, Durham 2000, 
s. 11.
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oponenta judicial review, a wówczas delegata reprezentującego Karolinę 
Północną w konwencji konstytucyjnej. Iredella można słusznie uznać 
za czołowego teoretyka sądowej kontroli konstytucyjności prawa u jej 
początków, ponieważ udało mu się trafnie zidentyfi kować kwestię, któ-
ra czyniła problematycznym stosunek sędziów do spisanej konstytucji. 
Nie był on pierwszym, który zwrócił na nią uwagę, ale jako pierwszy 
uczynił to publicznie. 

Chodziło o wyjątkowy status konstytucji wynikający z jej szczególnej 
legitymacji. Należy pamiętać, że do czasu ustanowienia pierwszych spi-
sanych konstytucji źródłem norm prawnych stosowanych przez amery-
kańskie sądy była albo odzwierciedlona w aktach prawa stanowionego 
wola prawodawcy usytuowanego w strukturze aparatu państwowego, 
albo prawo powszechne identyfi kowane i interpretowane przez sę-
dziów na podstawie historycznych źródeł i precedensów. Konstytucja 
stanowiła natomiast akt woli suwerennego ludu. Była bezprecedenso-
wym przykładem ustanowienia przez samą wspólnotę fundamental-
nych norm, na mocy których powołane zostały wszystkie instytucje 
władzy państwowej i które równocześnie wyznaczały ich uprawnienia 
oraz porządkowały wzajemne relacje. W tego rodzaju rzeczywistości 
wspólnota (suwerenny lud) zachowywała zwierzchność wobec całego 
aparatu państwowego, a więc również władzy sądowniczej. W takiej 
sytuacji rzeczywiście uzasadnione były wątpliwości co do tego, czy 
sędziowie mogą w ogóle stosować normy konstytucyjne, skoro mają 
one tak szczególną legitymację. Problem polegał na tym, jaki powinien 
być ich stosunek do norm ustanawianych przez samą wspólnotę, która 
na ich podstawie zgodziła się być rządzona, będąc jedynym źródłem 
wszelkiej uprawnionej władzy w państwie.

Dostrzegając ten problem, Iredell postanowił pozbawić konstytu-
cję otaczającego ją nimbu i dokonać jej swoistej degradacji do statusu 
„zwykłego” prawa, wyróżniającego się jedynie miejscem w hierarchicz-
nie uporządkowanej strukturze jego źródeł. Tylko pod takim warun-
kiem możliwe było uzasadnienie właściwości sędziów do jej stosowania 
w taki sam sposób jak każdego innego prawa. W tym kontekście war-
tościowe są spostrzeżenia G.S. Wooda. Badacz ten trafnie wskazuje, że 
twierdzenie, iż „spisane konstytucje same z siebie wykreowały judicial 
review”, jest błędne. Odnosząc się do współczesnej formy tej instytucji, 
zauważa ponadto, że nie można jej wytłumaczyć jedynie „obecnością 
spisanego prawa publicznego”. Jest to niemożliwe, 

 ponieważ to, co nadaje szczególne znaczenie [amerykańskiej] koncepcji 
konstytucji jako spisanego fundamentalnego prawa, to nie fakt, że jest 
ono spisane lub fundamentalne, ale raczej to, że stosują go zwykłe sądy. 
Nasze konstytucje mogą być wyższymi prawami, ale są takie same jak 
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wszystkie nasze niższe prawa pod tym względem, że są stosowane w ra-
mach […] normalnej praktyki sądzenia opartego na kontradyktoryjnym 
procesie w zwykłych sądach. 

Wood trafnie zwraca również uwagę na to, że idea fundamentalnego 
prawa nie tylko nie prowadziła logicznie do judicial review, ale wprost 
przeciwnie była z tego punktu widzenia dość kłopotliwa. 

 Idea fundamentalnego prawa jest tak imponująca, oferując tak ostrą i wy-
raźną koncepcję podstawowego i zasadniczego prawa publicznego prze-
ciwstawianego prywatnemu lub zwykłemu prawu, że nie wydaje się ono 
możliwe do stosowania przez zwykłe sądownictwo. Nie wystarczy więc 
wywodzić szczególnej praktyki sądowej kontroli konstytucyjności prawa 
tylko z istnienia spisanej konstytucji oraz idei fundamentalnego prawa26. 

 Nie można, jak sądzę, zaprzeczyć – pisał zatem Iredell – że konstytucja jest 
obowiązującym prawem (law of the land) podobnie jak ustawy [legislatu-
ry], jedynie z taką różnicą, że jest to fundamentalne prawo, niepodlegające 
zmianie przez legislaturę, która czerpie z niego wszelką swoją władzę27. 

Na tak przygotowanym przedpolu budowanie dalszej argumentacji 
na rzecz judicial review nie było już szczególnie trudne. Nikt bowiem 
nie miał wątpliwości co do tego, że ustawa uchwalona przez legisla-
turę nie może „uchylić konstytucji ani jakiejkolwiek jej części. Z tego 
powodu ustawa […] niezgodna z konstytucją jest nieważna i nie może 
być przestrzegana bez [równoczesnego] nieprzestrzegania zwierzch-
niego prawa (superior law), którym zostaliśmy uprzednio nieodwołalnie 
ograniczeni”28. Jeśli konstytucja jest obowiązującym prawem, tyle tylko 
że „zwierzchnim”, to sędziowie rzeczywiście są zobowiązani zapobie-
gać stosowaniu ustaw z nią niezgodnych. W takiej sytuacji ich władza 
nie jest uzurpacją, nie ma też charakteru dyskrecjonalnego, ale „w nie-
unikniony sposób wynika z konstrukcji ich urzędu, jako sędziów [po-

26 G.S. Wood, The Origins of Judicial Review, „Suff olk University Law Review” 1988, 
vol. 22, s. 1296, 1297. 

27 To the Public [w:] The Papers of James Iredell (ed. D. Kelly, L. Baradell), Offi  ce of Ar-
chive and History, North Carolina Department of Culture and Natural Resources, Ra-
leigh 2003, s. 229. W tym zakresie Iredell podążał śladami St. George’a Tuckera, który 
cztery lata wcześniej przekonywał przed sądem w Virginii, że „sędziowie przysięgają 
orzekać w sprawach przed nich wnoszonych zgodnie z obowiązującym prawem (law 
of the land), [a] konstytucja [jest] pierwszym prawem, którym są ograniczeni” (cyt. za: 
W.M. Treanor, The Case of the Prisoners…, op.cit., s. 523). Podobieństwo w argumentacji 
obu zwolenników sądowej kontroli konstytucyjności prawa wskazuje, że jej ustano-
wienie wymagało wspomnianego już zdegradowania konstytucji do pozycji zaledwie 
„obowiązującego prawa”. 

28 To the Public, op.cit., s. 230.
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wołanych do działania] na rzecz dobra całego ludu, a nie ledwie sług”29 
organu prawodawczego. 

Iredell uzupełnił swoje stanowisko w interesującej nas kwestii we 
wspomnianym liście do jednego z delegatów Karoliny Północnej w kon-
wencji konstytucyjnej. Poruszył w nim dwa wcześniej nie uwzględ-
nione zagadnienia. Pierwszym z nich był problem ograniczeń władzy 
sędziowskiej w zakresie ogłaszania niekonstytucyjności ustaw. W tej 
kwestii opowiedział się za jej znaczącym powściągnięciem, stwierdza-
jąc, że „z pewnością we wszystkich wątpliwych przypadkach ustawę 
powinno się stosować. Powinna być ona niekonstytucyjna ponad wszel-
ką wątpliwość, zanim zostanie taką ogłoszona”30. Słowa te wydają się nie 
pozostawiać żadnych wątpliwości co do intencji osoby je wygłaszającej, 
niemniej zdaniem niektórych badaczy zostały one zamieszczone w liście 
jedynie na użytek jego adresata. W ten sposób Iredell miał tylko próbo-
wać „przekonać oponenta”, a ze swojego punktu widzenia „przedsta-
wiać zaledwie pragmatyczny argument, że sędziowie najlepiej powinni 
zastrzegać władzę [orzekania o niekonstytucyjności ustaw] do najbar-
dziej jednoznacznych spraw, dopóki opinia publiczna nie pogodzi się 
z nieuchronnością sądowej kontroli konstytucyjności prawa”31. Później-
sze wypowiedzi Iredella odnotowywane przy okazji spraw, w których 
rozstrzyganiu uczestniczył jako sędzia federalnego Sądu Najwyższego, 
wydają się jednak potwierdzać, że odczytywanie przytoczonych wyżej 
słów jako wyrazu jego rzeczywistych poglądów jest słuszne. Zarówno 
on sam, jak i pozostali sędziowie „wielokrotnie powtarzali, że władza 
sądowej kontroli konstytucyjności prawa powinna być wykonywana 
tylko wtedy, kiedy kwestionowana ustawa jest bezdyskusyjnie niekon-
stytucyjna”, nawet jeżeli nie „postrzegali tego ograniczenia jako abso-
lutnej, mechanicznej zasady”32.

Odrębnym zagadnieniem była nieuchronność judicial review. W tym 
kontekście Iredell argumentował, że konstytucja jako obowiązujące pra-
wo nie jest „tylko urojeniem, co do którego może być kształtowanych 
dziesięć tysięcy różnych opinii, ale spisanym dokumentem, do którego 
wszyscy mogą się zwrócić i na który przeto sędziowie nie mogą świa-
domie zamykać oczu”33. Akcentując pierwszą część przytoczonej wy-
powiedzi, słowa Iredella można odczytywać jako zapowiedź tak cha-
rakterystycznego dla współczesnych czasów monopolu sędziowskiego 

29 Ibidem.
30 To Richard D. Spaight, August 26, 1787 [w:] The Papers of James Iredell, op.cit., s. 310.
31 G. Leonard, Iredell Reclaimed: Farewell to Snowiss’s History of Judicial Review, „Chi-

cago–Kent Law Review” 2006, vol. 81, s. 881.
32 W.R. Casto, James Iredell and the American Origins of Judicial Review, „Connecticut 

Law Review” 1995, vol. 27, no. 2, s. 341–342. 
33 To Richard D. Spaight, August 26, 1787, op.cit., s. 308–309.
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w zakresie nie tylko stosowania konstytucji, co dla niego nie podlegało 
dyskusji, ale również dokonywania jej powszechnie obowiązującej wy-
kładni. Wydaje się jednak, że uwzględniwszy kontekst wypowiedzi 
prawnika z Karoliny Północnej, nie można stwierdzić, aby Iredell za-
mierzał forsować taką tezę. Inaczej niż Alexander Hamilton, który już 
w 1787 roku przekonywał w Nowym Jorku, że po ustanowieniu przez 
legislaturę zasady sprawiedliwego procesu (due proces of law) jako for-
malnego warunku pozbawienia kogokolwiek przysługujących mu 
praw, jej wykładnia, a więc określanie warunków owego sprawiedliwe-
go procesu, należy wyłącznie do sądów34. 

Mimo że w omawianych wypowiedziach Iredella można odnaleźć 
tylko jedno nawiązanie do suwerenności ludu jako ostatecznej racji uza-
sadniającej prawo sędziów do kontrolowania konstytucyjności ustaw 
– kiedy pisze on, że sędziowie są powołani do działania na rzecz „ca-
łego ludu” – kompetentni badacze, niezależnie od różnych poglądów 
na charakter proponowanej przez niego teorii judicial review, uznają, że 
to właśnie suwerenność ludu uzasadniała według Iredella powierzenie 
sędziom tej funkcji35. Zważywszy na to, że w ówczesnych warunkach 
jedynym uzasadnieniem upoważnienia sędziów do kontrolowania kon-
stytucyjności prawa mogła być suwerenność ludu legitymująca konsty-
tucję, można rzeczywiście przyjąć, że zdając sobie z tego sprawę, Iredell 
był gotów tak właśnie argumentować na rzecz judicial review. Niemniej 
jednak nie sposób stwierdzić tego, czy naprawdę uważał, że prawem 
takim sędziowie dysponują dlatego, że ich zadaniem jest reprezentowa-
nie interesów zbiorowego suwerena i jego ochrona przed działaniami 
legislatury. Jednocześnie nie można jednak nie dostrzec, że w jego wy-
powiedziach dominują argumenty natury formalnoprawnej. 

Zauważmy też, że i Hamilton powoływał się na zasadę suwerenności 
ludu, argumentując na rzecz judicial review, a jego działalność publicz-
na i prywatne wypowiedzi nie pozostawiają raczej wątpliwości co do 

34 Hamilton wcześniej niż inni zdał sobie sprawę z konsekwencji przyznania sę-
dziom prawa kontroli konstytucyjności ustaw, jaką będzie ich wyłączność w zakresie 
wykładni jej przepisów, a w ten sposób wyznaczania granic dopuszczalnej aktywności 
władzy ustawodawczej. Albo przynajmniej wcześniej od innych gotów był je afi rmo-
wać. W każdym razie jego stanowisko, które G.S. Wood charakteryzuje jako „zdumie-
wający i nowatorski zwrot” w porównaniu z uprzednio dominującym sposobem my-
ślenia o pozycji legislatywy i judykatywy wobec kwestii konstytucyjnych, wyrażało 
coraz śmielej formułowane dążenie do „wyznaczania granic rozdzielających to, co po-
lityczne lub należące do sfery ustawodawstwa, i to, co ma charakter prawny lub należy 
do sfery sądownictwa, oraz uzasadniania tego rozróżnienia zasadą podziału władzy”. 
Zob. G.S. Wood, Judicial Review in the Era of the Founding [w:] R.A. Licht (ed.), Is the Su-
preme Court the Guardian of the Constitution?, AEI Press, Washington 1993, s. 165.

35 Zob. W.R. Casto, op.cit., s. 330–331; G. Leonard, op.cit., s. 870; L.D. Kramer, The Peo-
ple Themselves…, op.cit., s. 63; S. Snowiss, op.cit., s. 50.
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tego, że odwołania do suwerenności ludu w tym kontekście traktował 
on czysto instrumentalnie. Uzasadniając, już na gruncie federalnej kon-
stytucji, prawo sędziów do badania konstytucyjności ustaw, Hamilton 
przekonywał, że sądy zostały ustanowione jako organy stojące między 
ludem a jego przedstawicielami między innymi dlatego, aby tych ostat-
nich utrzymywać w granicach przyznanej im władzy. Nawet kiedy, po-
dobnie jak wcześniej Iredell, argumentował, że judicial review stanowi 
konsekwencję tego, iż „konstytucja jest w istocie i musi być postrzega-
na przez sędziów jako fundamentalne prawo”, a „właściwą i szczegól-
ną kompetencją sądów jest interpretacja praw”, dodawał, że sędziowie 
powinni dawać pierwszeństwo konstytucji przed ustawą w przypadku 
dostrzeżenia przez nich sprzeczności między nimi dlatego, że intencje 
ludu powinny mieć pierwszeństwo przed intencjami jego przedstawicie-
li. Nie wynika z tego, że władza sądownicza ma być zwierzchnia wobec 
władzy ustawodawczej, ale że 

 władza ludu jest wyższa od ich obu i kiedy wola legislatury, wyrażona 
w ustawie, staje w sprzeczności z wolą ludu, zadeklarowaną w konstytu-
cji, sędziowie powinni kierować się tą drugą, a nie pierwszą; innymi sło-
wy, powinni podejmować decyzje na podstawie fundamentalnych praw, 
a nie tych, które nie są fundamentalne36.

Argumentami Iredella i Hamiltona posłużył się legendarny prze-
wodniczący federalnego Sądu Najwyższego John Marshall, uzasadnia-
jąc po raz pierwszy w historii sądownictwa federalnego odmowę zasto-
sowania przez sąd ustawy ze względu na jej niezgodność z konstytucją. 
Znaczenie orzeczenia w sprawie Marbury v. Madison nie polega na tym, 
że ustanowiło ono precedens przesądzający o prawomocności sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa. Tym bardziej nie na tym, że przewod-
niczący Sądu Najwyższego wykreował w nim prawo sędziów do bada-
nia zgodności ustaw federalnych z konstytucją. Pod tym względem nie 
wniósł on bowiem niczego nowego do teorii judicial review, rozwijanej 
już od połowy lat osiemdziesiątych XVIII wieku. Ważne jest przedsta-
wione w stanowisku Sądu Najwyższego uzasadnienie tej instytucji, po-
nieważ stanowi ono pierwszy uporządkowany i systematyczny wywód 
zawarty w orzeczeniu sądu, w którym wskazano na nieuchronność są-
dowej kontroli konstytucyjności prawa jako elementu systemu rządów 
opartego na spisanej konstytucji. Warto jednak pamiętać, że i w tym 
zakresie Marshall czerpał obfi cie – a najpewniej i bezpośrednio – z opi-
nii sędziów: Williama Nelsona, Spencera Roane’a i St. George’a Tucke-
ra, którzy przedstawili je w sprawie Kamper v. Hawkins rozpatrywanej 

36 Federalist no. 78 [w:] The Federalist Papers (ed. C. Rossiter), Signet Classic, New York 
2003, s. 466.
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w sądzie ogólnym Virginii w 1793 roku37. Porównując jego argumenty 
z tymi, które już wcześniej prezentowano jako uzasadnienie prawa są-
dów do unieważniania ustaw sprzecznych z konstytucją, trudno wręcz 
wskazać chociaż jeden oryginalny wątek38.

W sprawie Marbury v. Madison po raz pierwszy uzasadnienie sądo-
wej kontroli konstytucyjności prawa zostało zaprezentowane w orze-
czeniu federalnego Sądu Najwyższego. Historyczna ranga omawianego 
orzeczenia polega oczywiście na tym, że nigdy wcześniej Sąd Najwyż-
szy – ani nawet żaden inny sąd federalny – nie orzekł o niezgodności 
z konstytucją ustawy uchwalonej przez Kongres, by na tej podstawie 
odmówić następnie jej zastosowania.

Punktem wyjścia uzasadnienia praktyki oceniania przez sędziów 
zgodności prawa z konstytucją było dla Marshalla stwierdzenie o jej 
zwierzchnim (paramount) charakterze, przy czym można odnieść wra-
żenie, że według niego wynikał on nie tyle z ustanowienia konstytucji 
przez suwerenny lud, ile z tego, że konstytucja ograniczała uprawnie-
nia poszczególnych organów władzy39. „W oczywisty sposób ci, którzy 

37 Kamper v. Hawkins 3 Va. (1 Va. Cas.) 20 (Gen. Ct.) 1793. W czasie kiedy była ona 
rozstrzygana, Marshall praktykował prawo w Virginii i przypuszczalnie osobiście wy-
słuchał wygłoszonych w niej przez sędziów opinii.

38 Por. M.A. Graber, Popular Constitutionalism, Judicial Supremacy and the Complete Lin-
coln–Douglas Debates, „Chicago-Kent Law Review” 2006, vol. 81, no. 3, s. 933. Nie musi to 
oznaczać, że Marshall polegał wyłącznie na opiniach innych. Należy bowiem pamiętać, 
że pewien zestaw argumentów na rzecz sądowej kontroli konstytucyjności prawa był 
po prostu powszechnie akceptowany i wykorzystywany przez jej zwolenników. Nie-
mniej jednak właściwie każdy z tych, które zaprezentował on w słynnej opinii, był już 
wcześniej publicznie podnoszony w celu uzasadnienia judicial review. Oprócz cytowa-
nych głosów padających z ław sędziowskich można w tym miejscu przywołać rów-
nież choćby wypowiedzi Samuela Dany i Rogera Griswolda w debacie toczonej w Izbie 
Reprezentantów nad projektem ustawy uchylającym Ustawę o sądownictwie z 1801 
roku (Judiciary Act) (zob. Annals of Congress, House of Representatives, 7th Cong., 1st sess., 
s. 783, 920). W kontekście udziału Marshalla w wykreowaniu funkcji sądowej kontroli 
konstytucyjności prawa godzi się też przypomnieć, że występując przed Sądem Naj-
wyższym w roli reprezentanta jednej ze stron w sprawie Ware v. Hylton, stwierdził on, 
że „władza sądownicza nie może kwestionować ważności prawa [uchwalonego przez 
legislaturę], chyba że taka jurysdykcja jest wyraźnie określona (expressly given) w kon-
stytucji” (cyt. za: B. Coxe, op.cit., s. 69). Jeśli słowa Marshalla zostały wiernie zacytowane 
przez reportera sądowego, jego ówczesne stanowisko stoi w oczywistej sprzeczności 
z uzasadnieniem judicial review przedstawionym w sprawie Marbury v. Madison.

39 W ustroju Stanów Zjednoczonych „władza legislatury jest określona i ograniczo-
na; ażeby nie było co do nich wątpliwości i aby o nich nie zapominano, konstytucja jest 
spisana. W jakim celu władze są ograniczone i w jakim celu to ograniczenie zostało 
spisane, jeżeli mogą one w każdym czasie zostać przekroczone przez tych, których mają 
powstrzymywać? Rozróżnienie między rządem o ograniczonej i nieograniczonej wła-
dzy zostaje zniesione, jeżeli te ograniczenia nie wiążą osób, którym są narzucane, i jeśli 
zabronione i dozwolone działania są tak samo ważne. Jest wnioskiem zbyt oczywistym, 
aby można było mu zaprzeczyć, że konstytucja kontroluje jakąkolwiek sprzeczną z nią 
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tworzyli spisane konstytucje, uważali, że stanowią one fundamentalne 
i zwierzchnie prawo, w konsekwencji teoria każdego takiego ustroju 
musi być taka, że ustawa legislatury sprzeczna z konstytucją jest nie-
ważna. Teoria ta jest nierozerwalnie związana ze spisaną konstytucją”40.

Marshall, podobnie jak wcześniej Iredell, Hamilton oraz Tucker, po-
traktował więc konstytucję tak jak każde inne prawo, różniące się jednak 
od ustaw uchwalanych przez legislaturę usytuowaniem w hierarchicznie 
uporządkowanym systemie źródeł prawa. Jak już wspomniano, tego ro-
dzaju degradacja konstytucji była konieczna do uzasadnienia instytucji 
judicial review. Jeżeli bowiem konstytucja stanowiła prawo, tyle tylko, że 
najwyższe, to trudno było kwestionować, iż sędziowie mają obowiązek 
jej stosowania, a w rezultacie również dokonywania jej wykładni. Tego 
rodzaju rozumowanie nie może jednak zatrzymać się w tym miejscu – 
musi nieuchronnie prowadzić do konkluzji, że sądy mają wyłączność 
na interpretowanie postanowień konstytucji, skoro „kompetencją i obo-
wiązkiem władzy sądowniczej jest stwierdzanie, czym jest prawo”41. 

Charakterystyczne, że w stanowisku Marshalla w ogóle nie jest roz-
ważana możliwość dokonania przez sąd błędnej oceny odnośnie do 
zgodności ustawy z konstytucją. Z jego punktu widzenia wysuwanie 
takich wątpliwości musi być absurdalne, ponieważ milcząco zakłada 
on, że wykładnia konstytucji dokonana przez sąd jest jedyną dopusz-
czalną i właściwą. Pozostaje ona zawsze prawidłowa właśnie dlatego, 
że to sędziowie „mówią, czym jest prawo”. Dopóki więc sąd nie orzek-
nie o niekonstytucyjności ustawy, nie można w tym zakresie niczego 
przesądzić. Dlatego ewentualne polityczne mechanizmy ochrony kon-
stytucji, nawet tak mało kontrowersyjne jak dokonana przez wyborców 
w głosowaniu zmiana składu legislatury mająca doprowadzić do uchy-
lenia ustawy, są bez znaczenia. Wydaje się zresztą, że dla Marshalla po-
jęcie politycznych gwarancji konstytucji byłoby wewnętrznie sprzeczne. 
Z przedstawionego przezeń rozumowania wynika bowiem, że tak dłu-
go, jak sąd nie stwierdzi niekonstytucyjności ustawy, jest ona zgodna 
z konstytucją niezależnie od wygłaszanych w tym zakresie przez kogo-
kolwiek opinii. Jeżeli zaś o niej orzeknie, wówczas ustawa nie może być 

ustawę legislatury albo że legislatura może zmienić konstytucję zwykłą ustawą. Pomię-
dzy tymi założeniami nie ma pośredniego rozwiązania. Albo konstytucja jest wyższym 
(superior), zwierzchnim prawem, niezmienialnym zwykłymi sposobami, albo jest rów-
na zwykłym aktom ustawodawczym i jak inne ustawy podlega zmianie zgodnie z ży-
czeniem legislatury. Jeśli pierwsze założenie jest prawdą, wówczas akt ustawodawczy 
sprzeczny z konstytucją nie jest prawem; jeśli prawdą jest drugie, wówczas konstytucja 
jest absurdalną próbą ludu ograniczenia władzy, która ze swej istoty jest nieograniczo-
na”. Marbury v. Madison 5 U. S. 137 (1803), s. 176–177.

40 Ibidem, s. 177.
41 Ibidem.
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stosowana i jej uchylenie nie jest konieczne. W tym kontekście charakte-
rystyczne jest też stwierdzenie przewodniczącego Sądu Najwyższego, 
że wykonywanie przez zbiorowego suwerena „pierwotnego prawa” 
ustanawiania konstytucji „jest wielkim wysiłkiem i nie może ani nie 
powinno być często powtarzane”. Dlatego właśnie ustanowione w niej 
zasady są uznawane za fundamentalne. „A jako że władza, z której się 
wywodzą, jest najwyższa i z rzadka może być wykonywana, mają być 
trwałe (permanent)”42. Uzasadniając prawo sędziów do oceny zgodności 
prawa stanowionego przez legislaturę z konstytucją i do odmowy jego 
zastosowania w razie gdyby było ono z nią sprzeczne, Marshall nie od-
ważył się na otwarte forsowanie tezy głoszącej, że kontrolowanie usta-
wodawstwa z punktu widzenia jego zgodności z konstytucją oraz doko-
nywanie przy tej okazji jej wykładni należy wyłącznie do sądów, które 
mogą wykonywać te funkcje nie tylko w przypadku ustaw i przepisów 
konstytucji bezpośrednio dotyczących władzy sądowniczej. Nie może 
to jednak prowadzić do wniosku, że nie było to jego zamiarem, nawet 
jeżeli orzeczenie w sprawie Marbury v. Madison nie zostało zrazu odczy-
tane jako próba zakwestionowania teorii departamentalnej i ustanowie-
nia zasady zwierzchnictwa władzy sądowniczej w dziedzinie wykładni 
konstytucji (judicial supremacy)43. Argumenty, którymi posłużył się Mar-
shall w celu uzasadnienia odmowy przez sąd zastosowania przepisów 
ustawy ze względu na jej niekonstytucyjność, nie pozostawiają jednak 
wątpliwości co do tego, że jego intencją było wykazanie, iż ze wzglę-
du na charakter konstytucji jako najwyższego prawa tylko sędziowie 
mogą dokonywać jej wiążącej interpretacji oraz ostatecznie rozstrzygać 
o zgodności z nią ustaw uchwalanych przez legislaturę. „Twierdził on 
nie tylko, że sądy mogą oceniać konstytucyjność ustaw, ale ta sądowa 
interpretacja powinna być wiążąca dla pozostałych władz”44.

Istotnie trudno wyciągnąć inne wnioski, skoro Marshall nie tylko nie 
odniósł się w żaden sposób do możliwości interpretowania konstytu-
cji przez pozostałe władze – wyraźnie za to odmawiając takiego prawa 
legislaturze – ale też nie uznał za stosowne zaznaczyć, że właściwość 
samych sądów w tej dziedzinie ogranicza się wyłącznie do tych ustaw 
i przepisów konstytucji, które dotyczą władzy sądowniczej. W tym 
kontekście warto zwrócić uwagę, że wśród przykładów potencjalnych 
naruszeń konstytucji, które zmuszałyby sędziów do interwencji, podał 
ustanawianie ceł w obrocie między stanami. Adresatem ustawy wpro-

42 Ibidem, s. 176.
43 Tego rodzaju opinia jest często prezentowana w literaturze. Zob. np. R.E. Ellis, The 

Jeff ersonian Crisis: Courts and Politics in the Young Republic, Oxford University Press, New 
York 1971, s. 66.

44 G.E. White, The Constitutional Journey of Marbury v. Madison, „Virginia Law Re-
view” 2003, vol. 89, no. 6, s. 1481.
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wadzającej takie regulacje nie byłyby sądy, ale w związku z jej stosowa-
niem mogłoby dojść do zainicjowania sporu prawnego, który musiał-
by zostać przez nie rozstrzygnięty, co wymagałoby odniesienia się do 
problemu konstytucyjności stosownego aktu prawnego45. 

Prezentując stanowisko najwyższego organu federalnej judykatury 
wobec zagadnienia sądowej kontroli konstytucyjności prawa, jego prze-
wodniczący postanowił pójść dalej niż Hamilton i większość pozosta-
łych zwolenników judicial review i spróbować oprzeć legitymację tej in-
stytucji już nie na suwerenności ludu, lecz przede wszystkim na zasadzie 
praworządności, w świetle której niedopuszczalne było obowiązywanie 
ustaw niezgodnych z konstytucją jako najwyższym prawem. Wydaje 
się jednak, że afi rmując zasadę rządów prawa jako podstawę  judicial 
review, sytuował się on wówczas jeszcze w mniejszości. Decydując się 
na unieważnianie ustaw na podstawie ich sprzeczności z konstytucją, 
w tych nielicznych jeszcze w sumie przypadkach, w których do tego 
dochodziło, sędziowie z reguły powoływali się na konieczność ochrony 
ludu przed prawodawcami, którzy nadużyli ich zaufania, usiłując usta-
nowić prawo wbrew ograniczeniom nałożonym na nich w konstytucji46. 
Wymowna pod tym względem była wypowiedź sędziego Williama 
Patersona, który – zanim stwierdził, że sądy mogą unieważnić ustawę 
sprzeczną z konstytucją – scharakteryzował tę ostatnią jako 

 formę rządu skreśloną potężną ręką ludu, w której określone pierwsze 
zasady są ustanowione fundamentalnymi prawami. Konstytucja jest 
wiadoma i określona; zawiera trwałą wolę ludu i stanowi najwyższe obo-
wiązujące prawo; jest zwierzchnia wobec władzy legislatury i może zo-
stać uchylona lub zmieniona wyłącznie przez władzę, która ją stworzyła. 
Życiodajna siła i śmiertelny cios muszą nadejść z tej samej strony47.

Uzyskanie akceptacji amerykańskiej opinii publicznej dla czegoś 
tak śmiałego jak przyznanie sędziom prawa do unieważniania ustaw 
uchwalonych przez reprezentantów ludu zgromadzonych w legisla-
turze, było możliwe wyłącznie dzięki uczynieniu również z sędziów 
jego reprezentantów, może nawet lepszych niż członkowie legislatur48. 
Zwolennicy sądowej kontroli konstytucyjności prawa musieli przeko-
nać opinię publiczną o jej nieuchronności. Musieli wskazać, że nie tylko 
nie jest ona uzurpacją władzy przez sądy, ale że wpisuje się w logikę 

45 Zob. Marbury v. Madison, s. 179.
46 W.E. Nelson, Changing Conceptions of Judicial Review: The Evolution of Constitutional 

Theory in the States 1790–1860, „University of Pennsylvania Law Review” 1972, vol. 120, 
no. 6, s. 1171–1172.

47 Vanhorne’s Lessee v. Dorrance, s. 308.
48 Por. G.S. Wood, The Origins of Judicial Review Revisited, or How the Marshall Court 

Made More out of Less, „Washington and Lee Law Review” 1999, vol. 56, s. 793.
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spisanej konstytucji opartej na suwerenności ludu. Początkowo było to 
przedsięwzięcie prawdziwie karkołomne, niemniej jednak, mimo iż do-
piero w dość odległej perspektywie czasowej, niewątpliwie zakończyło 
się powodzeniem. Rację ma zatem Wood, pisząc, że „źródłem czegoś 
tak znaczącego i groźnego jak judicial review nigdy nie mogło być kilka 
sporadycznych precedensów sądowych”. Te precedensy były bowiem 
jedynie rezultatem „zasadniczych zmian zachodzących w [wyznawa-
nych przez] Amerykanów ideach dotyczących ustroju i prawa”49. 

Przed 1787 rokiem zagadnienie prawa sędziów do kontrolowania 
konstytucyjności aktów normatywnych pojawiło się w pięciu, a jeśli 
uwzględnić Connecticut – w sześciu amerykańskich państwach, przy 
czym wywoływało ono nie tyle ożywioną debatę, ile raczej wzburze-
nie, o czym świadczą reakcje na próbę unieważniania ustaw przez sądy 
w Nowym Jorku, Rhode Island i New Jersey. L.D. Kramer przekonuje, 
że „pogląd przyznający sądom rolę w gwarantowaniu konstytucji mógł 
być gdzieś w powietrzu, ale raczej nie spotkał się on z zainteresowaniem 
czy aprobatą opinii publicznej, nie można go też określić jako utrwalo-
nego”. Koncentrowanie się na poszukiwaniu zapowiedzi sądowej kon-
troli konstytucyjności prawa w okresie przed ustanowieniem federacji 
badacz ten nazywa „artefaktem tego, czym później stało się judicial re-
view”. Współczesne znaczenie kompetencji sądów do badania zgodno-
ści prawa z konstytucją powoduje naturalną skłonność do zrozumienia 
jego genezy. „Próbując pojąć historyczny kontekst, jest jednak ważne, 
aby nie wyolbrzymić znaczenia czegoś, co dla większości Amerykanów 
było nieistotne”. Także dla polityków i liderów opinii publicznej judi-
cial review było początkowo „albo czymś, o czym nigdy nie słyszeli ani 
nie myśleli, albo najwyżej ledwie dostrzegalną w tle [debaty publicznej] 
wzmianką, która jeszcze nie przykuwała znacząco ich uwagi”50.

2. Supremacja sądownictwa

 W uzasadnieniu orzeczenia w sprawie Marbury v. Madison przewodni-
czący Sądu Najwyższego nie odniósł się do bardzo ważnego zagadnie-
nia swobody sędziów w ocenie konstytucyjności aktów normatywnych. 
Wszystko wskazuje na to, że Marshall opowiadał się za agresywną for-
mą judicial review, i nie uważał, że sędziowie powinni być w jakikolwiek 

49 Idem, Judicial Review in the Era…, op.cit., s. 158–159.
50 L.D. Kramer, op.cit., s. 71–72.
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sposób ograniczeni w forsowaniu własnej wykładni konstytucji51. Sam 
fakt, że nie uznał on za stosowne zaznaczyć, iż sąd może unieważnić 
ustawę jedynie wówczas, kiedy jej niezgodność z konstytucją jest jed-
noznaczna i nie budzi wątpliwości, wydaje się istotny, ponieważ musiał 
mieć świadomość, że do tej kwestii już wcześniej się odnoszono.

Była ona poruszana w kilku sprawach rozpatrywanych przez amery-
kańskie sądy na przełomie XVIII i XIX wieku, w tym w znanej Marshal-
lowi sprawie Kamper v. Hawkins. Spośród członków składu orzekającego 
tylko James Henry podkreślał wówczas, że sędziowie nie mogą narzu-
cać legislaturze swojej wykładni konstytucji. Nie uważał on, żeby ich 
ocena mogła być w jakikolwiek sposób uprzywilejowana wobec stano-
wiska legislatury. W omawianej sprawie, która dotyczyła bezpośrednio 
statusu władzy sądowniczej, przyłączył się do swoich kolegów, uznając 
niekonstytucyjność ustawy, niemniej uważał, że spory odnośnie do in-
terpretacji konstytucji powinny być ostatecznie rozstrzygane przez kon-
wencję, a nie władzę sądowniczą52. Pozostali sędziowie mieli odmienne 
zdanie. Trzech z nich, wspominani już Nelson, Roane i Tucker, uznali 
nawet, że sędziowie ze względu na pełnioną funkcję mają wyłączność 
w zakresie wykładni konstytucji i w jej dokonywaniu dysponują pełną 
swobodą. Ten ostatni doszedł do wniosku, że monopol w zakresie inter-
pretacji konstytucji wraz z hierarchiczną strukturą sądownictwa powo-
dują, iż najwyższy organ władzy sądowniczej staje się „źródłem auten-
tycznej («najprawdziwszej») myśli konstytucyjnej”53. Spośród czwórki 
sędziów afi rmujących sądową kontrolę konstytucyjności prawa jedynie 
John Tyler podkreślał istnienie materialnych ograniczeń judicial review, 
przekonując, że aby sąd mógł odmówić zastosowania ustawy, narusze-
nie konstytucji musi „być oczywiste i jednoznaczne” (plain and clear)54.

51 Stanowisko Marshalla trafnie odczytał B.F. Moore, pisząc, że „nie widać w nim 
żadnej słabości, żadnej przesłanki [mogącej świadczyć] o poczuciu zakłopotania lub 
żalu powodowanego rozmyślnym zlekceważeniem jednoznacznej woli Kongresu, po-
dobnie nie ma jakiegokolwiek wskazania na [zasadę] domniemania ważności ustawy. 
Jeżeli przewodniczący [Sądu Najwyższego] miał jakieś wyrzuty sumienia, nie widać 
ich w jego opinii, która jest poświęcona przede wszystkim podkreśleniu ograniczeń 
[władzy] organu prawodawczego, a nie wykazaniu jakiegoś szczególnego poważania 
dla równorzędnej gałęzi władzy państwowej” (B.F. Moore, op.cit., s. 43). Przedstawiona 
ocena jest bardzo wartościowa, ponieważ wyrażona została przez przeciwnika sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa, pochodzi zaś z czasów, w których oponenci judicial 
review kwestionowali jej dopuszczalność między innymi przez deprecjonowanie zna-
czenia orzeczenia w sprawie Marbury v. Madison.

52 Zob. H. Jeff erson Powell, The Uses of State Constitutional History: A Case Note, „Al-
bany Law Review” 1989, vol. 53, s. 289–290.

53 Ibidem, s. 292.
54 Ibidem, s. 291.
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Podobne poglądy wyrażali w tym czasie również sędziowie: Samuel 
Chase („jeśli sąd ma taką władzę [unieważniania ustaw], oświadczam, 
że nigdy z niej nie skorzystam, jak tylko w bardzo jasnej sprawie”)55; 
Bushrod Washington („istotnie domniemanie musi być zawsze na 
rzecz ważności prawa, jeżeli jego sprzeczność [z konstytucją] nie zosta-
ła wyraźnie wykazana”)56; William Paterson („upoważnić […] sąd do 
ogłoszenia jakiegokolwiek prawa nieważnym może jedynie wyraźne 
i jednoznaczne naruszenie konstytucji, nie zaś wątpliwe i dyskusyjne 
domysły”)57; oraz James Iredell („jako że władza ogłaszania [ustaw] nie-
ważnymi jest delikatnej i straszliwej natury, sąd nigdy nie odwoła się do 
tej władzy, jak tylko w jasnej i pilnej sprawie”)58, a najprawdopodobniej 
także Richard Peters i James Wilson59, który tego rodzaju zastrzeżenie 
zgłaszał już w trakcie obrad konwencji konstytucyjnej, podobnie jak 
inny z jej uczestników, George Mason60.

Trudno precyzyjnie ocenić, do jakiego stopnia przekonanie o ogra-
niczeniach prawa unieważniania ustaw przez sędziów, pozwalających 
im czynić to wyłącznie w sprawach, w których niekonstytucyjność aktu 
prawnego jest oczywista i nie budzi żadnych wątpliwości, było po-
wszechne nie tylko w samym środowisku sędziowskim. W głośnym 
eseju opublikowanym pod koniec XIX wieku J.B. Thayer cytował opinię 
przewodniczącego Sądu Najwyższego Pensylwanii Williama Tilghma-
na wygłoszoną w 1811 roku, w której przekonywał on, że zasada wy-
kładni konstytucji przyjęta nie tylko przez federalny Sąd Najwyższy, 
ale również przez każdy „inny sąd w Stanach Zjednoczonych zasługu-
jący na szacunek” nie pozwala na unieważnianie ustaw przez sędziów 
„chyba że naruszenie konstytucji jest tak oczywiste, że nie pozostawia 
żadnego miejsca na rozumną wątpliwość”61. Oceny współczesnych ba-
daczy są zróżnicowane, chociaż większość z nich uważa, że początkowo 
sądowa kontrola konstytucyjności prawa była przez samych sędziów 
traktowana najczęściej z wielką powściągliwością62. 

55 Hylton v. United States, s. 175.
56 Cooper v. Telfair 4 U.S. 14 (1800), s. 18.
57 Ibidem, s. 19.
58 Calder v. Bull, s. 399.
59 United States v. Ravara 2 U.S. 297 (1793). Przyjmuje się tak na podstawie relacji Ire-

della, który wraz z nimi zasiadał w składzie orzekającym w tej sprawie. Zob. W.R. Cas-
to, op.cit., s. 342–343.

60 Notes of Debates in the Federal Convention of 1787 Reported by James Madison, 
W.W. Norton & Company, New York–London 1987, s. 337, 341.

61 Cyt. za: J.B. Thayer, The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional 
Law, „Harvard Law Review” 1893, vol. 7, no. 3, s. 140.

62 Zob. W.R. Casto, op.cit., s. 351–357; L.D. Kramer, op.cit., s. 102–103; W.M. Treanor, 
Judicial Review…, op.cit., s. 103. 
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Tak czy inaczej, interesująca nas instytucja nie była z początku przed-
miotem ożywionej debaty, ponieważ w praktyce nie miała ona wielkie-
go znaczenia. Liczba spraw, w których sędziowie, zarówno stanowi, jak 
i federalni, odmówili zastosowania ustawy ze względu na jej niekonsty-
tucyjność, była bardzo niewielka i żadna z nich nie stanowiła przykładu 
otwartego narzucania przez sądy własnej wykładni konstytucji wbrew 
stanowisku legislatury i opinii publicznej63. Taka sytuacja  zaczęła się 

63 Bez względu na to, że prawo kontrolowania zgodności ustaw z konstytucją nie 
zostało przyznane sądom ani w konstytucji federalnej, ani w żadnej z konstytucji sta-
nowych, w ciągu kilku pierwszych dekad po powstaniu federacji wykonywanie przez 
sądy funkcji judicial review utrwalało się stopniowo na gruncie praktyki ustrojowej. Jak 
już wspomniano, rozwijana od lat osiemdziesiątych XVIII wieku teoria sądowej kon-
troli konstytucyjności prawa w warunkach spisanej konstytucji opartej na suweren-
ności ludu nie wymagała bezpośredniej konstytucyjnej podstawy do wykonywania tej 
funkcji przez sądy. Twierdzono bowiem, że jest ona nieuchronną konsekwencją statu-
su konstytucji jako najwyższego obowiązującego prawa. Charakterystyczna pod tym 
względem jest retoryka sędziów, którzy unieważnianie ustaw sprzecznych z konstytu-
cją przedstawiali nie jako swoje prawo, ale obowiązek (judicial duty). Do 1820 roku w co 
najmniej dziesięciu spośród trzynastu stanów założycielskich i we wszystkich pięciu 
stanach przyjętych do Unii w latach 1790–1815 sędziowie przynajmniej raz unieważ-
nili ustawę ze względu na jej niezgodność z konstytucją lub niedwuznacznie uznali, 
że mają do tego prawo. W czterech stanach, które stały się członkami federacji w latach 
1815–1819, w ciągu kilku kolejnych lat również odnotowano pierwsze orzeczenia sądów 
wskazujące na akceptację przez nie zasady judicial review (W.E. Nelson, op.cit., s. 1169–
1170). Między zwołaniem konwencji konstytucyjnej w 1787 roku a wydaniem przez 
Sąd Najwyższy szesnaście lat później słynnego orzeczenia w sprawie Marbury v. Madi-
son W.M. Treanor doliczył się dwudziestu jeden spraw rozpatrywanych przed sądami 
stanowymi, w których przynajmniej jeden członek składu orzekającego uznał ustawę 
mającą być podstawą orzeczenia za niezgodną z konstytucją. W siedemnastu przypad-
kach doszło do unieważnienia ustawy na tej podstawie (W.M. Treanor, Judicial Review…, 
op.cit., s. 497). Pierwszy przypadek, w którym sędziowie federalni wyrazili sprzeciw 
wobec stosowania ustaw niezgodnych z konstytucją, zanotowano w 1792 roku. Sę-
dziowie federalnego sądu okręgowego (circuit court) w Pensylwanii odmówili wówczas 
rozpatrzenia wniosku skierowanego do nich na podstawie Ustawy o rentach inwalidz-
kich z 1792 roku (Invalid Pensions Act). Ustawa nakładała na sędziów federalnych sądów 
okręgowych obowiązepk rozpatrywania wniosków o przyznanie renty składanych 
przez weteranów wojny z Wielką Brytanią. Mieli oni oceniać stopień uszczerbku na 
zdrowiu wnioskodawców i na tej podstawie w piśmie do sekretarza wojny określać 
wysokość należnych im świadczeń, o których przyznaniu miał ostatecznie decydować 
adresat pisma. Rozpatrując wnioski na podstawie ustawy, sędziowie mieli występować 
w charakterze komisarzy (commissioners). Rozwiązanie to od początku budziło sprzeciw 
sędziów, którzy uważali, że przepisy ustawy naruszają zasadę podziału władzy, zobo-
wiązując ich do wypełniania funkcji właściwych egzekutywie. Pomimo takich obiekcji 
orzekający w sądzie okręgowym w Nowym Jorku przewodniczący federalnego Sądu 
Najwyższego John Jay, inny z jego członków, William Cushing, oraz sędzia okręgowy 
James Duane ze względu na szlachetny cel ustawy oraz szacunek dla decyzji legisla-
tury, zdecydowali się ją wykonywać. Był to jednak wyjątek. Oprócz sędziów z Pensyl-
wanii również ci z Karoliny Północnej w piśmie przesłanym Kongresowi jeszcze przed 
wpłynięciem do nich pierwszego wniosku zajęli stanowisko, że nie mogą stosować 
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zmieniać defi nitywnie dopiero w trzeciej dekadzie XIX wieku64. Po-
wściągliwa postawa sądów, wyrażająca się zarówno bardzo niewielką 
liczbą unieważnianych ustaw, jak i akcentowaniem przez większość sę-
dziów materialnych ograniczeń judicial review65, sprawiła, że jej daleko-
siężne implikacje w postaci zmonopolizowania przez sądy wykładni 
konstytucji nie były początkowo dostrzegane.

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa stopniowo uzyskiwa-
ła coraz większą akceptację, ale jej znaczenie w pierwszych dekadach 
XIX wieku nie było jeszcze tak duże jak później. Tym bardziej że po-
czątkowo sędziowie nie próbowali otwarcie aspirować do wyłączności 

ustawy bez naruszania konstytucji (zob. W.J. Ritz , United States v. Yale Todd (U.S. 1794), 
„Washington and Lee Law Review” 1958, vol. 15, no. 2, s. 223–224). W tej sprawie nie 
zostało wydane orzeczenie ani nawet opinia, w której sędziowie uznaliby przepisy 
ustawy za niezgodne z konstytucją. Swoje stanowisko w tej sprawie wyrazili w liście 
do prezydenta Washingtona. Niemniej jednak podstawą odmowy zastosowania przez 
nich ustawy federalnej było przekonanie o jej niekonstytucyjności. Tak zwana sprawa 
Hayburne’a (Hayburne’s case) uznawana jest za bardzo istotny epizod w rozwoju sądo-
wej kontroli konstytucyjności prawa w Stanach Zjednoczonych nawet pomimo tego, że 
ani sąd okręgowy, ani federalny Sąd Najwyższy, do którego wnioskodawca odwoływał 
się od odmownej decyzji niższej instancji, nie orzekły o niezgodności ustawy z konsty-
tucją. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia sprawy, nie zareagował też na wniosek pro-
kuratora generalnego. Wszystko po to, aby wobec spodziewanego uchylenia ustawy 
przez Kongres uniknąć ustosunkowania się do problemu jej ewentualnej niekonstytu-
cyjności (zob. K.E. Whitt ington, Judicial Review of Congress before the Civil War, „George-
town Law Journal” 2009, vol. 97, s. 1271–1272). Zagadnienie zgodności ustawy federalnej 
z konstytucją było przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy w 1796 
roku (Hylton v. United States). Wówczas sędziowie, po raz pierwszy dokonując wykładni 
konstytucji federalnej w związku z zakresem uprawnień prawodawczych Kongresu, 
uznali, że podatek od powozów (carriage tax) nie jest podatkiem bezpośrednim i dlatego 
może być nakładany ustawą federalną. Opinie przedstawione przez członków składu 
orzekającego nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do tego, że oceniali oni ustawę 
pod względem jej zgodności z konstytucją i dopuszczali możliwość jej unieważnienia 
(W.M. Treanor, Judicial Review…, op.cit., s. 543–546). Jako przykłady wykonywania przez 
Sąd Najwyższy funkcji judicial review Treanor wskazuje również odmowę przyjęcia do 
rozpatrzenia w 1798 roku trzech pozwów skierowanych do niego na podstawie Ustawy 
o sądownictwie z 1789 roku (Judiciary Act). W 1793 roku w sprawie Chisholm v. Georgia 
Sąd Najwyższy uznał, że na podstawie tej ustawy każdy stan może zostać pozwany 
przez obywatela innego stanu i że w takich sprawach kognicja należy do federalnego 
Sądu Najwyższego. XI poprawka do konstytucji, która weszła w życie w 1795 roku, wy-
kluczała taką możliwość, ale przepisy Ustawy o sądownictwie, które stały się podstawą 
orzeczenia Sądu Najwyższego z 1793 roku, nie zostały zmienione. Zdaniem Treanora 
odmowa rozpatrzenia pozwów wniesionych na jej podstawie oznaczała, że Sąd Naj-
wyższy postanowił nie zastosować obowiązującej ustawy ze względu na jej sprzecz-
ność z konstytucją. Zob. ibidem, s. 546–548.

64 Zob. W.E. Nelson, op.cit., s. 1177 i n.; K.E. Whitt ington, Judicial Review…, op.cit., 
s. 1267–1268.

65 Por. Ch. Wolfe, The Rise of Modern Judicial Review: From Constitutional Interpretation 
to Judge-Made Law, Basic Books, New York 1986, s. 101–117.
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w dziedzinie interpretowania konstytucji. Zresztą w uwarunkowaniach 
politycznych Ameryki pierwszej połowy XIX stulecia nie mogli oni tego 
osiągnąć. Sąd Najwyższy próbował co prawda rozstrzygać najważniej-
sze spory konstytucyjne, ale pozostałe władze były zdolne narzucić ju-
dykatywie własną interpretację konstytucji. W tym kontekście można 
przywołać opinię K.E. Whitt ingtona, który zwraca uwagę, że uwarun-
kowania amerykańskiego systemu partyjnego bardzo długo pozwalały 
na rozstrzyganie pojawiających się sporów konstytucyjnych metodami 
politycznymi. Dzięki temu, że partie mogły działać jako „wehikuły po-
litycznego konstytucjonalizmu”, możliwe było skuteczne opieranie się 
„pokusom sądowej supremacji”. Trafnie zwraca on uwagę, że próba roz-
strzygnięcia sporu dotyczącego prawa Kongresu do ustanowienia ban-
ku federalnego, podjęta przez przewodniczącego Marshalla w głośnym 
orzeczeniu w sprawie McCulloch v. Maryland z 1819 roku66, nie dopro-
wadziła do jego zakończenia przez defi nitywne ustalenie właściwości 
federalnej legislatury do powoływania tego rodzaju korporacji na pod-
stawie konstytucyjnej klauzuli uprawnień właściwych i koniecznych 
(necessary and proper clause). Bez względu na sądowe rozstrzygnięcie 
prawo Kongresu do ustanowienia banku nadal podważano, wskazu-
jąc na jego niekonstytucyjność. W ostatecznym rozrachunku działania 
o charakterze politycznym podejmowane przez prezydenta Andrew 
Jacksona i jego zwolenników w federalnej legislaturze pozwoliły na sku-
teczne zakwestionowanie orzeczenia Sądu Najwyższego. Ważniejsze od 
sądowego rozstrzygnięcia okazało się utrzymane przez Kongres weto 
prezydenta do ustawy przedłużającej ważność karty drugiego Banku 
Stanów Zjednoczonych. Przykład ten ma dowodzić, że jeszcze w pierw-
szej połowie XIX wieku „granice władzy federalnej były wyznaczane 
w autorytatywny sposób, nie w sądowych opiniach, ale w partyjnych 
platformach i prezydenckich przesłaniach”67.

W tym czasie sądowa wykładnia konstytucji nie była traktowana 
przez polityczne władze jako autorytatywna i niepodważalna. W uza-
sadnieniu odmowy podpisania ustawy powołującej ponownie do ży-
cia bank federalny prezydent Jackson jasno dał do zrozumienia, że nie 
uważa, aby sposób rozumienia konstytucji przez sędziów był bardziej 
wartościowy od tego, jak jej postanowienia interpretują członkowie 
Kongresu oraz szef federalnej egzekutywy.

 Każdy urzędnik, który składa przysięgę wspierania konstytucji, przyrze-
ka, że będzie ją wspierał taką, jak ją rozumie, a nie taką, jaką jest ona 
rozumiana przez innych. Jest w równym stopniu obowiązkiem Izby Re-

66 McCulloch v. Maryland 17 U.S. 315 (1819).
67 K.E. Whitt ington, Give „The People” What They Want?, „Chicago-Kent Law Re-

view” 2006, vol. 81, s. 915.
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prezentantów, Senatu oraz prezydenta decydowanie o konstytucyjności 
wszelkich projektów ustaw i rezolucji, jakie są im przedkładane w celu 
uchwalenia bądź zatwierdzenia, jak i najwyższych sędziów, jeśliby trafi ły 
one do nich w celu sądowego rozstrzygnięcia. Opinia sędziów nie jest 
wiążąca dla Kongresu w większej mierze, niż opinia Kongresu może być 
wiążąca dla sędziów, a pod tym względem prezydent jest niezależny od 
[wszystkich]. Nie może być zatem przyzwolenia na to, aby Sąd Najwyż-
szy panował nad Kongresem lub egzekutywą w zakresie wykonywania 
przez nie funkcji prawodawczej. [Jego] wpływ powinien być warunko-
wany wyłącznie siłą [sędziowskiego] rozumowania68. 

Pod taką opinią mogłoby się podpisać wielu dziewiętnastowiecz-
nych amerykańskich polityków. Chociaż akurat Jackson nie uważał, aby 
stany miały prawo do indywidualnego decydowania o konstytucyjności 
aktów prawnych władz federalnych, to jednak, o czym była już mowa, 
nullifi kacja rozwijana przede wszystkim w stanach południowych rów-
nież wpisywała się w myślenie o zagadnieniach konstytucyjnych, cha-
rakterystyczne dla politycznego konstytucjonalizmu. 

 Dopiero w 1958 roku Sąd Najwyższy otwarcie ogłosił to, co stano-
wiło od początku cel zwolenników judicial review, i co, zważywszy na 
argumentację rozwijaną na rzecz sądowej kontroli konstytucyjności 
prawa, można uznać za nieuchronną konsekwencję ustanowienia tej 
instytucji. W orzeczeniu w sprawie Cooper v. Aaron sędziowie stwier-
dzili, że w słynnym rozstrzygnięciu w sprawie Marbury v. Madison do-
szło do ustanowienia zasady supremacji władzy sądowniczej (judicial 
 supremacy) w dziedzinie wykładni konstytucji i że od tego czasu zasa-
da ta stanowi „trwałą i nieodzowną cechę” amerykańskiego systemu 
rządów69. Tym samym jednoznacznie odrzucili oni roszczenia zarówno 
federalnej egzekutywy i legislatywy, jak i władz stanowych do kwestio-
nowania orzeczeń sądowych w tym zakresie i proponowania własnej, 
odmiennej od sądowej interpretacji postanowień konstytucji.

Przejęcie przez sędziów wyłączności na ogłaszanie wiążącej wykład-
ni konstytucji było nieuchronne dlatego, że najważniejsze z tego punktu 
widzenia było wykreowanie argumentu, zgodnie z którym wykładnia 
konstytucji powinna należeć do dziedziny władzy sądowniczej, ponie-
waż konstytucja jest aktem prawnym, obowiązkiem zaś sędziów jest 
stosowanie prawa i jego interpretowanie. Argument ten musiał dopro-
wadzić ostatecznie do uznania supremacji władzy sądowniczej w tej 
dziedzinie, ponieważ legitymacja pozostałych władz, a tym bardziej 

68 Veto Message, Bank of the United States, July 10, 1832 [w:] The Statesmanship of Andrew 
Jackson as Told in his Writings and Speeches (ed. F.N. Thorpe), Tandy–Thomas Company, 
New York 1909, s. 163–164. 

69 Cooper v. Aaron 358 U.S. 1 (1958), s. 18.
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zbiorowego suwerena, do intepretowania konstytucji stawała się wąt-
pliwa wraz z tym, jak konstytucję zaczęto identyfi kować ze zbiorem 
norm prawnych, zacierając tym samym pierwotne rozróżnienie między 
fundamentalnym (fundamental law) a zwykłym prawem (ordinary law). 
Implikacja takiego stanowiska była jednoznaczna: prawidłowe odczy-
tanie konstytucji, podobnie jak zwykłych ustaw, wymaga zastosowa-
nia rozumowania prawniczego, którym zdolne są posługiwać się wy-
łącznie osoby legitymujące się odpowiednim wykształceniem i wiedzą. 
Przeprowadzona w ten sposób jurydyzacja konstytucji powoduje, że 
każda kontrowersja dotycząca znaczenia jej postanowień może zostać 
przekształcona w spór prawny i rozstrzygnięta autorytatywnie przez 
sąd. Niekoniecznie musi to w praktyce prowadzić do zaangażowania 
sądownictwa w rozwiązywanie każdego sporu na tle konstytucyjnym, 
ale w każdym razie przesądza o tym, że niemożliwe jest wyznaczenie 
precyzyjnego i obiektywnego kryterium pozwalającego wyodrębnić 
kategorię kontrowersji konstytucyjnych o charakterze prawnym, a tym 
samym ograniczyć zakres dopuszczalnej ingerencji sądownictwa w nie-
ustanny proces ustalania obowiązującej wykładni postanowień konsty-
tucji. Wiara niektórych badaczy w możliwość dokonania trwałego roz-
działu prawnych i politycznych aspektów konstytucji, jaki pozwoliłby 
zawęzić zakres sądowej kontroli konstytucyjności prawa, jest złudna70. 
W tym wypadku mamy bowiem do czynienia z alternatywą wyklucza-
jącą. Albo konstytucja jest zespołem norm prawnych, w związku z czym 
każde jej postanowienie może być przedmiotem interpretacji prawni-
czej dokonywanej w autorytatywny sposób przez sądy – a żadna inna 
wykładnia poza prawniczą nie jest dopuszczalna – albo jej status ontolo-
giczny jest zasadniczo odmienny od prawa, co z kolei musi oznaczać, że 
jej prawidłowe odczytanie nie wymaga fachowej wiedzy ani szczegól-
nych umiejętności i jest dostępne każdemu rozumnemu człowiekowi. 

Stanowisko Sądu Najwyższego wyeksponowane w orzeczeniu wy-
danym w sprawie Cooper v. Aaron symbolicznie zwieńczyło wieloletni 
proces przeformułowywania podstawowych założeń amerykańskiego 
systemu rządów. Proces ten rozpoczął się bardzo wcześnie, u samych 
początków amerykańskiej państwowości. Przełom nadszedł jednak 
dopiero wraz z wojną secesyjną. Wydaje się, że trafna jest konstatacja 
Ch.G. Fritz a, według którego zbrojny konfl ikt między północnymi a po-
łudniowymi stanami pozwolił rozstrzygnąć zasadniczy spór o rolę ludu 
w funkcjonowaniu rządów konstytucyjnych, który był wpisany w histo-
rię Stanów Zjednoczonych od samych początków amerykańskiej pań-
stwowości. Badacz przekonuje, że w rezultacie wojny secesyjnej suwe-

70 Por. L.D. Kramer, Foreword: We the Court, „Harvard Law Review” 2001, vol. 115, 
no. 1, s. 113.
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renność ludu w XX wieku, choć pozostała ważną ideą polityczną, nie 
oznaczała już tego samego co w poprzednich stuleciach. Wypada zgo-
dzić się z jego opinią, że 

 proces rozwoju kultury zakorzenionej w prawie zniweczył jeff ersońskie 
znaczenie pojęcia suwerenności ludu, zgodnie z którym to lud, a nie for-
my (nawet [formy] prawne), powinien kontrolować działania rządu. To 
mniej uchwytne znaczenie suwerenności ludu, które zakładało, że lud 
będzie co jakiś czas przejmował ponownie władzę w swoje ręce – arty-
kułowane w XVIII wieku i całkiem żywotne w dziewiętnastowiecznych 
stanowych debatach konstytucyjnych – łatwo jest przeoczyć, zważywszy 
na znaczenie, jakie ma współcześnie zasada rządów prawa (rule of law)71. 

Dopiero po wojnie secesyjnej formuła kształtowania porządku nor-
matywnego przez „ogłaszaną w ustawodawstwie wolę ludu” została 
zastąpiona „zasadą supremacji prawa interpretowanego przez sądy”72.

Nawiązując do tezy postawionej już niegdyś w innym miejscu73, 
można więc stwierdzić, że w historii amerykańskiego konstytucjona-
lizmu wojna secesyjna wyznacza ważniejszą cezurę niż uchwalenie 
konstytucji federalnej w 1787 roku. Jej rozstrzygnięcie wykluczyło bo-
wiem efektywnie możliwość skutecznego urzeczywistniania w prak-
tyce ustrojowej teorii rządów konstytucyjnych alternatywnej wobec 
zdobywającego sobie coraz większe uznanie jurydycznego konstytucjo-
nalizmu. Do wojny secesyjnej polityczny konstytucjonalizm pozostawał 
jeszcze tego rodzaju alternatywą. Zdaniem L.D. Kramera w tym okresie 
był on wciąż obowiązującym paradygmatem konstytucyjnym w Sta-
nach Zjednoczonych74.

W ostatnich dekadach XIX wieku znacząco wzrosła liczba ustaw 
uznawanych przez Sąd Najwyższy za niezgodne z konstytucją. Przed 
wojną secesyjną najwyższy organ władzy sądowniczej Stanów Zjedno-
czonych wydał takie orzeczenie w stosunku do zaledwie dwóch ustaw 
federalnych i dwudziestu dziewięciu stanowych. Jeszcze przed zakoń-
czeniem działań wojennych Sąd Najwyższy stwierdził niekonstytucyj-
ność jednej ustawy federalnej i trzech stanowych, a od 1865 roku do 
końca XIX wieku – dalszych dziewiętnastu ustaw federalnych i aż 117 

71 Ch.G. Fritz , Popular Sovereignty, Vigilantism and the Constitutional Right of Revolu-
tion, „Pacifi c Historical Review” 1994, vol. 63, no. 1, s. 43, 66.

72 F.R. Aumann, The Changing American Legal System, Da Capo Press, New York 1969, 
s. 160, cyt. za: Ch.H. Sheldon, Judicial Review and the Supreme Court of Washington, 1890–
1986, „Publius”, vol. 17, no. 1, s. 73.

73 Por. T. Wieciech, Unia w myśli politycznej Thomasa Jeff ersona, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 212–213.

74 L.D. Kramer, The People Themselves…, op.cit., s. 209.



173

stanowych75. Sama liczba ustaw unieważnionych przez Sąd Najwyższy 
ze względu na ich niekonstytucyjność nie obrazuje jednak dostatecz-
nie dobrze radykalnej zmiany pozycji ustrojowej sądownictwa, jaka do-
konała się w tym czasie. Sędziowie nadal znacznie częściej stwierdzali 
bowiem zgodność z konstytucją ustaw, co do których wysuwane były 
pod tym względem wątpliwości, niż decydowali się na ich unieważnie-
nie. Zasadniczej zmianie uległy jednak przesłanki podejmowania tego 
rodzaju rozstrzygnięć. Nie były one już powodowane przekonaniem, 
że sądy powinny ustępować przed wolą organu przedstawicielskiego, 
a ingerencja w działalność prawodawczą legislatury powinna być po-
dejmowana wstrzemięźliwie i tylko wówczas, gdy niekonstytucyjność 
ustawy nie budzi żadnych wątpliwości. Orzeczenia stwierdzające zgod-
ność ustaw z konstytucją zaczęły być uzasadniane brakiem odpowied-
niego wzorca kontroli lub stosowną interpretacją postanowień konsty-
tucji przez sędziów. 

 To, czy konstytucja regulowała [jakąś materię], a jeżeli tak, to w jaki spo-
sób, uznawane było przez sędziów za zagadnienia natury prawnej (ju-
dicial inquiries) podlegające ostatecznemu rozstrzygnięciu na podstawie 
ich decyzji. Tym samym obszar, w którym Sąd [Najwyższy] zgłaszał pre-
tensje do supremacji, uległ rozszerzeniu kosztem tego, który uprzednio 
pozostawał [domeną] polityki i politycznego konstytucjonalizmu76. 

W ostatnich dekadach XIX wieku działalność federalnego Sądu Naj-
wyższego zaczęła się wpisywać w proces umacniania pozycji władzy 
sądowniczej wobec legislatywy, który już wcześniej rozpoczął się w sta-
nach. Zauważalny wzrost aktywności stanowych sądów najwyższych 
w zakresie wykonywania przez nie funkcji judicial review nastąpił bo-
wiem już w latach pięćdziesiątych XIX wieku, kiedy to sądy najwyższe 
dwudziestu czterech stanów, które przystąpiły do Unii przed 1820 ro-
kiem, unieważniły łącznie 149 ustaw uchwalonych przez miejscowe 
legislatury, podczas gdy w poprzedniej dekadzie orzekały o niekon-
stytucyjności ustaw pięćdziesiąt osiem razy77. Liczbowy przyrost tego 
typu orzeczeń nie rozkładał się równomiernie między stany. W poło-
wie z nich nie odnotowano w ogóle zwiększenia liczby ustaw unieważ-
nianych przez sądy, a w kilku kolejnych stanach takich przypadków 
było nadal stosunkowo niewiele, mimo że wyraźnie więcej niż w po-

75 The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation, U.S. Gov-
ernment Printing Offi  ce, Washington 2013, s. 2279–2285, 2329–2352.

76 L.D. Kramer, Foreword…, op.cit., s. 120.
77 Zob. J. Handelsman Shugerman, Crisis and the Rise of Judicial Elections and Judicial 

Review, „Harvard Law Review” 2010, vol. 123, no. 5, s. 1147.
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przednich latach78. Spośród dwunastu stanów, w których rzeczywiście 
doszło do istotnego zwiększenia liczby ustaw uznawanych przez sądy 
najwyższe za niezgodne z konstytucją, tylko w pięciu zanotowano wię-
cej niż dziesięć tego rodzaju przypadków. Łącznie unieważnione zo-
stały w nich dziewięćdziesiąt cztery ustawy, a więc niemal dwie trze-
cie wszystkich uznanych przez stanowe sądy najwyższe za niezgodne 
z konstytucją. Trzydzieści dwa takie przypadki zanotowano w Nowym 
Jorku, dwadzieścia osiem w Indianie, dwanaście w Luizjanie i po jede-
naście w Tennessee i Ohio79.

O tym wszystkim warto pamiętać, podobnie jak o tym, że pobudze-
nie aktywności sądów stanowych w zakresie wykonywania przez nie 
funkcji kontroli konstytucyjności prawa było ściśle związane z wprowa-
dzeniem wyborów powszechnych na stanowiska sędziowskie. Twórcy 
nowych konstytucji stanowych dostrzegali wyraźnie związek między 
sposobem obsady stanowisk w sądownictwie a zdolnością sądów do 
kontrolowania działalności prawodawczej legislatury. Bezpośrednim 
celem wprowadzenia powszechnych wyborów sędziów było wzmoc-
nienie judykatywy i stworzenie odpowiednich warunków do aktyw-
niejszego wykonywania funkcji judicial review. W 1832 roku powszechne 
wybory sędziów sądu najwyższego zostały wprowadzone w Missou-
ri, ale do połowy lat czterdziestych pozostawało ono jedynym stanem, 
w którym sędziowie byli wybierani w ten sposób. W 1846 roku Nowy 
Jork stał się drugim stanem w Unii, w którym wprowadzone zostały 
powszechne wybory sędziów. W ciągu kolejnych siedmiu lat podobne 
rozwiązanie zostało przyjęte w następnych dwudziestu stanach80.

Mimo że nowo uzyskana legitymacja okazała się decydującą prze-
słanką większej asertywności sądów w stosunku do legislatur, uzasad-
nienia prawa sędziów do orzekania o nieważności ustaw ze względu 
na ich niezgodność z konstytucją nie poszukiwano w demokratycznej 
legitymacji władzy sądowniczej. W literaturze przedmiotu zwraca się 
uwagę, że w połowie XIX wieku jako podstawę unieważniania ustaw 
sędziowie wskazywali coraz częściej konieczność ochrony praw jedno-
stek i mniejszości81. Niemniej jednak, w zakresie uzasadnienia samego 
prawa sądów do odmowy stosowania ustaw ze względu na ich nie-
konstytucyjność, nie zostało wypracowane nowe stanowisko. Pod tym 

78 Na przykład w Karolinie Północnej w latach czterdziestych nie było żadnego 
przypadku unieważnienia ustawy przez Sąd Najwyższy ze względu na jej niekonsty-
tucyjność, ale w następnej dekadzie odnotowano ich pięć. W Alabamie liczba unieważ-
nionych ustaw wzrosła z jednej do czterech, w Missouri zaś z jednej do ośmiu. Ibidem.

79 Ibidem.
80 Zob. ibidem, s. 1066, 1068, 1098–1099.
81 Ibidem, s. 1124–1132; W.E. Nelson, op.cit., s. 1182–1185.
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względem trudno dostrzec wielką zmianę w stosunku do pierwszych 
lat amerykańskiej państwowości. 

Zagadnienie prawa sądów do orzekania o niekonstytucyjności ustaw 
nie było przedmiotem rozważań sędziów przy każdej okazji, kiedy 
decydowali się oni uznać ustawę za niezgodną z konstytucją. Można 
przypuszczać, że było tak ze względu na to, iż w połowie XIX wieku 
uznawano już, że sądowa kontrola konstytucyjności prawa jest na tyle 
utrwaloną instytucją, iż dyskusja nad jej właściwością jest bezprzed-
miotowa. Takie stwierdzenie padło w jednym z orzeczeń Sądu Najwyż-
szego Nowego Jorku82. Kiedy jednak sędziowie podejmowali tego typu 
rozważania, ich postawa była wyraźnie wstrzemięźliwa. Poszukując 
źródła prawa do orzekania o niekonstytucyjności ustaw, nie wychodzi-
li oni poza tradycyjną argumentację rozwijaną na rzecz judicial review 
jeszcze w okresie wczesnej republiki83. Konfrontowanie aktów usta-
wodawstwa z konstytucją przedstawiane było jako zaledwie „prawo 
i obowiązek sądów”, które zmuszone są wykonywać, mimo że nigdy 
do tego nie aspirowały84. Podkreślano również konieczność zachowania 
przez sądy powściągliwości w orzekaniu o niekonstytucyjności ustaw. 
Tylko „niewątpliwe” (manifest) naruszenie któregoś z przepisów kon-
stytucji miało upoważniać je do odmowy zastosowania ustawy, przy 
czym podkreślano, że każdą wątpliwość należało zawsze rozstrzygać 
na rzecz zgodności prawa uchwalonego przez legislaturę z konstytucją. 
„Władza ogłaszania praw niekonstytucyjnymi – stwierdzano w senten-
cji orzeczenia Sądu Najwyższego Michigan z 1858 roku – powinna być 
wykonywana z najwyższą ostrożnością i nigdy w przypadku istnienia 
poważnych wątpliwości co do sprzeczności [ustawy z konstytucją]”85. 
Prawo unieważniania ustaw ze względu na ich niekonstytucyjność trak-
towano jako „najpotężniejsze”, ale równocześnie „najdelikatniejsze” 
uprawnienie sądów, którego nie powinny one wykorzystywać „w wąt-
pliwych i spornych przypadkach”86. Bez względu na wzrost aktywności 
sądów w zakresie wykonywania funkcji judicial review, wydaje się, że 
w połowie XIX wieku postawa stanowych sądów najwyższych nadal 
pozostawała dość zachowawcza. Nie wysuwały one jeszcze wówczas, 
podobnie zresztą jak sądy federalne, roszczeń do zajmowania szczegól-
nej pozycji w dziedzinie wykładni konstytucji. W wypowiedziach sę-
dziów można natomiast wciąż dostrzec obawę przed oskarżeniami o są-

82 Zob. Wynehamer v. People 13 N.Y. 378 (1856), s. 482.
83 Zob. Beall v. Beall 8 Ga. 210 (1850), s. 215 i n.
84 Rice v. State 7 Ind. 332 (1855), s. 333.
85 Sears v. Cott rell 5 Mich. 251 (1858), s. 255.
86 Wynehamer v. People, s. 482–483.
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dową tyranię i uzurpację władzy w związku z wykonywaniem przez 
nich funkcji kontroli konstytucyjności prawa.

Przełomowe dla określenia pozycji sądownictwa jako jedynego eks-
ponenta konstytucji, uprawnionego do dokonywania jej autorytatyw-
nej wykładni, okazały się dopiero ostatnie dekady XIX wieku. W tym 
właśnie czasie stworzone zostały podwaliny zasady supremacji władzy 
sądowniczej w tej dziedzinie. Odnotowana wówczas ekspansja judicial 
review wpisywała się w proces reinterpretacji historii konstytucyjnej Sta-
nów Zjednoczonych, w którym pierwszoplanową rolę odgrywały zy-
skujące na znaczeniu środowiska akademickie. W tych latach ukazały 
się pierwsze opracowania naukowe na temat genezy i historii sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa w Ameryce. Ich autorzy stawiali sobie 
za cel wykazanie ścisłego powiązania tej instytucji z ideą konstytucjona-
lizmu. Wielu badaczy podejmowało się dowodzenia tezy o uwarunko-
wanej historycznie uprzywilejowanej pozycji sądownictwa w zakresie 
ustalania obowiązującego znaczenia postanowień konstytucji. Polega-
ło to między innymi na wykreowaniu nowej interpretacji orzeczenia 
w sprawie Marbury v. Madison, w którym zaczęto doszukiwać się jedno-
znacznej artykulacji zasady supremacji sądownictwa w kwestiach kon-
stytucyjnych87. „Zwolennicy judicial review wykorzystali [je] do obrony 
swojego stanowiska”. W rezultacie orzeczenie to „stało się ważnym 
precedensem dla sądów i komentatorów poszukujących uzasadnienia 
dla sądowej kontroli konstytucyjności prawa”88. Właśnie w tym okresie 
sprawa Marbury v. Madison została wykreowana jako precedens ustana-
wiający tę zasadę. Wypracowany wówczas paradygmat prawomocno-
ści judicial review na gruncie spisanej konstytucji zdołał na trwałe zdomi-
nować amerykańską doktrynę prawa konstytucyjnego.

Co prawda jeszcze przed wojną secesyjną sędziowie sądów sta-
nowych w związku z wykonywaniem funkcji judicial review powo-
ływali się okazjonalnie na orzeczenie federalnego Sądu Najwyższego 
z 1803 roku89, niemniej jednak przynajmniej do lat siedemdziesiątych 
XIX wieku nie nadawano mu pod tym względem szczególnej rangi. Nie 
traktowano go z pewnością jako precedensu przesądzającego o dopusz-
czalności kontroli konstytucyjności prawa przez sądy. W tym kontek-
ście wspominali o nim jeszcze James Kent i Joseph Story, publikujący na 

87 S.M. Engel, American Politicians Confront the Court: Opposition Politics and Changing 
Responses to Judicial Power, Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. 10.

88 D.M. Douglas, The Rhetorical Uses of Marbury v. Madison: The Emergence of a „Great 
Case”, „Wake Forest Law Review” 2003, vol. 38, s. 386–387.

89 Zob. np.: State v. Ashley 1 Ark. 513 (1839); People ex rel. Caldwell v. Reynolds 5 Gilman 
1 (1848); Griffi  th v. Crawford County Com’rs 20 Ohio 609 (1851); Rice v. State 7 Ind. 332 (1855).
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przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku90, ale późniejsi 
autorzy traktatów z dziedziny prawa konstytucyjnego nie omawiali go 
już w odniesieniu do sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Tego 
aspektu orzeczenia i towarzyszącej mu opinii przewodniczącego Sądu 
Najwyższego nie uważano najwyraźniej za istotne91.

Dopiero po wojnie secesyjnej zaczęto nadawać większe znaczenie 
zarówno samemu orzeczeniu, jak i jego uzasadnieniu. W publikacjach 
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku rozstrzygnięcie 
w sprawie Marbury v. Madison zaczęło być przedstawiane jako wiążący 
precedens w zakresie wykonywania przez sądy funkcji kontroli kon-
stytucyjności prawa92. W odróżnieniu od wcześniejszej praktyki zaczęto 
je teraz prezentować jako precedens rozstrzygający tę sprawę, a dodat-
kowo wykorzystywać jako podstawę do kwestionowania prawa do in-
terpretowania konstytucji przez inne władze poza sądownictwem. Ten 
ostatni wątek nigdy wcześniej się nie pojawiał. Przekonywano zatem, 
że odmawiając zastosowania ustawy ze względu na jej niekonstytu-
cyjność, Sąd Najwyższy ustanowił „zbawienną zasadę”, według której 
„wykładnia konstytucji Stanów Zjednoczonych, kiedykolwiek jest ona 
konieczna, należy zawsze i wszędzie do władzy sądowniczej tego kraju, 
a nie do jego polityków ani nawet nie do jego przywódców”. Z histo-
rycznego orzeczenia Sądu Najwyższego miało wynikać, że „konstytucja 
[Stanów Zjednoczonych] z konieczności powierzyła władzy sądowni-
czej wyłączne [prawo] ustalania [znaczenia] i dokonywania wykładni 
fundamentalnego prawa”93. Wyciąganie takich wniosków ze stanowi-
ska przewodniczącego Marshalla było w pełni uprawnione, tyle tylko, 
że nigdy wcześniej nie odczytywano go w taki sposób. W uwarunko-
waniach końca XIX wieku możliwe już jednak było posługiwanie się 
autorytetem słynnego sędziego w celu zapewnienia sądownictwu su-
premacji w kwestiach konstytucyjnych. 

W procesie ustanawiania zasady judicial supremacy niepoślednią rolę 
odegrały środowiska prawnicze, zarówno te związane z nowo powstają-
cymi ośrodkami akademickimi powoływanymi w celu kształcenia kadr 
prawniczych, jak i z podlegającą stopniowo procesowi instytucjonalizacji 
adwokaturą. „Nowe odwołania [do orzeczenia w sprawie Marbury v. Ma-
dison] jako zwięzłej i defi nitywnej podstawy władzy sądowniczej wpisy-
wały się w proces ustanawiania prawa jako dyscypliny naukowej oraz 

90 J. Kent, Commentaries on American Law, Published by O. Halsted, New York 1826; 
J. Story, Commentaries on the Constitution of the United States, Hilliard, Grey and Company, 
Boston 1833.

91 Zob. D.M. Douglas, op.cit., s. 382–386.
92 Zob. R.L. Clinton, op.cit., s. 162–166.
93 Wypowiedź Edwarda J. Phelpsa z 1879 roku, cyt. za: ibidem, s. 164.
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elitarnej profesji”94. Wraz z ustanowieniem zasady sądowej supremacji 
w kwestiach konstytucyjnych proces rewizji podstawowych założeń pier-
wotnego paradygmatu konstytucyjnego został zakończony. Pod koniec 
XIX wieku konstytucja uzyskała ostatecznie status ustawy zasadniczej, 
której jedyną autorytatywną wykładnię mogli ogłaszać sędziowie.

Idea supremacji sądownictwa w kwestiach konstytucyjnych była od 
początku wpisana w paradygmat jurydycznego konstytucjonalizmu, bę-
dąc jego nieodzownym komponentem. Uczynienie władzy sądowniczej 
jedynym podmiotem uprawnionym do interpretowania konstytucji sta-
nowiło logiczną konsekwencję ustanowienia instytucji judicial review95, 
z czego jej zwolennicy musieli doskonale zdawać sobie sprawę, nawet 
jeżeli nie zawsze otwarcie to artykułowali. Stało się to możliwe dopiero 
po upływie kilku dziesięcioleci, w trakcie których sądy wykonywały co 
prawda funkcję kontroli konstytucyjności prawa, ale ich rozstrzygnięcia 
w tym zakresie nie były traktowane jako autorytatywne i niepodważal-
ne. „Przed wojną secesyjną prominentni politycy – pisze w tym kontek-
ście amerykański konstytucjonalista – wspierali sądowe rozstrzyganie 
[kwestii wiążących się z interpretacją konstytucji] jedynie wówczas, 
gdy decyzja sędziów była po ich myśli, gdy ze względów politycznych 
chcieli przerzucić na [nich] jej podjęcie lub gdy nie przywiązywali wiel-
kiej wagi do kwestii rozstrzyganej przez sąd. Jeśli te trzy warunki nie 
były spełnione, sędziowie często znajdowali sposób na uniknięcie ko-
nieczności podejmowania kontrowersyjnych decyzji”96. W tym czasie 
obowiązywało też dość powszechne przyzwolenie na otwarte lekce-
ważenie sądowych orzeczeń. Najczęściej przytaczanym w tym kontek-
ście przykładem takiego zachowania było zignorowanie przez władze 
Georgii orzeczenia federalnego Sądu Najwyższego w sprawie Worcester 
v. Georgia z 1832 roku97, w którym uznał on za niezgodną z konstytucją 
ustawę stanową, na podstawie której aresztowanych zostało dwóch mi-
sjonarzy pracujących wśród plemion indiańskich w tym stanie. Podob-
nych przypadków lekceważenia federalnego Sądu Najwyższego przez 
władze stanowe odnotowywano więcej98.

Znacznie łatwiej stwierdzić, kiedy sądowa interpretacja konstytucji 
zaczęła być traktowana jako powszechnie obowiązująca oraz wiążąca 

94 S.M. Engel, op.cit., s. 236.
95 Por. też: L.A. Graglia, Is the Supreme Court the Ultimate Interpreter of the Constitution? 

[w:] S. Baumgartner Thurow (ed.), Constitutionalism in America vol. 2. E Pluribus Unum: 
Constitutional Principles and the Institutions of Government, University Press of America, 
Washington 1988, s. 202, 204.

96 M.A. Graber, op.cit., s. 934.
97 Worcester v. Georgia 31 U.S. (6 Pet.) 515 (1832).
98 Zob. B. Friedman, The History of the Countermajoritarian Diffi  culty, Part One: The Road 

to Judicial Supremacy, „New York University Law Review” 1998, vol. 73, no. 2, s. 393–404.
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zarówno dla obywateli, jak i dla pozostałych władz, niż wyjaśnić, w jaki 
sposób i dlaczego do tego doszło. Raczej nie może być jednak wątpliwo-
ści co do tego, że ustanowienie zasady supremacji sądownictwa w kwe-
stiach konstytucyjnych – początkowo tylko de facto – nie byłoby możli-
we bez przyzwolenia przeważającej części elit politycznych oraz opinii 
publicznej. Pod koniec XIX wieku to właśnie powszechne przyzwolenie 
uważano za podstawę ekspansji judicial review. Ówcześni „komentato-
rzy często wskazywali, że praktyka sądowej kontroli konstytucyjności 
prawa nie była konieczna ani oczekiwana w amerykańskiej demokracji, 
ale po prostu została z czasem zaakceptowana. Częstokroć twierdzono, 
że supremacja [sądownictwa] opierała się na zaufaniu obywateli, którzy 
powierzyli tę władzę sądom lub przynajmniej dali im przyzwolenie na 
jej wykonywanie”99. Trafna jest uwaga, że autorytatywność sądowych 
rozstrzygnięć określających znaczenie postanowień konstytucji uzależ-
niona jest w ostatecznym rozrachunku właśnie od tego, czy obywatele 
i politycy postrzegają je jako wiążące. To, czy sami sędziowie je za takie 
uważają, nie ma decydującego znaczenia100. 

 Pod koniec XIX wieku interpretacja konstytucji dokonywana 
przez sądy w procesie stosowania prawa uzyskała rangę powszech-
nie obowiązującej wykładni. Reakcje na orzeczenie Sądu Najwyższego 
z 1895 roku101, w którym stwierdził on niekonstytucyjność uchwalonej 
rok wcześniej ustawy wprowadzającej federalny podatek dochodowy, 
stanowią świadectwo tego, jak wiele zmieniło się pod tym względem 
w porównaniu z latami wcześniejszymi. Niezadowolenie z sądowego 
rozstrzygnięcia nie przekładało się już z reguły na wezwania do jego 
zlekceważenia. Takie głosy należały do wyjątków. Dyskusja toczona 
zarówno w Kongresie, jak i na łamach periodyków naukowych doty-
czyła głównie tego, czy uprawnioną reakcją federalnej legislatury może 
być ponowne uchwalenie ustawy, co zmusiłoby sędziów do przemyśle-
nia swojego stanowiska102. Ostatecznie przeważył pogląd, że jedynym 
sposobem ustanowienia federalnego podatku dochodowego może być 
uchwalenie stosownej poprawki do konstytucji103. Przeświadczenie, że 
tylko tą drogą można osiągać cele legislacyjne, których konstytucyjność 
została zakwestionowana przez Sąd Najwyższy, jest najlepszym świa-

 99 Idem, The History of Countermajoritarian Diffi  culty, Part Two: Reconstruction’s Political 
Court, „Georgetown Law Journal” 2002, vol. 91, no. 1, s. 48–49.

100 M.A. Graber, op.cit., s. 933–934.
101 Pollock v. Farmers’ Loan & Trust Co. 157 U.S. 429 (1895).
102 Zob. H.M. Bowman, Congress and the Supreme Court, „Political Science Quarterly” 

1910, vol. 25, no. 1, s. 20–34.
103 Zob. B. Friedman, The History of Countermajoritarian Diffi  culty, Part Two…, op.cit., 

s. 50–51.
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dectwem ugruntowania w praktyce zasady sądowej supremacji w kwe-
stiach konstytucyjnych.

Na początku ubiegłego stulecia krytyczny wobec judicial review ko-
mentator mógł już więc zasadnie sformułować ocenę, że przekonanie 
o tym, iż „sądy w sprawach stających przed nimi w związku z wykony-
waniem przez nie zwykłej jurysdykcji mogą ogłaszać pozostałym gałę-
ziom władzy, co jest, a co nie jest prawem” oraz że mogą „korygować 
działalność władzy ustawodawczej w tych przypadkach, w których jej 
wola zostanie przez nie uznana za sprzeczną z fundamentalnym spisa-
nym prawem”, utrwaliło się w Stanach Zjednoczonych tak dalece, „że do 
niedawna kwestionowanie tej władzy [sądów] lub powątpiewanie w jej 
dopuszczalność było traktowane niemal jak świętokradztwo”104. Po-
dobne oceny formułowano zresztą już znacznie wcześniej. W 1885 roku 
W.M. Meigs, powątpiewając, czy sądowe rozstrzygnięcie sporu praw-
nego między dwiema stronami powinno „ostatecznie i na zawsze” 
określać znaczenie konstytucji dla obywateli oraz wszystkich władz, 
przyznawał równocześnie, że tego rodzaju przekonanie było tak „po-
wszechnie akceptowane”, że gdyby próbować przedstawić argumenty 
na rzecz przeciwnego stanowiska, najpewniej w ogóle nie zostałyby one 
wysłuchane105.

Radykalne wzmocnienie pozycji ustrojowej władzy sądowniczej 
w ostatnich dekadach XIX wieku doprowadziło do tego, że jakiekolwiek 
próby kwestionowania prawa sądów do interpretowania konstytucji, 
podobnie jak w ostateczności sądowych rozstrzygnięć w tej dziedzi-
nie, spotykały się ze zdecydowaną i jednoznaczną reakcją większości 
elity politycznej oraz wpływowych środowisk prawniczych, zarówno 
z kręgów uniwersyteckich, jak i z adwokatury. Najmniejszą krytykę są-
downictwa w kontekście wykonywania przez niego funkcji judicial re-
view przedstawiano jako zagrożenie dla ładu konstytucyjnego i prawo-
rządności. Propozycje, których celem było powściągnięcie sądownictwa 
w zakresie wykonywania przez nie funkcji kontroli konstytucyjności 
prawa, powodowały niekiedy niemal histeryczną reakcję. Przestrzega-
no więc przed „powrotem czasów Dantona, Robespierre’a i rewolucji 
francuskiej” oraz „zapanowaniem rządów bezprawia”106. Przeciwnicy 
judicial review byli nazywani „wrogami ludzkości”, dążącymi do „dys-
kredytacji, dezorganizacji i obalenia” instytucji koniecznych do zacho-
wania ładu społecznego, mającymi za nic zarówno „tradycję przekaza-

104 B.F. Moore, op.cit., s. 11.
105 Cyt. za: B. Friedman, E.F. Delaney, Becoming Supreme: The Federal Foundation of 

Judicial Supremacy, „Columbia Law Review” 2011, vol. 111, no. 6, s. 1143. 
106 D.A. Smith, Colorado and Judicial Recall, „American Journal of Legal History” 1963, 

vol. 7, no. 3, s. 201. 
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ną […] przez ojców republiki”, jak i wszelkie zasady wyznaczające od 
zawsze kierunek działania władz państwowych. A twierdzenie, że pra-
wo sędziów do unieważniania ustaw ze względu na ich niekonstytucyj-
ność „było władzą wydartą [przez nich] od ludu i że rządy ludu mogą 
być przywrócone jedynie przez odebranie sądom władzy egzekwowa-
nia konstytucyjnych zabezpieczeń”, miało być „najniebezpieczniejszym 
i najbardziej podstępnym ze wszystkich argumentów wykorzystywa-
nym w [antysądowej] propagandzie”107. 

Jak bardzo mocno została ugruntowana pozycja władzy sądowniczej 
jako jedynego uprawnionego interpretatora konstytucji, dowiódł spo-
sób, w jaki administracja prezydencka zdecydowała się zareagować na 
orzeczenia Sądu Najwyższego unieważniające większość ustaw uchwa-
lonych przez Kongres w celu realizacji programu Nowego Ładu (New 
Deal). Odpowiedzią prezydenta Franklina D. Roosevelta był projekt 
ustawy zakładający zwiększenie liczby stanowisk sędziowskich w są-
downictwie federalnym dzięki wprowadzeniu regulacji przewidującej, 
że po przekroczeniu przez sędziego któregokolwiek sądu federalnego 
siedemdziesiątego roku życia prezydent mógłby powołać w tym sądzie 
dodatkowego sędziego. Uchwalenie projektu umożliwiłoby Roose-
veltowi powołanie wraz z wejściem w życie ustawy sześciu sędziów 
Sądu Najwyższego oraz około pięćdziesięciu sędziów niższych sądów 
federalnych. Decyzja o forsowaniu takich propozycji oznaczała akcep-
tację pozycji władzy sądowniczej jako autorytatywnego interpretatora 
konstytucji. Nie zmierzała ona bowiem do podważenia zasady sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa ani nawet do jej formalnego osłabie-
nia. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, nad którymi zastanawia-
no się w administracji prezydenckiej108. Chodziło tylko o to, aby przez 
dodatkowe nominacje na stanowiska sędziowskie wpłynąć na zmianę 
linii orzeczniczej sądownictwa federalnego, w szczególności zaś jego 
najważniejszej instancji. W ten sposób prezydencki projekt wpisywał 
się w dominujący nurt krytyki pod adresem Sądu Najwyższego. Inaczej 
niż na przełomie XIX i XX wieku, w połowie lat trzydziestych ubiegłe-

107 D.W. Brown, Proposal to Give Congress Power to Nullify Constitution, „Virginia Law 
Register” 1923, vol. 8, no. 10, s. 721–722.

108 W perspektywie niepomyślnych dla sztandarowych inicjatyw legislacyjnych 
prezydenta rozstrzygnięć sądowych, w otoczeniu Roosevelta rozważano początkowo 
możliwość zaproponowania poprawki do konstytucji, która zobowiązywałaby Sąd Naj-
wyższy do dokonywania na wniosek prezydenta oceny projektów ustaw federalnych 
pod względem ich zgodności z konstytucją. Negatywna ocena nie uniemożliwiałaby 
skierowania projektu do Kongresu i jego przyjęcia. W takim wypadku musiałby on jed-
nak zostać uchwalony dwukrotnie przez Kongres, przy czym jego powtórne uchwale-
nie mogłoby nastąpić dopiero po najbliższych wyborach do Izby Reprezentantów. Kon-
stytucyjność ustaw przyjętych w takiej procedurze nie mogłaby być kwestionowana 
przed jakimkolwiek sądem. S.M. Engel, op.cit., s. 265. 
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go stulecia w kontekście rozstrzygnięć tego organu celem ataków nie 
była już bowiem z reguły sama instytucja sądowej kontroli konstytu-
cyjności prawa, ale sędziowie, uważani „za zbyt starych, nienadążają-
cych za zmieniającymi się czasami, niechętnych do dostrzeżenia tego, 
jak konstytucja powinna być interpretowana”109. Dla większości polity-
ków i komentatorów problemem nie był fakt, że w procesie kontroli 
konstytucyjności prawa sędziowie dokonują obowiązującej wykładni 
konstytucji, ale to, że aktualny skład Sądu Najwyższego robi to w nie-
odpowiedni sposób.

Znamienne, że odstąpienie przez sędziów od torpedowania przed-
sięwzięć legislacyjnych kojarzonych z prezydenckim planem Nowe-
go Ładu spowodowało, że poparcie dla proponowanych zmian, które 
zresztą od początku było problematyczne nawet wśród zwolenników 
prezydenta, całkowicie spadło. Co prawda administracja nadal była za-
interesowana w ich przeprowadzeniu, ale zwiększenie możliwości od-
działywania egzekutywy na władzę sądowniczą budziło zbyt wielkie 
kontrowersje, aby Kongres dał na nie przyzwolenie w sytuacji, w której 
nie można już było przekonywać, że było to konieczne w celu przeła-
mania oporu Sądu Najwyższego wobec ustawodawstwa popieranego 
zarówno przez legislatywę, jak i egzekutywę. Komentując losy omawia-
nego projektu, K.E. Whitt ington stwierdza, że sprzeciw wobec niego, 
zarówno elity politycznej, jak i opinii publicznej, można odczytywać 
jako dowód na to, jakim poważaniem cieszył się Sąd Najwyższy na-
wet u tych, którzy nie zgadzali się z jego orzeczeniami. Podejmowane 
przez kilka kolejnych dekad wysiłki, których celem było zakodowanie 
w powszechnej świadomości przeświadczenia, że sądy mają wyłącz-
ność na intepretowanie konstytucji oraz że ich zadaniem jest zapewnia-
nie jej ochrony przed pogwałceniami przez pozostałe władze, „zrodziło 
w końcu owoce”110.

Zadekretowanie przez judykatywę własnego monopolu na wykład-
nię konstytucji nastąpiło w czasie ostatniej, jak dotychczas, walki, jaką 
musiała ona stoczyć o prymat w tej dziedzinie. Stwierdzenie przez Sąd 
Najwyższy niezgodności z konstytucją ustawodawstwa sankcjonują-
cego segregację rasową, co doszło do skutku w 1954 roku w słynnym 
orzeczeniu w sprawie Brown v. Board of Education111, napotkało bowiem 
opór w południowych stanach, w których obowiązywały takie regula-
cje prawne. Bezpośrednim wyzwaniem rzuconym Sądowi Najwyższe-
mu były rezolucje i ustawy uchwalone w dziesięciu spośród nich – ich 

109 Zob. B. Friedman, The History of Countermajoritarian Diffi  culty, Part Four: Law’s Poli-
tics, „University of Pennsylvania Law Review” 2000, vol. 148, no. 4, s. 986 i n.

110 K.E. Whitt ington, Political Foundations…, op.cit., s. 268.
111 Brown v. Board of Education 347 U.S. 483 (1954).
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celem było unieważnienie orzeczenia, a tym samym niedopuszczenie 
do jego wykonania na ich terytorium112. Uwaga dotycząca supremacji 
sądownictwa federalnego w dziedzinie wykładni konstytucji została 
poczyniona przy okazji rozpatrywania przez Sąd Najwyższy sprawy 
będącej rezultatem zastosowania jednej z takich ustaw przez władze 
stanu Arkansas. Opór południowych stanów został ostatecznie zła-
many, a orzeczenie w sprawie Brown v. Board of Education okazało się 
nieoczekiwanie punktem zwrotnym w procesie ugruntowywania zasa-
dy judicial supremacy. Stało się tak ze względu na to, że wszędzie poza 
południowymi stanami decyzja Sądu Najwyższego została przyjęta 
z aprobatą. Tym razem, inaczej niż na przełomie XIX i XX wieku oraz 
w okresie międzywojennym, organ ten nie zantagonizował ani znaczą-
cych grup społecznych, ani administracji prezydenckiej i Kongresu. Na-
wet sygnatariusze głośnego Manifestu południowego (Southern Manifesto) 
podpisanego przez dziewiętnastu senatorów i osiemdziesięciu pięciu 
kongresmenów z jedenastu południowych stanów, mimo iż zarzucili 
Sądowi Najwyższemu nadużycie władzy w tym konkretnym przypad-
ku, nie zakwestionowali otwarcie prawa sędziów do orzekania o kon-
stytucyjności ustawodawstwa, a tym bardziej nie wskazywali, że stany 
mogą unieważnić jego orzeczenia lub odmówić ich wykonywania113. 

W rezultacie w kolejnych latach „idea supremacji sądownictwa zda-
wała się w końcu uzyskiwać szeroką akceptację. Decyzje Sądu [Naj-
wyższego] nadal częstokroć budziły kontrowersje, ale począwszy od 
lat sześćdziesiątych, opór [wobec nich] i odmowa podporządkowania 
się zaczęły przybierać formę protestu, a nie roszczeń do równego [z są-
downictwem] prawa interpretowania [konstytucji]”. Niezadowolenie 
z konkretnych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego wyrażane było przez 
krytykę rozumowania sędziów lub zajętego przez nich stanowiska. Nie 
kwestionowano już jednak tego, że formułowanie wiążącej wykładni 
konstytucji powinno należeć do sędziów. Rozbieżności mogły dotyczyć 
wyłącznie tego, w jaki sposób jej postanowienia powinny być interpre-
towane, a nie tego, kto powinien to robić114. Z agendy publicznej właś-
ciwie całkiem znikły propozycje zmian konstytucyjnych mające na celu 
formalne powściągnięcie władzy sądownictwa w zakresie kontrolowa-

112 Odpowiednie rezolucje zostały uchwalone przez stany: Alabama, Arkansas, 
Floryda, Georgia, Karolina Południowa, Luizjana, Missisipi, Virginia, Tennessee oraz 
Teksas. Zob. B.J. Aucoin, The Southern Manifesto and Southern Opposition to Desegregation, 
„Arkansas Historical Quarterly” 1996, vol. 55, no. 2, s. 178.

113 Zob. ibidem, s. 183.
114 Zob. L.D. Kramer, Judicial Supremacy and the End of Judicial Restraint, „California 

Law Review” 2012, vol. 100, no. 3, s. 630–632. Por. też: T.E. Pett ys, Popular Constitutional-
ism and Relaxing the Dead Hand: Can the People be Trusted?, „Washington University Law 
Review” 2008, vol. 86, no. 2, s. 315.
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nia konstytucyjności ustawodawstwa, które były stosunkowo liczne 
jeszcze w okresie międzywojennym. 

Pozycja władzy sądowniczej jako wyłącznego interpretatora kon-
stytucji bywa wciąż niekiedy kwestionowana przez pozostałe władze. 
Jako przykład można wskazać głośną wypowiedź Edwina Meese’a III, 
prokuratora generalnego w administracji prezydenta Ronalda Reaga-
na, który zasugerował, że Sąd Najwyższy nie może być jedynym inter-
pretatorem konstytucji, określając logikę orzeczenia w sprawie Cooper 
v. Aaron z 1958 roku mianem sprzecznej z konstytucją, podstawowymi 
zasadami demokratycznego ustroju oraz, co ciekawe, z zasadą rządów 
prawa115. Głosy takie jak ten należą jednak współcześnie do rzadkości. 
Normą, przynajmniej wśród elit politycznych, jest bowiem niemal bez-
warunkowa akceptacja pozycji Sądu Najwyższego jako autorytatywne-
go interpretatora konstytucji. O potędze judykatywy wiele mówią re-
akcje, z którymi spotykają się wszelkie, nawet bardzo nieśmiałe próby 
mitygowania sędziów przez przedstawicieli innych władz. Za niedo-
puszczalny atak na niezależność władzy sądowniczej uznana została 
na przykład wypowiedź prezydenta Baracka Obamy w przededniu 
sądowego rozstrzygnięcia dotyczącego konstytucyjności niektórych 
przepisów uchwalonej w 2010 roku ustawy wprowadzającej powszech-
ne ubezpieczenie zdrowotne (Pacient Protection and Aff ordable Care Act), 
w której wyraził on pewność co do tego, że Sąd Najwyższy nie orzeknie 
o niezgodności skarżonych przepisów z konstytucją, ewentualne zaś 
unieważnienie postanowień ustawy uchwalonej przez demokratycznie 
wybraną większość w Kongresie określił jako „bezprecedensowy i nad-
zwyczajny krok”116. Trudno doszukać się w tej wypowiedzi czegoś nie-
stosownego. Mimo to, reakcja, jaką wywołała ona w mediach i wśród 
komentatorów, spowodowała, że prezydent poczuł się zmuszony pub-
licznie wytłumaczyć swoje słowa, a federalny prokurator generalny 
w akcie bezprzykładnej uległości wobec władzy sądowniczej ugiął się 
przed żądaniem sędziego jednego z federalnych sądów apelacyjnych, 
który wyzywająco domagał się od administracji ofi cjalnego uznania peł-
nej swobody sędziów w zakresie oceny konstytucyjności ustaw. 

Legislatywa może rzucić wyzwanie zasadzie judicial supremacy 
uchwalając ustawę, której przepisy w świetle orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego są sprzeczne z konstytucją. W ten sposób Kongres może pró-
bować przeforsować własną wykładnię konstytucji, odmienną od przy-

115 Zob. E. Meese III, The Law of the Constitution, „Tulane Law Review” 1986–1987, 
vol. 61, s. 979–990.

116 Zob. J.H. Cushman Jr., Administration Concedes Courts’ Review Power, „New York 
Times”, April 5, 2012, tekst opublikowany na: htt p://www.nytimes.com (data pobrania: 
13.12.2013). 
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jętej przez najwyższy organ władzy sądowniczej. W ostatnim półwieczu 
Kongres podejmował próby podważenia sądowej wykładni między in-
nymi I oraz V poprawki do konstytucji, dokonanej w głośnych orzecze-
niach w sprawach: Texas v. Johnson z 1989 roku117 (wolność słowa), Em-
ployment Division v. Smith z 1990 roku118 (swoboda praktyk religijnych) 
oraz Miranda v. Arizona z 1968 roku119 (prawa procesowe w postępowa-
niu karnym). W odpowiedzi na pierwsze z wymienionych orzeczeń, 
w którym Sąd Najwyższy uznał, że ustawa stanowa penalizująca zbez-
czeszczenie fl agi państwowej Stanów Zjednoczonych narusza I popraw-
kę do konstytucji, Kongres uchwalił ustawę wprowadzającą podobne 
regulacje, mające obowiązywać na obszarze całego kraju. Orzeczenie 
z 1990 roku, w którym z kolei sędziowie stwierdzili, że wyznawanie 
określonej religii nie zwalnia z obowiązku podporządkowania się pra-
wu, którego celem nie jest ograniczanie swobody praktyk religijnych, 
doprowadziło do uchwalenia Ustawy o przywróceniu swobód reli-
gijnych z 1993 roku (Religious Freedoms Restoration Act)120. Dwa lata po 
orzeczeniu w sprawie Miranda v. Arizona Kongres ponownie ograniczył 
prawa osób zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia prze-
stępstwa, które wcześniej zostały w istotny sposób rozszerzone przez 
Sąd Najwyższy na podstawie interpretacji V poprawki do konstytucji121. 
Żadna z opisywanych prób przeciwstawienia się przez legislaturę sądo-
wej wykładni konstytucji nie zakończyła się powodzeniem. Wszystkie 
wymienione ustawy zostały uznane przez Sąd Najwyższy za niezgodne 
z konstytucją122. W zasadzie trudno było spodziewać się czegoś inne-
go. Jak już wspomniano, uznanie konstytucji za zespół norm prawnych 
poddających się sądowej interpretacji powoduje, że dokonywanie obo-

117 Texas v. Johnson 491 U.S. 397 (1989).
118 Employment Division v. Smith 494 U.S. 872 (1990).
119 Miranda v. Arizona 384 U.S. 436 (1966).
120 Ustawa zobowiązywała sądy do uwzględnienia kryterium „ważnego interesu” 

(compelling interest) przy ocenie konstytucyjności prawa, które w jakikolwiek sposób 
wpływa na swobodę praktyk religijnych.

121 Sąd Najwyższy uznał, że V poprawka do konstytucji wymaga przed rozpoczę-
ciem przesłuchania poinformowania osoby zatrzymanej o prawie do odmowy złożenia 
wyjaśnień, możliwości ich wykorzystania w sądzie przeciwko niej oraz o prawie do 
obrony uwzględniającym skorzystanie z pomocy prawnej. Co ważne, sędziowie stwier-
dzili, że dopuszczenie wyjaśnień złożonych w toku śledztwa przez oskarżonego jako 
dowodu w procesie przeciwko niemu przed sądem jest uzależnione od dopełnienia 
tych warunków. Ustawa uchwalona przez Kongres pozwalała natomiast uwzględnić 
w postępowaniu przed sądem wyjaśnienia oskarżonego ze śledztwa pod warunkiem, 
że ich złożenie nie zostało na nim wymuszone. Zob. K. Roach, Dialogue or Defi ance: Legis-
lative Reversals of Supreme Court Decisions in Canada and the United States, „International 
Journal of Constitutional Law” 2006, vol. 4, no. 2, s. 351–356.

122 Odpowiednio orzeczenia w sprawach: United States v. Eichmann 496 U.S. 310 (1990), 
City of Boerne v. Flores 521 U.S. 507 (1997) oraz Dickerson v. United States 530 U.S. 428 (2000).
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wiązującej wykładni konstytucji przez inne władze niż sądownicza staje 
się problematyczne. W orzeczeniu w sprawie City of Boerne v. Flores Sąd 
Najwyższy nie pozostawił żadnych wątpliwości co do tego, do której 
z władz należy ustalanie autorytatywnego znaczenia postanowień kon-
stytucji. Przemawiający w imieniu większości sędzia Anthony Kennedy 
stwierdził, że „kiedy polityczne władze (political branches of the govern-
ment) występują przeciwko sądowej wykładni konstytucji, należy mieć 
świadomość tego, że w kolejnych sprawach i kontrowersjach Sąd [Naj-
wyższy] potraktuje własne precedensy z należnym im szacunkiem […], 
a oczekiwania, że będzie inaczej, nie zostaną zaspokojone”123. W ten 
sposób Sąd Najwyższy stanowczo wykluczył możliwość podejmowania 
jakiegokolwiek dialogu z pozostałymi władzami, którego przedmiotem 
miałaby być właściwa interpretacja konstytucji. 

Przeświadczenie, że spory dotyczące konstytucyjności prawa sta-
nowionego przez legislaturę mogą być rozstrzygnięte wyłącznie w po-
stępowaniu sądowym, powoduje, iż sądową kontrolę konstytucyjności 
prawa traktuje się częstokroć niemal jak fi nalny etap procesu legisla-
cyjnego. Pozwy, których celem jest doprowadzenie do unieważnienia 
przez Sąd Najwyższy ustawy lub jej wybranych przepisów, składane 
są niekiedy, zanim jeszcze zaczną one obowiązywać. Taka praktyka nie 
jest niczym nowym. Przeciwnicy federalnego podatku dochodowego 
wprowadzonego ustawą z 1894 roku zaczęli zakładać sprawy w są-
dach, nie zapłaciwszy uprzednio nawet jednego centa nowego podat-
ku124. W ostatnich latach można wskazać wiele podobnych przypadków 
zarówno w odniesieniu do ustawodawstwa federalnego, jak i stanowe-
go. Dotyczą one najbardziej kontrowersyjnych ustaw oraz tych, któ-
rych konstytucyjność budzi znaczne wątpliwości. Pozew wymierzony 
w ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie dopuszczalnych form 
fi nansowania kampanii wyborczych z 2002 roku (Bipartisan Campaign 
Reform Act) został wniesiony następnego dnia po jej podpisaniu przez 
prezydenta125. Postępowanie zmierzające do uzyskania orzeczenia 
stwierdzającego niekonstytucyjność wspominanych już ustaw wprowa-
dzających powszechne ubezpieczenie zdrowotne zostało wszczęte z ini-
cjatywy trzynastu stanów zaledwie kilka minut po złożeniu pod nimi 
podpisu przez szefa federalnej egzekutywy126. W 2013 roku w kilku sta-

123 City of Boerne v. Flores, s. 536.
124 Zob. S.D. Pollack, Origins of the Modern Income Tax, 1894–1913, „Tax Lawyer” 2013, 

vol. 66, no. 2, s. 306–307.
125 Zob. M.E. Solimine, The Fall and Rise of Specialized Federal Constitutional Courts, 

„University of Cincinnati College of Law Public Law & Legal Theory Research Paper 
Series” 2013, no. 13.05, s. 13.

126 Zob. National Federation of Independent Business v. Sebellius: The Patient Protection 
and Aff ordable Care Act, „Harvard Law Review” 2012, vol. 126, no. 1, s. 73.
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nach podobnie podejmowane były próby zakwestionowania zgodności 
z konstytucją federalną ustaw ograniczających dostęp do broni palnej 
uchwalanych przez miejscowe legislatury. 

Praktyka polegająca na prowokowaniu sporów prawnych w celu 
sprawdzenia konstytucyjności ustawy rozwija się również dzięki wspar-
ciu Kongresu. Polega ono na wprowadzaniu do konkretnych ustaw 
przepisów ułatwiających zainicjowanie i przeprowadzenie postępowa-
nia sądowego mającego na celu sprawdzenie ich zgodności z konstytu-
cją127. Kongres określa w tym wypadku szczególną procedurę judicial 
review w stosunku do ustawy. Odstępstwa od zwykłego trybu polega-
ją z reguły na wyznaczeniu konkretnego sądu federalnego, do które-
go mogą być składane pozwy dotyczące ustawy (najczęściej jest to sąd 
okręgowy dla Dystryktu Columbia), wprowadzeniu dwuinstancyjno-
ści postępowania i pominięciu w związku z tym etapu rozpatrywania 
ewentualnego odwołania od orzeczenia sądu pierwszej instancji przez 
federalny sąd apelacyjny oraz nałożeniu na Sąd Najwyższy obowiązku 
rozpatrzenia odwołania od orzeczenia właściwego sądu okręgowego128. 
W kilku przypadkach Kongres przyznawał nawet swoim członkom le-
gitymację procesową, pozwalając im tym samym na inicjowanie postę-
powań sądowych mających na celu zbadanie zgodności z konstytucją 
określonej ustawy. W 1997 roku Sąd Najwyższy zakwestionował jednak 
konstytucyjność tego rozwiązania129.

Ustanawianie szybkiej ścieżki judicial review jest tylko jednym z prze-
jawów oddawania przez władzę ustawodawczą pola sądownictwu 
w zakresie prawa do interpretowania konstytucji. Zwraca się też bo-
wiem uwagę na mniejszą niż niegdyś skłonność Kongresu do aktyw-
nego reagowania na orzeczenia Sądu Najwyższego unieważniające ze 
względów konstytucyjnych dorobek legislacyjny organu prawodaw-
czego. Akceptacja pozycji sądownictwa jako wyłącznego interpretatora 
konstytucji powoduje, że gotowość kongresmenów do konfrontacji z sę-
dziami jest niewielka, tym bardziej że w takim starciu stoją oni na z góry 
straconej pozycji. W rezultacie reakcja Kongresu ogranicza się najczęś-
ciej do zastąpienia regulacji uznanej za wadliwą przez Sąd Najwyższy 

127 W ostatnich dekadach ustawy, w których przewidziano szybko ścieżkę judicial 
review, dotyczyły między innymi zasad fi nansowania kampanii wyborczych (Biparti-
san Campaign Reform Act z 2002 roku), polityki fi skalnej (Balanced Budget and Emergency 
Defi cit Control Act z 1985 roku), regulacji treści przekazywanych w środkach przekazu 
(Cable Television Consumer Protection and Decency Act z 1992 roku i Communications Decen-
cy Act z 1996 roku), prawnej ochrony fl agi państwowej (Flag Protection Act z 1989 roku) 
oraz wprowadzenia weta selektywnego (Line Item Veto Act z 1996 roku). Wszystkie wy-
mienione ustawy zostały uznane przez Sąd Najwyższy za niezgodne z konstytucją.

128 Zob. M.E. Solimine, op.cit., s. 13.
129 Raines v. Byrd 521 U.S. 811 (1997).
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taką, która mogłaby zostać przezeń zaakceptowana. Rozstrzygnięcie są-
dowe zawsze jest traktowane na Kapitolu jako autorytatywne130.

Jednym ze skutków aprobaty supremacji sądownictwa w kwestiach 
konstytucyjnych jest osłabienie zasady kwestii politycznych (political qu-
estions doctrine)131. W istocie jest to logiczna konsekwencja utożsamienia 
konstytucji z zespołem norm prawnych. Traktowanie konstytucji jako 
ustawy zasadniczej eliminuje powody, dla których sędziowie powinni 
powstrzymywać się przed interpretowaniem jakichkolwiek postano-
wień konstytucji. Tym bardziej nie ma przesłanek pozwalających uznać 
właściwość pozostałych władz do autorytatywnego rozstrzygania pew-
nej grupy zagadnień natury konstytucyjnej. Tymczasem tego właśnie 
wymagałaby zasada kwestii politycznych132. 

 Pogląd, według którego pewne zagadnienia konstytucyjne powinny zo-
stać pozostawione wyłącznemu uznaniu Kongresu bądź egzekutywy, 
nie jest możliwy do utrzymania wobec teorii judicial review, zakładającej 
sądową hegemonię. Jeżeli przyjmuje się, że niezależnie od okoliczności 
Sąd [Najwyższy] musi samodzielnie nadawać konstytucji znaczenie, nie 
ulegając politycznym władzom, nie ma żadnej teoretycznej podstawy do 
[utrzymywania] zasady kwestii politycznych133.

Nieprzypadkowo stopniowe odchodzenie od tradycyjnego spo-
sobu ujmowania omawianej reguły zaczęło się na początku lat sześć-
dziesiątych XX wieku, tuż po tym, kiedy Sąd Najwyższy otwarcie 
wyartykułował swe roszczenia do supremacji w zakresie interpreto-
wania konstytucji. Wcześniejsze odwoływanie się przez sędziów do 

130 Zob. N. Devins, Congress as Culprit: How Lawmakers Spurred on the Court’s Anti-
Congress Crusade, „Duke Law Journal” 2001, vol. 51, no. 1, s. 444–447; J. Mitchell Pickerill, 
Congressional Responses to Judicial Review [w:] N. Devins, K.E. Whitt ington (eds.), Congress 
and the Constitution, Duke University Press, Durham–London 2005, s. 167.

131 Pod pojęciem kwestii politycznych rozumie się zagadnienia o charakterze kon-
stytucyjnym, które nie nadają się do rozstrzygnięcia przez sąd. Omawiana zasada ma 
więc polegać na powstrzymywaniu się sędziów przed rozstrzyganiem pewnej kategorii 
spraw wiążących się ze stosowaniem postanowień konstytycji. Zob. I. Małajny, Regu-
ła „kwestii politycznych” w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA [w:] R.M. Małajny (red.), 
Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 202–215.

132 Słusznie wskazuje się, że nie dotyczy to powstrzymywania się przez sądy od 
wdawania się w rozważania dotyczące przesłanek lub racjonalności stosownej regulacji 
prawnej albo decyzji legislatywy bądź egzekutywy. Istotą zasady kwestii politycznych 
byłoby uznanie przez sędziów, że ich jurysdykcja nie obejmuje całości postanowień 
konstytucji, to znaczy, że dokonywanie autorytatywnej – a więc wiążącej również dla 
sądów – wykładni niektórych z nich należy do Kongresu lub do prezydenta. Por. L. Hen-
kin, Is there a „Political Question” Doctrine?, „Yale Law Journal” 1976, vol. 85, no. 5, s. 559.

133 R.E. Berkow, More Supreme than Court? The Fall of Political Questions Doctrine and 
the Rise of Judicial Supremacy, „Columbia Law Review” 2002, vol. 102, no. 2, s. 246. 



189

zasady kwestii politycznych wynikało, jak się zdaje, w większej mie-
rze z dążenia do uniknięcia konfl iktu z Kongresem i prezydentem niż 
ich szczerego przekonania o tym, że pewne kwestie konstytucyjne nie 
mogą być ze względu na ich naturę rozstrzygnięte przez sądy. Sta-
nowiła więc ona raczej rezultat układu sił w obrębie władzy federal-
nej, w którym judykatywa była początkowo podmiotem najsłabszym, 
a w najlepszym razie – była rezultatem wykazywania przez sędziów 
powściągliwości (judicial self-restraint), a nie rozmyślnego respekto-
wania przez nich określonych założeń teorii kontroli konstytucyjno-
ści prawa. Tym bardziej że w tego typu sprawach podstawą decyzji 
sądu była najczęściej odpowiednia interpretacja konstytucji. Innymi 
słowy, sędziowie z reguły odmawiali odniesienia się do merytorycz-
nego aspektu sprawy, ponieważ uznawali, że konstytucja wykluczyła 
jurysdykcję sądu w konkretnej materii. Wniosek taki był jednak dykto-
wany odpowiednią interpretacją konstytucji134. W słynnym orzeczeniu 
w sprawie Luther v. Borden z 1849 roku, które uznaje się za pierwszy 
przypadek powołania się przez Sąd Najwyższy na zasadę kwestii po-
litycznych, sędziowie stwierdzili, że dokonywanie oceny odnośnie do 
tego, czy ustrój stanu ma charakter republikański, należy do Kongre-
su i jego decyzja w tym zakresie jest wiążąca dla pozostałych władz. 
Konkluzja ta wynikała jednak z interpretacji przez sędziów stosowne-
go przepisu konstytucji, w tym wypadku art. IV ust. 4135. Uprawniona 
wydaje się zatem opinia, że w tej sprawie „Sąd [Najwyższy] nie od-
mówił zbadania konstytucyjności działań politycznych władz. Prze-
ciwnie, stwierdził, że […] działania Kongresu i prezydenta były zgod-
ne z konstytucyjnym zakresem ich władzy […]. Były one w związku 
z tym dla sądów prawem, przez co żaden sąd nie miał podstaw do ich 
zlekceważenia”136. W pozostałych przytaczanych orzeczeniach było 
podobnie. W żadnym z nich sędziowie nie stwierdzili wyraźnie, że 
przysługujące im prawo interpretowania konstytucji jest ograniczone 
i nie obejmuje jakiejś części jej postanowień.

Z tego punktu widzenia głośne orzeczenie Sądu Najwyższego w spra-
wie Baker v. Carr z 1962137 roku nie miało przełomowego znaczenia odnoś-

134 Zob. np. Pacifi c States Telephone and Telegraph Company v. Oregon 223 U.S. 118 (1912), 
s. 151; Colegrove v. Green, 328 U.S. 549 (1946), s. 544; Oetjen v. Central Leather Co. 246 U.S. 
297 (1918), s. 298; Coleman v. Miller 307 U.S. 433 (1939), s. 454. 

135 „Zgodnie z tym artykułem [konstytucji] do Kongresu należy uznawanie rządów 
stanowych. Jako że jeżeli Stany Zjednoczone gwarantują każdemu stanowi republikań-
ską formę rządów, Kongres musi z konieczności decydować, jaki rząd sprawuje władzę 
w stanie, zanim będzie zdolny określić, czy ma on republikański charakter, czy nie”. 
Luther v. Borden 48 U.S. 1 (1849), s. 42.

136 L. Henkin, op.cit., s. 608.
137 Baker v. Carr 369 U.S. 186 (1962).
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nie do teoretycznych ujęć zasad kwestii politycznych. Potwierdzono w nim 
bowiem, że nie wszystkie kontrowersje wynikające z decyzji i działań or-
ganów władzy publicznej mogą być rozstrzygnięte przez sąd. Równocześ-
nie sędziowie potwierdzili pozycję Sądu Najwyższego jako ostatecznego 
interpretatora konstytucji. Nowością było jedynie ograniczenie w stosun-
ku do wcześniejszego orzecznictwa zakresu materii, które nie podlegają 
sądowym rozstrzygnięciom. Tym razem bowiem sędziowie uznali, że 
wzorcem kontroli w stosunku do ustawodawstwa stanowego regulujące-
go podział stanu na okręgi wyborcze na potrzeby wyborów do miejsco-
wej legislatury może być również zawarta w XIV poprawce do konstytucji 
zasada równej ochrony prawnej (equal protection of laws), a nie wyłącznie 
gwarancja republikańskiej formy rządów z art. IV ust. 4. Na tej podstawie 
uznali właściwość sądów do oceny konstytucyjności tego rodzaju ustawo-
dawstwa. Przy okazji rozpatrywania tej sprawy określone zostały również 
warunki, od których spełnienia uzależniona miała być ocena odnośnie do 
politycznego charakteru spraw rozpatrywanych przez sądy138. 

Zjawisko, które zwykło się nazywać sądowym aktywizmem (judicial 
activism), jest w rzeczywistości uporczywym doszukiwaniem się przez 
sędziów w tekście konstytucji wzorców kontroli w stosunku do aktów 
normatywnych, pozwalające im wpływać na sposób regulowania bar-
dzo wielu materii podlegających unormowaniu prawnemu. Sędziowie 
działają tu zgodnie z założeniem, że właściwie każda regulacja praw-
na ma konstytucyjne odniesienia. Pozwalam im to konfrontować pod 
względem zgodności z konstytucją niemal każdy przejaw aktywności 
legislacyjnej organu prawodawczego139. Sprzyja temu, jak powszech-
nie wiadomo, ogólnikowość przepisów amerykańskiej konstytucji. 
Rezultatem jest angażowanie się sędziów w rozstrzyganie sporów, 
które nie nadają się do rozstrzygania za pomocą środków prawnych 
z wykorzystaniem argumentów niemających charakteru prawnego. 
W jaki sposób na przykład zastosowanie rozumowania prawniczego 
może pomóc w ustaleniu okoliczności powodujących, że kara śmierci 
staje się karą okrutną, przez co jej stosowanie narusza VIII poprawkę 
do konstytucji? Czy upośledzenie umysłowe sprawcy lub jego wiek 
stanowią odpowiednią przesłankę decydującą o okrucieństwie kary 
śmierci140? Jakie argumenty mogą przesądzić o tym, że uśmiercanie 
skazanych przez wstrzykiwanie trucizny nie jest karą okrutną141? Jakie 

138 Omawia je I. Małajny. Zob. eadem, op.cit., s. 208.
139 Ze względu na kazuistyczny charakter konstytucji stanowych oraz ich elastycz-

ność aktywizm sędziowski ma mniejsze znaczenie w konstytucjonalizmie stanowym. 
Sędziowska wykładnia fundamentalnego prawa może być tam znacznie łatwiej zniwe-
lowana przez poprawkę do konstytucji niż w wypadku konstytucji federalnej.

140 Atkins v. Virginia 536 U.S. 304 (2002); Roper v. Simmons 543 U.S. 551 (2005).
141 Baze v. Rees 553 U.S. 35 (2008).
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decydują z kolei o tym, że jest ona tego rodzaju karą, jeśli zostaje za-
sądzona za przestępstwo niewiążące się z pozbawieniem życia142? To 
zaledwie kilka przykładowych pytań dotyczących tylko jednego za-
gadnienia związanego z interpretowaniem postanowień konstytucji. 
Podobne pytania można mnożyć w nieskończoność. Sędziowie udzie-
lają na nie odpowiedzi pomimo tego, że nie są one 

 pytaniami o charakterze prawnym. Tradycyjne materiały prawne […] 
i tradycyjne metody prawnicze […] są niewystarczające – w istocie są 
niekiedy bez znaczenia – do udzielenia na nie odpowiedzi. To pytania 
polityczne, w takim znaczeniu, że ludzie bez przygotowania prawnicze-
go dysponują z pewnością odpowiednią wiedzą i zdolnością osądu, aby 
móc na nie odpowiedzieć143. 

To, że sędziowie mogą „odnaleźć, skonstruować lub wymyślić” stan-
dardy, które pozwalają im na rozstrzyganie normatywnych sporów do-
tyczących wartości, bez wątpienia „nie zmienia politycznej natury kwe-
stii konstytucyjnych”144, ale nie pozostaje bez konsekwencji. Aktywizm 
sędziowski powoduje bowiem, że kształtowanie ładu normatywnego 
we wspólnocie politycznej staje się w coraz większej mierze domeną sę-
dziów, a nie prawodawców. Dzieje się tak dlatego, że konstytucja, której 
jedynym autorytatywnym interpretatorem są sędziowie, jest traktowana 
przez nich jako standard oceny ustawodawstwa niezależnie od materii 
poddawanej w nim regulacji prawnej. W rezultacie „wola obywateli i ich 
pochodzących z wyborów przedstawicieli zostaje podporządkowana 
mądrości sędziów”145. W ostatnim czasie spektakularnym przykładem 
opisywanego zjawiska w Stanach Zjednoczonych stało się zagadnienie 
statusu prawnego związków między osobami tej samej płci.

 Kwestia ta została po raz pierwszy wprowadzona do debaty pub-
licznej nie przez legislaturę, ale za sprawą stanowego sądu najwyższe-
go. W 1993 roku sędziowie najwyższej instancji sądowniczej Hawajów 
zasugerowali, że brak możliwości zawierania małżeństw przez osoby 
homoseksualne może stanowić niezgodną z konstytucją tego stanu dys-
kryminację ze względu na płeć146. Dziesięć lat później Sąd Najwyższy 
Massachusett s uznał, że odmawianie parom homoseksualnym możli-
wości uzyskiwania przywilejów wynikających z zawarcia związku mał-
żeńskiego narusza gwarantowane przez konstytucję stanową wolność 

142 Kennedy v. Louisiana 554 U.S. 407 (2008).
143 R.F. Nagel, Political Law, Legalistic Politics: A Recent History of Political Question Doc-

trine, „University of Chicago Law Review” 1989, vol. 56, no. 2, s. 662.
144 Ibidem, s. 664.
145 J.H. Wilkinson III, Gay Rights and American Constitutionalism: What’s a Constitution 

for?, „Duke Law Journal” 2006, vol. 56, no. 2, s. 548.
146 Baehr v. Lewin 74 Haw. 530, 852 P.2d 44 (1993).
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i równość wszystkich obywateli147. W rezultacie sądowej interpretacji 
konstytucji Massachusett s stało się pierwszym stanem, w którym do-
puszczono zawieranie małżeństw między osobami tej samej płci.

W reakcji na przytoczone orzeczenie w ciągu pięciu kolejnych lat 
w dwudziestu czterech stanach zostały wprowadzone poprawki do miej-
scowych konstytucji, które ustanawiały zakaz zawierania małżeństw 
między osobami tej samej płci148. Warto podkreślić, że z wyjątkiem Ore-
gonu we wszystkich pozostałych stanach materia ta uregulowana była 
uprzednio przepisami ustawowymi. O zmianie regulacji ustawowej na 
konstytucyjną zadecydowała więc świadomość tego, że ustawy defi niują-
ce małżeństwo jako związek jednej kobiety i jednego mężczyzny mogą zo-
stać uznane przez stanowe sądy najwyższe za niezgodne z miejscowymi 
konstytucjami i że poza zmianą konstytucji, która uniemożliwi sędziom 
wyinterpretowanie prawa do małżeństwa z jej ogólnych klauzul, nie ma 
innego sposobu przeciwdziałania legalizacji małżeństw jednopłciowych 
w rezultacie sędziowskiej wykładni konstytucji. Niezależnie od inicjowa-
nia procedury zmiany stanowych konstytucji orzeczenie Sądu Najwyż-
szego Massachusett s spowodowało również podjęcie prac nad wprowa-
dzeniem stosownej poprawki do konstytucji federalnej149. 

Do połowy 2014 roku spośród dziewiętnastu stanów, w których 
została dopuszczona możliwość zawierania związków małżeńskich 
między osobami tej samej płci, w ośmiu stało się tak dzięki sądowym 
orzeczeniom. O ile w Connecticut, Iowa, Massachusett s, New Jersey 
i Nowym Meksyku rozstrzygnięcia w tej materii podejmowane były 
przez sędziów na podstawie odpowiedniej interpretacji stanowych kon-
stytucji, o tyle w Kalifornii, Oregonie i Pensylwanii zakaz małżeństw 
jednopłciowych został skutecznie zakwestionowany pod względem 
zgodności z konstytucją federalną150. Przełomowe znaczenie miało pod 
tym względem orzeczenie federalnego sądu dystryktowego w Kalifor-

147 Goodridge v. Department of Public Health 440 Mass. 309 (2003).
148 Stosowne poprawki konstytucyjne wprowadzono kolejno w: Arkansas, Dako-

cie Północnej, Georgii, Kentucky, Luizjanie, Michigan, Missisipi, Missouri, Montanie, 
Ohio, Oklahomie i Oregonie (w 2004 roku); Kansas i Teksasie (w 2005 roku); Alabamie, 
Idaho, Karolinie Południowej, Kolorado, Tennessee, Virginii i Wisconsin (w 2006 roku); 
Arizonie i na Florydzie (w 2008 roku). Przed 2004 rokiem konstytucyjne zakazy mał-
żeństw jednopłciowych obowiązywały na Alasce (od 1998 roku), w Nebrasce (od 2000 
roku) i w Nevadzie (od 2002 roku).

149 Zob. J.H. Wilkinson III, op.cit., s. 548 i n.
150 Między grudniem 2013 roku a czerwcem 2014 roku podobne orzeczenia zostały 

wydane przez sądy federalne różnych szczebli kolejno w: Utah, Oklahomie, Kentucky, 
Virginii, Teksasie, Michigan, Arkansas, Idaho i Wisconsin. W żadnym z wymienionych 
stanów orzeczenia nie są prawomocne ze względu na złożone lub spodziewane apelacje 
do sądów federalnych wyższej instancji. Z tego powodu wykonanie wyroków sądów 
pierwszej instancji zostało wstrzymane.
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nii w sprawie Perry v. Schwarzenegger z 2010 roku. Po raz pierwszy sąd 
federalny stwierdził wówczas niezgodność zakazu małżeństw jedno-
płciowych wprowadzonego w konstytucji stanowej z postanowieniami 
konstytucji federalnej, w tym konkretnym przypadku z wynikającymi 
z XIV poprawki: zasadą równej ochrony prawnej oraz zakazem pozba-
wiania życia, wolności i własności bez zagwarantowania odpowiedniej 
procedury prawnej (due process of law)151. Orzeczenie sądu dystryktowe-
go zostało utrzymane przez sąd apelacyjny, Sąd Najwyższy natomiast 
odmówił rozpatrzenia odwołania ze względów formalnych, uchylając 
równocześnie wcześniejszą decyzję sądu apelacyjnego152. W ten sposób 
w mocy pozostało rozstrzygnięcie sądu dystryktowego. Uznanie przez 
jeden z kalifornijskich sądów federalnych sprzeczności z ustawą zasad-
niczą przepisów stanowych konstytucji zakazujących małżeństw jedno-
płciowych wywołało falę pozwów skierowanych przeciwko podobnym 
przepisom konstytucyjnym w innych stanach. 

Reakcja władz stanowych, które uznają, że jedynym dostępnym 
środkiem obrony przepisów miejscowych konstytucji jest apelacja do 
sądu wyższej instancji, stanowi świadectwo tego, jak głęboko ugrunto-
wane jest we współczesnych Stanach Zjednoczonych postrzeganie za-
gadnień konstytucyjnych wyłącznie w kategoriach problemów natury 
prawnej. Wraz z akceptacją obecnej roli sądów, która często polega na 
agresywnym korygowaniu porządku normatywnego ukształtowanego 
bezpośrednio przez obywateli lub przez wybranych przez nich prawo-
dawców, słabnie zdolność zbiorowości do regulowania stosunków spo-
łecznych w sposób, jaki uznaje ona za najwłaściwszy. Konstytucyjne 
ograniczenia, których celem było wyeliminowanie arbitralności władzy 
– w tym również władzy sądowniczej – współcześnie są traktowane jako 

151 Zakaz zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci został uznany przez sąd 
za niedopuszczalną z punktu widzenia zasady równej ochrony prawnej dyskryminację 
ze względu na płeć i orientację seksualną. Przy okazji sąd stwierdził między innymi, 
że ograniczenie prawa zawierania małżeństwa ze względu na płeć „nie było elementem 
historycznego rdzenia [tej] instytucji”, że odrębność płci nie stanowi już „niezbędne-
go komponentu małżeństwa”, a nawet że „pociąg i czyny homoseksualne podlegają 
konstytucyjnej ochronie”. Perry v. Schwarzenegger 704 F. Supp. 2d 921 N.D. Cal. (2010), 
s. 993. W 2006 roku federalny sąd dystryktowy w Nebrasce orzekł, że zakaz małżeństw 
jedno płciowych w konstytucji stanowej nie narusza zasady równej ochrony prawnej. 
Zob. J.H. Wilkinson III, op.cit., s. 566.

152 Ze względu na to, że władze Kalifornii nie zdecydowały się bronić zgodności 
z konstytucją federalną stanowej regulacji konstytucyjnej, odwołanie od orzeczenia 
sądu dystryktowego złożył podmiot prywatny. Sąd apelacyjny uznał ostatecznie legity-
mację procesową skarżących (równocześnie po rozpatrzeniu odwołania utrzymał wy-
rok sądu pierwszej instancji), lecz Sąd Najwyższy podjął odmienną decyzję, co pozwo-
liło mu uniknąć ustosunkowania się do materii sprawy. Hollingsworth v. Perry 570 U.S. 
No. 12-144 (2013).
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wymierzone przede wszystkim w prawo wspólnoty politycznej do swo-
bodnego kształtowania obowiązującego w niej porządku normatywne-
go. Wymowne pod tym względem jest stwierdzenie, które znalazło się 
w uzasadnieniu orzeczenia federalnego sądu dystryktowego w sprawie 
Perry v. Schwarzenegger. Sędzia orzekający w tej sprawie uznał, że fakt, 
iż poprawka do konstytucji wprowadzająca zakaz małżeństw jedno-
płciowych została przyjęta w referendum, a więc była niewątpliwie 
wyrazem woli obywateli stanu, „jest bez znaczenia”153. W świetle tego 
rodzaju wypowiedzi uzasadnione wydaje się nieco emocjonalne stwier-
dzenie, że omawiane orzeczenie jest „być może największą zniewagą 
wobec suwerenności ludu, jaką widziano w ostatnich dekadach” w Sta-
nach Zjednoczonych. Zważywszy na stanowisko sądu zajęte w tej spra-
wie, niepozbawione podstaw jest podawanie w wątpliwość wartości 
tej fundamentalnej zasady rządów konstytucyjnych, skoro okazuje się, 
że „nie ma wielu istotnych kwestii, które mogłyby zostać uregulowane 
pod względem prawnym bez błogosławieństwa federalnego sędziego 
lub [bez] narażenia się na niebezpieczeństwo, że nieobieralny urzędnik 
unieważni działanie ludu lub jego przedstawicieli”154.

3. Krytyczna refl eksja nad dopuszczalnością judicial review

Żadna z amerykańskich konstytucji stanowych nie upoważniła sędziów 
do kontrolowania konstytucyjności prawa155. Jak już wspomniano, brak 
konstytucyjnego upoważnienia nie przeszkodził jednak sędziom już 

153 Perry v. Schwarzenegger, s. 994.
154 W.J. Watkins Jr., Judicial Monarchs: Court Power and the Case for Restoring Popular 

Sovereignty in the United States, McFarland & Company, Jeff erson–London 2012, s. 133.
155 W literaturze można się spotkać z opinią, że „w rzeczywistości sądowa kontrola 

konstytucyjności prawa na szczeblu stanowym pojawiła się po raz pierwszy ofi cjalnie 
dopiero po wejściu w życie konstytucji federalnej, w artykule XII konstytucji stanu Ken-
tucky z 1792 roku” (P. Laidler, op.cit., s. 58). Cytowany autor powołuje się na J.B. Thayera, 
który jednak pisze tylko tyle, że „żadna z konstytucji stanowych nie przyznawała sę-
dziom tej władzy wyraźnie (in express term)”, a dopiero po wejściu w życie konstytucji 
federalnej można odnaleźć w nich „jakiekolwiek sformułowania”, na podstawie których 
można ją wywnioskować, i jako przykład tego rodzaju sformułowań podaje art. XII 
konstytucji Kentucky z 1792 roku (J.B. Thayer, op.cit., s. 129). W powoływanym prze-
pisie nie było mowy o uprawnieniu sędziów do kontrolowania prawa pod względem 
jego zgodności z konstytucją. Przewidywał on tylko, że prawa i wolności wymienione 
w art. XII, który w całości był swoistą deklaracją praw, nie mogą zostać uchylone przez 
legislaturę, a wszelkie prawa z nimi sprzeczne podobnie jak te „sprzeczne z konsty-
tucją będą nieważne (shall be void)” (Constitution of Kentucky – 1792 [w:] B.P. Poore (ed.), 
The Federal and State Constitutions, Colonial Charters and other Organic Laws of the United 
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w okresie rewolucyjnym stwierdzać w pojedynczych przypadkach, że 
badanie aktów normatywnych pod względem ich zgodności z konsty-
tucją jest zadaniem sądów. Teoria judicial review wywodziła bowiem tę 
funkcję z istoty konstytucji jako najwyższego obowiązującego prawa 
i wynikającej stąd nadrzędności wobec aktów prawnych niższego rzę-
du. W świetle takiej argumentacji nie uważano za konieczne umocowa-
nie tej funkcji w konstytucji.

Jak wiadomo, interesująca nas instytucja nie została też ustanowio-
na w konstytucji federalnej. W trakcie obrad konwencji konstytucyjnej 
prawo sądów do kontrolowania konstytucyjności ustaw federalnych nie 
było przedmiotem odrębnej dyskusji. Odnoszono się do tej kwestii tyl-
ko przy okazji omawiania propozycji powołania Rady Rewizyjnej. Za-
bierało w tej sprawie głos w sumie szesnastu delegatów. Wypowiedzi 
niektórych z nich są na tyle niejednoznaczne, że nie pozwalają precy-
zyjnie określić ich poglądów odnośnie do dopuszczalności judicial re-
view156. Wydaje się jednak, że nie mniej niż dwunastu spośród nich albo 
wyraźnie afi rmowało wykonywanie takiej funkcji przez sędziów, albo 
przynajmniej akceptowało sytuację, w której sądy dokonywałyby kon-
troli ustawodawstwa federalnego157. Tylko trzech wypowiedziało się 

States, vol. 1, op.cit., s. 656). Sformułowanie to, zwłaszcza odczytywane w odpowiednim 
kontekście, nie oznacza jeszcze, że to sędziowie mają ogłaszać ustawy sprzeczne z kon-
stytucją za nieważne. Przekonanie, że prawo naruszające konstytucję jest nieważne, nie 
było w Ameryce okresu wczesnej republiki niczym nadzwyczajnym ani szczególnie no-
watorskim (zob. np. T. Jeff erson, Notes on the State of Virginia (ed. W. Peden), University of 
North Carolina Press, Chapel Hill–London 1954 [1787], s. 129). Artykuł XII konstytucji 
Kentucky deklarował więc rzecz oczywistą. Tyle tylko, że nieważność ustaw ze wzglę-
du na ich sprzeczność z konstytucją nie oznaczała jeszcze, że decydować o niej powinni 
sędziowie. Taka konstatacja jest charakterystyczna dla naszych czasów, lecz stosowa-
nie podobnego rozumowania w odniesieniu do Ameryki końca XVIII wieku stanowi 
anachronizm. Tym bardziej że podobne sformułowania można odnaleźć również w in-
nych konstytucjach (np. w art. VI konstytucji Massachusett s z 1780 roku) i nie były one 
odczytywane jako ustanowienie zasady sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Por. 
E.S. Corwin, Marbury v. Madison and the Doctrine of Judicial Review, „Michigan Law Re-
view” 1914, vol. 12, no. 7, s. 567, przyp. 86. 

156 Na przykład John Rutledge, notabene później przez krótki okres członek Sądu 
Najwyższego oraz jego przewodniczący, opowiadając się przeciwko udziałowi sędziów 
w Radzie Rewizyjnej, stwierdził jedynie, że „sędziowie nie powinni nigdy przedsta-
wiać opinii na temat prawa, zanim ono do nich nie trafi  [podczas rozpatrywania spra-
wy]”. Notes of Debates…, op.cit., s. 343.

157 Caleb Strong, Charles Pinckney, Nathaniel Gorham, James Wilson, George Ma-
son, Luther Martin, Rufus King, Oliver Ellsworth, Elbridge Gerry, Gouverner Mor-
ris. Do tej grupy zaliczany jest z reguły także James Madison, ale jego wypowiedzi 
podczas konwencji są pod tym względem bardzo oszczędne. W trakcie debaty nad ra-
tyfi kacją konstytucji nie zabierał w tej sprawie głosu, a w prywatnej korespondencji po-
chodzącej z tego samego okresu krytykował judicial review. Warto też zwrócić uwagę, że 
kiedy w trakcie obrad wskazywał na prawo sędziów do ogłaszania ustaw sprzecznych 
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zdecydowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu 158. Liczba zwolenników 
sądowej kontroli konstytucyjności prawa była jednak najpewniej więk-
sza, choć nie sposób precyzyjnie jej określić159. Z pewnością też jej zade-
klarowanych przeciwników było znacznie więcej niż tylko tych trzech, 
których można jednoznacznie zidentyfi kować160.

z konstytucją „nieważnymi” (null and void), mówił to wyłącznie w kontekście federa-
lizmu. Por. ibidem, s. 353. Opierając się na tych przesłankach, nie zaliczamy Madisona 
w poczet zwolenników sądowej kontroli konstytucyjności prawa w gronie delegatów 
na konwencję konstytucyjną. Trafne wydaje się spostrzeżenie, że wysiłki podejmowane 
przez niego na rzecz ustanowienia Rady Rewizyjnej wskazują na dążenie do uniknię-
cia za wszelką cenę dopuszczenia możliwości unieważniania ustaw federalnych przez 
sądy. Zob. H.A. Davis, Annulment of Legislation by the Supreme Court, „American Political 
Science Review” 1913, vol. 7, no. 4, s. 548.

158 John Mercer, John Dickinson i pomijany z reguły Gunning Bedford, który sprze-
ciwiał się „wszelkim hamulcom wobec legislatywy”, uważając, że „przedstawiciele 
ludu będą najlepszymi sędziami tego, co leży w jego interesie, i nie powinni podlegać 
jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli”. Notes of Debates…, op.cit., s. 64. 

159 W obradach konwencji konstytucyjnej uczestniczyli bowiem również George 
Wythe i Edmund Randolph, którzy opowiedzieli się za sądową kontrolą konstytucyjno-
ści prawa przy okazji sprawy Commonwealth v. Caton, a oprócz nich także: inny sędzia 
orzekający w tej sprawie, Peter Blair, który wówczas jednoznacznie się nie określił, ale 
nie sprzeciwił się tej instytucji; William Paterson, który jako sędzia federalnego Sądu 
Najwyższego w 1795 roku przy okazji rozpatrywania w sądzie okręgowym Pensylwa-
nii sprawy Van Horne’s Leessee v. Dorrance wyraźnie wypowiedział się za judicial review 
w aspekcie horyzontalnym, chociaż wówczas na podstawie klauzuli supremacyjnej 
unieważnił ustawę stanową ze względu na jej sprzeczność z konstytucją federalną; 
 Alexander Hamilton, który jako adwokat w sprawie Rutgers v. Waddington argumen-
tował przeciwko prawomocności ustawy; a także David Brearly, który jako przewod-
niczący Sądu Najwyższego New Jersey orzekał w sprawie Holmes v. Walton. W tych 
dwóch ostatnich sprawach nie chodziło co prawda o kontrolę konstytucyjności ustaw 
sensu stricto, niemniej jednak jeżeli obaj wymienieni delegaci określili się wówczas jako 
zwolennicy bardzo szerokiego prawa sędziów w zakresie kontrolowania ustaw, tym 
bardziej musieli opowiadać się za jego bardziej ograniczoną formą (zob. The Historic 
Relation of Judicial Power to Unconstitutional Legislation, „University of Pennsylvania Law 
Review and American Law Register” 1912, vol. 60, no. 10, s. 688, 690). R.M. Małajny przy-
tacza szacunki amerykańskich badaczy, którzy oceniają liczbę zwolenników judicial re-
view wśród delegatów na od dziewięciu do siedemnastu, sam zaś „ogólną liczbę stron-
ników tej instytucji” szacuje na od dwudziestu do trzydziestu (idem, Doktryna podziału 
władzy „Ojców Konstytucji” USA, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985, s. 256). Jeśliby do 
dwunastu uczestników konwencji, których wypowiedzi dają podstawę do zaliczenia 
ich w poczet zwolenników sądowej kontroli konstytucyjności prawa, dodać siedmiu, co 
do których istnieją przynajmniej pewne przesłanki pozwalające ich również za takich 
uznać (Blair, Brearly, Hamilton, Patt erson, Randolph, Rutledge, Wythe), dałoby to ogól-
ną liczbę dziewiętnastu.

160 Wśród uczestników konwencji był na przykład Richard D. Spaight z Karoliny 
Północnej, z którego korespondencji z Jamesem Iredellem wiemy, że był zdecydowa-
nym oponentem judicial review, ale podczas obrad nie zabierał głosu w tej sprawie. Ta-
kich milczących przeciwników tej instytucji było z pewnością więcej, chociaż ich liczby 
nie da się oczywiście oszacować z jakąkolwiek dokładnością.
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Intencje twórców konstytucji federalnej odnośnie do sądowej kon-
troli konstytucyjności prawa były wielokrotnie omawiane w literaturze 
przedmiotu. Część badaczy twierdzi, że nie zamierzali oni ustanowić 
instytucji judicial review, niemniej jednak dominuje pogląd, że jedno-
znacznie wynika ona z całokształtu rozwiązań konstytucyjnych, co 
musi świadczyć o tym, że większość uczestników konwencji zdawa-
ła sobie sprawę z jej nieuchronności. Tym bardziej w kontekście od-
rzucenia alternatywnych propozycji zgłaszanych przez Madisona161. 
W świetle takich ustaleń warto poczynić przynajmniej jedno zastrze-
żenie. Prawo sprzeciwu wobec ustaw legislatury, które Madison chciał 
przyznać Radzie Rewizyjnej decyzją delegatów, stało się atrybutem eg-
zekutywy. Można więc wnioskować, że nawet jeżeli część z nich rze-
czywiście akceptowała sądową kontrolę konstytucyjności prawa, nie 
można w żaden sposób stwierdzić, jak wielu byłoby skłonnych zaapro-
bować uczynienie z sędziów ostatecznych interpretatorów konstytucji. 
Taka kwestia nigdy nie była bowiem dyskutowana162. O tym, że przynaj-
mniej część uczestników obrad konwencji opowiadających się za judicial 

161 Zob. na przykład: J.T. Barry III, The Council of Revision and the Limits of Judicial 
Power, „University of Chicago Law Review” 1989, vol. 56, no. 1, s. 260 („Twórcy kon-
stytucji w oczywisty sposób dostrzegali potrzebę kontroli legislatury: odrzucili Radę 
[Rewizyjną] pod warunkiem, że sądy będą miały prawo kontroli konstytucyjności 
ustaw”); R. Berger, Government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amen-
dment, Harvard University Press, Cambridge–London 1977, s. 355 („Twórcy konstytucji 
rozważali i umożliwili sądową kontrolę konstytucyjności prawa, chociaż ograniczoną 
do strzeżenia konstytucyjnych granic [poszczególnych władz] i wykluczoną z udziału 
w kształtowaniu decyzji politycznych”); A. Bryk, The Origins…, op.cit., s. 332–333 („Kon-
stytucja z 1787 roku zakładała władzę judicial review wynikającą ostatecznie z ogólnej te-
orii politycznej leżącej u jej podstaw […] prawo konstytucyjne, to znaczy autorytatyw-
na wykładnia konstytucji musiała być uzasadniana przez nowe formy instytucjonalne 
usytuowane ponad zwykłymi regulacjami politycznymi, ponieważ władza konstytucji 
nie wynikała z codziennej demokratycznej polityki”); R.M. Małajny, op.cit., s. 266 („Bez 
sprawowania przez Sąd Najwyższy funkcji egzegezy federalnej ustawy zasadniczej 
oraz badania prawa pod kątem zgodności z nią, utrzymanie tak misternie skonstruo-
wanego przez uczestników fi ladelfi jskiej debaty podziału władzy byłoby niemożliwe. 
Judicial review to jeszcze jeden hamulec w tej konstrukcji, o takim samym charakterze jak 
veto ustawodawcze czy «rada i zgoda» Senatu. Bez tego «dodatkowego środka ostroż-
ności» judykatywa pozostałaby bezbronna wobec legislatywy i egzekutywy, zatem nie 
byłoby mowy o jakiejkolwiek «równowadze sił» między nimi”); M.P. Zuckert, Judicial 
Review and the Incomplete Constitution: A Madisonian Perspective on the Supreme Court and 
the Idea of Constitutionalism [w:] S. Katz , A. Melzer, J. Weinberger, M.R. Zinman (eds.), 
The Supreme Court and the Idea of Constitutionalism, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia 2009, s. 68 („Wydaje się zatem, że jednym z powodów odrzucenia Rady 
Rewizyjnej jest istotnie oczekiwanie lub potwierdzenie, że sądy posiadają władzę judi-
cial review, co powoduje, że ich zaangażowanie w [działalność] Rady staje się zbyteczne, 
niewłaściwe, albo i jedno, i drugie”). 

162 Zob. J.H. Anderson, Learning from the Great Council of Revision Debate, „Review 
of Politics” 2006, vol. 68, no. 1, s. 90–92.
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review równocześnie ograniczała możliwość ogłaszania przez sędziów 
niekonstytucyjności ustaw wyłącznie do przypadków niebudzących 
wątpliwości, świadczą, wspominane już, wypowiedzi Jamesa Wilsona 
i George’a Masona163. W każdym razie, próbując udzielić odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego żaden ze zwolenników sądowej kontroli konstytucyj-
ności prawa nie zgłosił wniosku o umieszczenie w konstytucji przepisu, 
który na wzór klauzuli supremacyjnej bezpośrednio upoważniałby sę-
dziów do badania zgodności z konstytucją ustaw federalnych, pozosta-
jemy skazani na domysły. Nie ulega jednak wątpliwości, że – jak pisze 
L.D. Kramer – stało się tak nie dlatego, iż „wszyscy albo nawet więk-
szość zgadzała się co do tego, że uprawnienie takie wynikało w koniecz-
ny sposób [z konstytucji], wobec czego nic nie zostawało w tej sprawie 
do dodania”164.

Prawo sędziów do kontrolowania zgodności ustaw z konstytucją 
wzbudzało niewielkie zainteresowanie uczestników konwencji ratyfi -
kacyjnych. Większość spośród nielicznych osób zabierających głos w tej 
sprawie odnosiła się ponadto do wertykalnego aspektu judicial review 
wynikającego z klauzuli supremacyjnej165. Tylko Wilson poruszył tę 
kwestię w kontekście gwarancji zwierzchności konstytucji wobec fe-
deralnej legislatury, przekonując, że „w ramach konstytucji legislatura 
może być powstrzymana i utrzymana w wyznaczonych jej granicach 
przez interwencję władzy sądowniczej”. Konstytucja była bowiem ak-
tem zwierzchnim wobec uprawnień legislatury. Organ prawodawczy 
może usiłować wykroczyć poza wyznaczone mu w konstytucji granice 
i uchwalić ustawę, nie zważając na nie, „lecz kiedy [ustawa taka] sta-
nie się przedmiotem dyskusji sędziów – kiedy rozważą oni jej założenia 
i stwierdzą niemożliwość jej pogodzenia z wyższą mocą konstytucji – 
ich obowiązkiem będzie ogłosić jej nieważność (void)”166.

163 Argumentując na rzecz ustanowienia Rady Rewizyjnej, Wilson stwierdził bo-
wiem, że „prawa mogą być niesłuszne, mogą być nieroztropne, mogą być niebezpieczne, 
mogą być niszczycielskie; ale równocześnie mogą nie być tak bardzo niekonstytucyj-
ne, aby uzasadnić odmowę ich zastosowania przez sędziów”. Mason wyraził podobne 
przekonanie, twierdząc, że sędziowie „mogliby ogłosić niekonstytucyjną ustawę nie-
ważną. Lecz odnośnie do każdego prawa, jakkolwiek niesłusznego, opresyjnego lub 
szkodliwego, które w oczywisty sposób nie spełniałoby warunku [niekonstytucyjno-
ści], mieliby obowiązek dać mu zielone światło”. Notes of Debates…, op.cit., s. 341.

164 L.D. Kramer, The People Themselves…, op.cit., s. 77–78.
165 W takim kontekście kwestia ta pojawiała się w wypowiedziach: Johna Marshalla 

w Virginii, Olivera Ellswortha w Connecticut, Samuela Adamsa w Massachusett s i Wil-
liama Daviego w Karolinie Północnej. Zob. ibidem, s. 82–83.

166 Remarks of James Wilson in the Pennsylvania Convention to Ratify the Constitution of 
the United States, 1787 [w:] Collected Works of James Wilson (ed. K.L. Hall, M.D. Hall), vol. 1, 
Liberty Fund, Indianapolis 2007, s. 203–204.
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Odwołania do judicial review pojawiały się niemal w każdej debacie 
toczonej w Kongresie nad projektami ustaw, których zgodność z kon-
stytucją była kwestionowana167. Niektórzy zwolennicy sądowej kontroli 
konstytucyjności prawa akceptowali nawet jej nieuchronną konsekwen-
cję, jaką byłoby przyznanie sądownictwu prymatu w zakresie doko-
nywania wykładni konstytucji. We wspominanej już sprawie ustawy 
wprowadzającej podatek od powozów rząd federalny pomógł nawet 
sprowokować spór prawny tylko po to, aby uzyskać potwierdzenia 
konstytucyjności ustawy przez Sąd Najwyższy168. Był to jednak jedyny 
przypadek, w którym kwestia konstytucyjności ustawy federalnej nie 
została defi nitywnie rozstrzygnięta w procesie legislacyjnym. Żaden 
z pozostałych sporów konstytucyjnych nie doprowadził do zaangażo-
wania Sądu Najwyższego, chociaż niższe sądy federalne wypowiadały 
się kilkakrotnie na temat zgodności z konstytucją ustawy ustanawiającej 
bank federalny. Prezydent George Washington, rozważając zawetowa-
nie tej ustawy ze względu na jej sprzeczność z konstytucją, traktował 
prawo weta jako mechanizm służący zapobieganiu naruszeń konstytu-
cji przez legislaturę. 

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa była jednym z głównych 
wątków debaty nad projektem ustawy uchylającym Ustawę o są-
downictwie z 1801 roku (Judiciary Act), toczonej w Kongresie między 
styczniem a marcem 1802 roku. Była to pierwsza tego typu konfronta-
cja zwolenników i przeciwników judicial review. Debatę zdominowali 
ci pierwsi, rekrutujący się spośród stronnictwa federalistów. Sprzeci-
wiając się uchyleniu Ustawy o sądownictwie, nawiązywali do funkcji 
kontroli konstytucyjności prawa w kontekście gwarancji niezależności 
sędziowskiej. Ich wypowiedzi spotykały się ze zdecydowaną reakcją 
oponentów judicial review. Kongresowa debata z pierwszych miesięcy 
1802 roku była w pewnym sensie substytutem dyskusji, której zabrakło 
w trakcie konwencji konstytucyjnej w Filadelfi i.

167 Zob. L.D. Kramer, The People Themselves…, op.cit., s. 97.
168 Okoliczności sprawy były następujące. Daniel Hylton odmówił zapłacenia po-

datku, twierdząc, że ustawa, na podstawie której został nim obciążony, jest niezgodna 
z konstytucją. W rezultacie ukarano go grzywną w wysokości 2000 dolarów. Jej wyso-
kość ustalono tylko po to, aby wartość przedmiotu sporu w sprawie, którą wytoczył 
on następnie rządowi federalnemu, pozwalała na przyjęcie jej do rozpatrzenia przez 
Sąd Najwyższy. Pozew sądowy został jednak uzgodniony z urzędnikami federalnymi 
w taki sposób, że w razie przegranej przed sądem powód nie musiałby zapłacić nało-
żonej grzywny, ale jedynie należny podatek w wysokości szesnastu dolarów. Hylton 
v. United States 3 U.S. 171 (1796), s. 171–172. Por. też: K.E. Whitt ington, Judicial Review…, 
op.cit., s. 1277. Był to pierwszy przypadek sprowokowania sporu prawnego wyłącznie 
w celu uzyskania sądowego rozstrzygnięcia w sprawie zgodności ustawy federalnej 
z konstytucją. 



200

Podstawowym argumentem podnoszonym na rzecz judicial review 
we wspomnianej debacie była jego nieuchronność w warunkach ustro-
ju opartego na spisanej konstytucji. Prawo sędziów do ogłaszania nie-
ważności ustaw sprzecznych z konstytucją było przedstawiane jako ko-
nieczny komponent rządów konstytucyjnych. Charakterystyczna pod 
tym względem jest wypowiedź Johna Stanleya, który odpowiadając 
na zarzut, że funkcja ta wywodzi się z angielskiego prawa powszech-
nego, stwierdzał, iż taka władza sędziów nie może istnieć w żadnym 
innym ustroju poza amerykańskim, ponieważ tylko w nim działalność 
prawodawcza legislatury jest ograniczona przez konstytucję. Oczywistą 
powinnością sędziów, wręcz istotą władzy sądowniczej jest zaś obrona 
konstytucji169. Kongresmen z Connecticut, Samuel Dana, podobnie prze-
konywał, że przysięga składana przez sędziów wymaga od nich igno-
rowania ustaw sprzecznych z konstytucją170. Zasada sądowej kontroli 
konstytucyjności prawa była jego zdaniem warunkiem istnienia formy 
rządów ustanowionej w Ameryce171.

Tego rodzaju argumenty były wspierane odwoływaniem się do prak-
tyki wykonywania przez sądy funkcji judicial review. W celu wykazania, 
że pogląd przyznający sędziom prawo do unieważniania niekonstytu-
cyjnych ustaw „nie jest w tym kraju niczym nowym”, przywoływano 
nieliczne jeszcze wówczas sprawy sądowe, które mogły stanowić dla 
niego wsparcie172. Niektórzy wskazywali również na przepisy konsty-
tucji, przede wszystkim na art. VI, jako umocowanie instytucji judicial 
review173. Niezależnie jednak od tego, czy racji jej istnienia poszukiwano 
w naturze rządów opartych na spisanej konstytucji, prawidłowo odczy-
tywanej przez sędziów, którzy zaczęli wykonywać tę funkcję w prak-
tyce, czy raczej w jej tekście – oba uzasadnienia zresztą wzajemnie się 
nie wykluczały, ale raczej uzupełniały – najważniejsze było postrzega-
nie konstytucji w kategoriach jurydycznych. Zwolennicy judicial review 
przekonywali, że właściwość sędziów do „objaśniania” (exposition) pra-
wa oznaczała, że są oni powołani do czynienia tego samego również 

169 Annals of Congress, House of Representatives, 7th Cong., 1st sess., s. 574.
170 „Kiedy wezwani są oni do rozstrzygania sprawy, znajdując z jednej strony usta-

wę Kongresu, a z drugiej strony konstytucję we wzajemnej opozycji, jaki powinien być 
ich obowiązek? Czyż nie są zobowiązani dochować przysięgi i odpowiednio do niej 
osądzić? Jeśli tak, to siłą rzeczy zdecydują, że […] ustawa jest nieważna; jako że składali 
przysięgę wspierania konstytucji”. Ibidem, s. 920. Roger Griswold twierdził wręcz, że 
sędziowie byliby winni krzywoprzysięstwa, jeśli daliby przyzwolenie na stosowanie 
ustawy sprzecznej z konstytucją. Ibidem, s. 783.

171 Zob. ibidem.
172 Zob. ibidem, s. 920 i n.
173 Calvin Goddard i Roger Griswold. Zob. ibidem, s. 727, 783.
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w odniesieniu do „owego fundamentalnego, zwierzchniego prawa, [ja-
kim jest] konstytucja”174.

Twierdzili też, że szczególne przymioty sędziów oraz charakter wła-
dzy sądowniczej czynią z nich najbardziej odpowiednich strażników 
konstytucji. Typowa pod tym względem jest wypowiedź Dany, który 
przekonywał, że sędziowie nie są uzależnieni od żadnej partii, ale je-
dynie od „wierności, z jaką wykonują swoje funkcje”. Są ludźmi „uczo-
nymi i roztropnymi”, którzy niepoddani żadnym wpływom osób ani 
urzędów, kierują się jedynie poczuciem obowiązku. Dlatego można im 
ufać w zakresie „[…] objaśniania prawa i strzeżenia konstytucji. Takie 
urządzenie jest strażą każdego człowieka przeciwko despotyzmowi. 
Jest to obrona uczciwości przed przemocą. Dostarcza [ono] ochrony 
przeciwko pokusom partii. Jest to siła słabych przeciwko potężnym. 
Tutaj uczciwy człowiek może się stawić, mając pewność, że w procesie 
i orzeczeniu znajdą zastosowanie jedynie prawda i sprawiedliwość”175. 
W podobnym tonie Griswold wskazywał, że skoro władza unieważnia-
nia niekonstytucyjnych ustaw jest konieczna, to nie ma lepszego roz-
wiązania niż powierzenie jej sądom. Władza sądownicza jest bowiem 
z natury rzeczy obsadzana przez „ludzi uczonych, roztropnych i umiar-
kowanych. Nie ma żadnych prerogatyw, które mogłyby być groźne dla 
publicznej wolności. Nie zawiaduje ani bogactwem, ani siłą narodu”176. 
Te ostatnie słowa to oczywiście czytelna aluzja do kontrolującej sakiew-
kę legislatywy oraz dzierżącej miecz egzekutywy.

Często wskazywano również na brak rzeczywistej alternatywy dla 
judicial review. Podważana była racjonalność polegania wyłącznie na 
wyborach jako mechanizmie ochrony konstytucji przed naruszeniami. 
W opinii federalistów alternatywą dla sądowej kontroli konstytucyjno-
ści prawa mógł być jedynie czynny opór obywateli wobec wladzy. Był 
to bardzo charakterystyczny element retoryki, jaką się posługiwali. Roz-
lew krwi i rewolucja miały być według nich nieuchronną konsekwencją 
braku prawnej procedury rozstrzygania sporów dotyczących interpre-
tacji konstytucji. Prezentując omawianą instytucję jako dodatkowe obok 
wyborów, ale równocześnie nieodzowne zabezpieczenie publicznej 
wolności, Dana pytał więc retorycznie: „Jeżeli kwestie konstytucyjne 
nie będą regularnie rozstrzygane przez władzę sądowniczą, jakie bę-
dzie skuteczne zabezpieczenie [przed łamaniem konstytucji]?”177. Wąt-
pliwość bardziej zasadniczej natury zgłosił Gouverner Morris. Jego zda-
niem uznanie, że legislatura może interpretować konstytucję w procesie 

174 Ibidem, s. 574.
175 Ibidem, s. 928.
176 Ibidem, s. 783.
177 Ibidem, s. 926.
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stanowienia prawa, będąc poddaną jedynie osądowi opinii publicznej, 
oznacza „koniec wszelkich konstytucji”. Przekonywał on, że przyjęcie 
takiej zasady doprowadzi do tego, iż „chwilowe fanaberie będą nie tyl-
ko prawem, ale również konstytucją”178. 

Stanowisko zwolenników ujmowania konstytucji jako autonomicz-
nego wobec prawa systemu normatywnego najbardziej wyraziście wy-
artykułował kongresmen z Virginii John Randolph. Zwracał on uwagę 
na to, że prawo sędziów do unieważniania ustaw uchwalonych przez 
Kongres ze względu na ich niekonstytucyjność jest „nową doktryną” 
kreującą władzę „niebezpieczną i niekontrolowalną”. Nie kwestionując 
konieczności rozstrzygania kwestii konstytucyjnych, stawiał jednak re-
toryczne pytanie: Czy lepiej, aby decyzje w tym przedmiocie podejmo-
wali ci, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni przed ludem, to znaczy 
członkowie legislatury, czy też ci, którzy nie ponoszą żadnej odpowie-
dzialności za swoje działania? Władza decydowania o ważności praw 
uchwalanych przez organ przedstawicielski czyniłaby jego zdaniem 
z sądownictwa prawdziwego suwerena. 

Randolph kwestionował też zasadność argumentu, według które-
go sędziowie mieli być szczególnie predestynowani do wykonywania 
funkcji ochrony konstytucji. W tym kontekście pytał: Czy przedstawi-
ciele ludu wchodzący w skład organu prawodawczego 

 […] nie są równie głęboko zainteresowani prawdziwą wykładnią konsty-
tucji jak sędziowie? Z całym szacunkiem dla ich talentów, czyż Kongres 
nie jest w równej mierze jak i oni zdolny do kształtowania w tym zakre-
sie prawidłowej opinii? Czyż na jego członkach nie spoczywa odpowie-
dzialność przed opinią publiczną, która może i będzie kontrolować ich 
odstępstwa od wypełniania [tego] obowiązku?179

Brak sprzeciwu sędziów wobec praw o cudzoziemcach i buntowni-
ctwie (allien and sedition laws) oraz aktywny udział w ich stosowaniu 
dostarczał według Randolpha dowodu na to, że w zakresie ochrony 
konstytucji na sędziach nie można polegać. Jeśliby sądownictwo sta-
nowiło jedyne remedium na niekonstytucyjne prawo, wówczas „prasa 
pozostawałaby w kajdanach aż do dnia sądu ostatecznego”, a obywa-
tele skazywani na podstawie ustaw niezgodnych z konstytucją byliby 
więzieni do końca życia. Dokonywanie wiążącej wykładni konstytucji 
przez legislaturę w procesie stanowienia prawa miało jego zdaniem tę 
decydującą przewagę nad powierzeniem podobnej funkcji sądowni-
ctwu, że legislatura podlega odpowiedzialności w drodze wyborów. 
W ten sposób ostateczna wykładnia konstytucji należy do obywateli. 

178 Ibidem, s. 90.
179 Ibidem, s. 661. Podobnie argumentował John Breckinridge. Zob. ibidem, s. 180.



203

Sędziowie nie powinni zatem unieważniać ustaw pod pretekstem ich 
niekonstytucyjności, ponieważ „to do narodu, a nie do kilku uprzywile-
jowanych jednostek należy rozstrzyganie w ostatecznej instancji o [zna-
czeniu postanowień] konstytucji”180. 

W takim ujęciu wybory stanowiły jedyną uprawnioną formę kon-
troli konstytucyjności prawa stanowionego przez legislaturę. Republi-
kański kongresmen z Karoliny Północnej Nathaniel Macon nazwał je 
kamieniem węgielnym konstytucyjnego bezpieczeństwa. Gdyby kiedy-
kolwiek machina państwowa ucierpiała z powodu łamania konstytucji, 
należałoby oczekiwać, że w najbliższych wyborach obywatele obdarzą 
zaufaniem takie osoby, które naprawią wyrządzone w tym zakresie 
szkody. Treść konstytucji powinna być określana w głosowaniach legis-
latury, przy czym ci, którzy znalazłszy się w mniejszości, będą uważać, 
że doszło do jej naruszenia, powinni traktować to jako stan tymczasowy, 
pamiętając, że lud posiada środki, dzięki którym może doprowadzić do 
naprawienia błędów popełnionych przez jego reprezentantów181.

Niezależnie od aksjologicznej argumentacji na rzecz i przeciwko insty-
tucji sądownictwa konstytucyjnego brak konstytucyjnego umocowania 
był najbardziej narzucającym się argumentem przeciwko dopuszczal-
ności judicial review. W tym kontekście podnoszono przede wszystkim 
zarzut, że zważywszy na to, jak wielką władzę wykonywanie tej funkcji 
oddaje w ręce sędziów, nie można wywodzić jej inaczej niż tylko bezpo-
średnio z przepisów konstytucji. Charakterystyczna pod tym względem 
jest wypowiedź senatora z Kentucky Johna Breckinridge’a. Pytał on re-
torycznie zwolenników judicial review, czy jeżeli funkcja kontroli kon-
stytucyjności prawa przez sądy wynika z konstytucji, mogą oni wskazać 
jej konkretny przepis przyznający sędziom taką władzę. Po czym sam 
udzielił sobie odpowiedzi, mówiąc: 

 Nie potrafi ę znaleźć takiego. Czyż nie jest [zatem] niezwykłe, że jeżeli 
zamierzano przekazać tę wielką władzę [sędziom], nigdzie nie ma o tym 
wzmianki? Czyż nie jest prawdziwie zdumiewające, że w konstytucji, 
z taką troską określającej władze poszczególnych działów, pominięto tak 
ważną władzę, jak ta, która pozwala sądom unieważniać ustawy Kongre-
su, jakie w ich opinii są niezgodne z konstytucją?182

Na takie pytania zwolennicy judicial review nie mieli oczywiście do-
brej odpowiedzi, ale w ich przekonaniu nie musieli jej w ogóle udzielać, 
ponieważ były one bezprzedmiotowe. Prawo sędziów do wykonywa-
nia tej funkcji nie wymagało bowiem według nich jej konstytucyjnego 

180 Ibidem, s. 661.
181 Zob. ibidem, s. 717.
182 Ibidem, s. 179.
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umocowania. Dlatego właśnie bardzo długo zasadniczym elementem 
krytyki tej instytucji w Stanach Zjednoczonych było oskarżanie sędziów 
nie tyle o wykraczanie poza uprawnienia przyznane im w konstytucji, 
ile – bardziej ogólnie – o uzurpację przez nich władzy należącej do su-
werennego ludu. Opierało się ono na negowaniu kluczowego dla uza-
sadnienia judicial review twierdzenia o jurydycznym charakterze kon-
stytucji, która w takim ujęciu była po prostu obowiązującym prawem 
i z tego względu mogła być stosowana i interpretowana przez sądy.

W kontekście krytycznego namysłu nad prawomocnością instytu-
cji sądowej kontroli konstytucyjności prawa w Stanach Zjednoczonych 
wskazywano przede wszystkim, że nie ma ona podstaw w tekście kon-
stytucji, a ponadto że autorzy tego dokumentu rozmyślnie nie zdecydo-
wali się na powierzenie sędziom wykonywania tej funkcji. W ten sposób 
próbowano dowodzić, że unieważnianie przez sądy ustaw ze względu 
na ich domniemaną niekonstytucyjność jest uzurpacją władzy przez sę-
dziów183. Jeden z autorów krytycznych wobec judicial review na począt-
ku XX wieku nazwał próby legitymizowania tej instytucji, opierając się 
na historycznych precedensach 

 absurdalnym spektaklem, polegającym na tym, że usiłuje się uzasadnić 
władzę sądu [do unieważniania ustaw ze względu na ich niekonstytucyj-
ność], powołując się na fakt, że kiedyś w przeszłości inny sąd uznał [że 
ma do tego prawo]. Takie założenie poczynione w przeszłości jest równie 
bezpodstawne jak czynione obecnie, chyba że [odpowiednie] uprawnie-
nie można odnaleźć w konstytucji184. 

Udowodnienie, że w tekście konstytucji federalnej, podobnie zresztą 
jak w konstytucjach stanowych, nie ma upoważnienia sądów do wyko-
nywania funkcji kontroli konstytucyjności prawa nie nastręczało kryty-
kom judicial review najmniejszych trudności185. Według oponentów tej 
instytucji milczenie konstytucji odzwierciedlało intencje jej twórców, 
którzy nie zamierzali powierzyć władzy sądowniczej takiej funkcji. Na 
podstawie analizy zapisów debat toczonych w trakcie obrad konwencji 
konstytucyjnej dowodzono, że zwolennicy tej instytucji należeli wśród 
delegatów do mniejszości, a w każdym razie, że istnieją uzasadnione 
przesłanki ku temu, aby uznać, że prawo sądów do unieważniania ustaw 
ze względu na ich niekonstytucyjność nie zostało przez nich przeoczone 
ani też że nie próbowali go oni przemycić w dwuznacznych sformuło-
waniach konstytucji, lecz po prostu świadomie zdecydowali o tym, aby 

183 Por. G.E. Roe, Our Judicial Oligarchy, B.W. Huebsch, New York 1912, s. 29.
184 W. Clark, Back to the Constitution, „Virginia Law Review” 1915, vol. 3, no. 3, s. 217.
185 Zob. ibidem; G.E. Roe, op.cit., s. 25.
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go sędziom nie przyznać186. Jako świadectwa historyczne przemawiają-
ce przeciwko dopuszczalności sądowej kontroli konstytucyjności pra-
wa wskazywano również przebieg debat toczonych podczas konwencji 
ratyfi kacyjnych187. 

Najciekawsze w tym kontekście były jednak argumenty wskazujące 
na to, że prawo unieważniania ustaw uchwalonych przez organ przed-
stawicielski nie mogło nie tylko być wprost przyznane sądom, ale na-
wet milcząco aprobowane w czasie tworzenia zrębów amerykańskiej 
państwowości, ponieważ pozostawało ono w całkowitej sprzeczności 
z podstawowymi zasadami rządów konstytucyjnych ustanawianych 
w porewolucyjnej Ameryce. W. Trickett  pytał więc retorycznie: czy 
rewolucyjne pokolenie rzeczywiście mogło uważać, że kilku sędziów 
będzie mogło lepiej intepretować konstytucję niż kongresmeni lub 
prezydent? 

 Trudno uwierzyć, że lud mógł tak źle o sobie myśleć, aby na zawsze po-
zbawić siebie […] oraz tych urzędników, których powołanie kontrolował, 
prawa do intepretowania konstytucji i powierzyć je powoływanemu do-
żywotnio niewielkiemu gronu [reprezentującemu] jedną niewielką pro-
fesję, dając mu prawo ogłaszania nieważności ustawodawstwa, nawet 
pomimo jego jednomyślnego przyjęcia przez Kongres na jednoznaczne 
żądanie ludu188. 

Znamienne są też uwagi cytowanego autora wskazujące na to, że 
był on przekonany o tym, iż początkowo konstytucji nie postrzegano 
w kategoriach jurydycznych. Ponownie posługując się formą pytania 
retorycznego, kwestionował pogląd, że suwerenny lud ustanawiający 
konstytucję zakładał, iż 

 prawnicy będą rozumieć jego intencje lepiej niż wykształceni lekarze, 
nauczyciele, fi nansiści, kupcy, przedsiębiorcy, rolnicy lub jego delegaci 
w Kongresie. Czy jego zamiarem mogło być złożenie w ręce dziewięciu 
prawników władzy paraliżowania ustawodawstwa, w ten sposób obda-
rzając jedną profesję wyjątkowym w świecie prymatem?189

Odmawianie judicial review odpowiedniej legitymacji łączyło się 
w amerykańskim piśmiennictwie politycznym z afi rmacją politycznego 
konstytucjonalizmu połączoną z atakiem wymierzonym w jurydyczne 
ujmowanie konstytucji i odpowiedzialnych za taki stan rzeczy sędziów 
oraz środowiska prawnicze. W. Trickett , który zresztą był dziekanem 

186 Zob. H.A. Davis, op.cit., s. 556–557.
187 Zob. ibidem, s. 557–581.
188 W. Trickett , Judicial Nullifi cation of Acts of Congress, „North American Review” 

1907, vol. 185, no. 621, s. 854–855.
189 Ibidem, s. 854.
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jednej ze szkół prawniczych, porównywał członków Sądu Najwyższego 
do „rzymskich haruspików” sądzących, że „odkrywają boskie intencje 
Numenu”, którym w tej metaforze byli twórcy konstytucji190. „Zamiło-
wanie nas prawników do precedensów – pisał z kolei przewodniczący 
Sądu Najwyższego Karoliny Północnej W. Clark – oraz poczucie za-
wodowej dumy, że pięciu prawników w Sądzie Najwyższym” może 
wskazywać pozostałym władzom, a nawet samemu suwerenowi, co im 
wolno, a czego nie, przemawiają do wyobraźni. „Lecz jest to krnąbr-
ność sługi wobec pana, wyzwanie [rzucane] przez stworzenie swojemu 
stwórcy”. Konkluzją wywodów cytowanego autora było stwierdzenie, 
że w amerykańskim systemie rządów jedynym suwerenem jest lud, a 

 […] sędziowie, gubernatorzy, prezydenci, członkowie legislatur i Kon-
gresu są wszyscy na równi sługami ludu. Żadna konstytucja nie daje 
prawa jednej gałęzi władzy do nadzorowania pozostałych. Wyłączna 
władza nadzoru należy do ludu. Nigdzie nie została ona powierzona są-
dom […]. W republikańskiej formie rządów nie ma miejsca dla sądowej 
hegemonii191. 

Podobną retoryką posługiwali się zwolennicy ograniczenia roli są-
downictwa w interpretowaniu konstytucji, którzy w pierwszych de-
kadach XX wieku promowali wprowadzenie możliwości uchylania 
orzeczeń stwierdzających niekonstytucyjność ustawy w głosowaniu po-
wszechnym (recall of judicial decisions). W ich wypowiedziach powraca-
ła pierwotna koncepcja konstytucji jako autonomicznego wobec prawa 
systemu normatywnego. 

 Jeżeli nasi przeciwnicy mają rację – argumentował Theodore Roosevelt, 
próbując przekonywać o słuszności instytucji weta ludowego wobec 
orzeczeń sądów – i lud nie jest zdolny do zinterpretowania tego, co sam 
określił, tworząc konstytucję, w takim razie [należy uznać, że] nie był też 
zdolny do stworzenia konstytucji. Jeżeli po odpowiednim namyśle […] 
nie byłby kompetentny do rozstrzygnięcia konstytucyjnej kwestii mię-
dzy sądem a legislaturą […], wówczas [należy stwierdzić] nie jest także 
zdolny wybrać prezydenta ani korzystać z jakiegokolwiek prawa samo-
dzielnego rządzenia się.

Wyraźnie w duchu Jeff ersona stwierdzał, że „w ostatecznym rozra-
chunku lud popełni mniej błędów, rządząc się samodzielnie niż jakakol-
wiek klasa lub organ, które by nim rządziły”192. 

190 Ibidem, s. 856.
191 W. Clark, op.cit., s. 226.
192 T. Roosevelt, Progressive Principles, Progressive National Service – Effi  ngham Wil-

son, New York–London 1913, s. 281–282.
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Propozycja odebrania sądowej interpretacji konstytucji waloru auto-
rytatywnej wykładni uzasadniana była przez odwołanie się do argu-
mentu, że konstytucja jest „ustanowieniem ludu”, w związku z czym 
„prawdziwe znaczenie i ważność któregokolwiek z jej postanowień 
muszą być takie, jakimi postrzegał je lud, który je uchwalił”193. W ten 
sposób w pismach dwudziestowiecznych oponentów judicial review po-
wracała argumentacja wskazująca, że suwerenny lud, który ustanowił 
konstytucję, ma również prawo decydować o interpretacji jej postano-
wień. Jeden z liderów ruchu progresywnego, gubernator Illinois John 
Altgeld, przekonywał, że Sąd Najwyższy nie może przez wykonywanie 
funkcji kontroli konstytucyjności prawa „ograbiać ludu z władzy samo-
dzielnego rządzenia się (self-government)” ani powstrzymywać go przed 
swobodnym decydowaniem o „akceptacji decyzji Sądu Najwyższego 
jako ostatecznych”194. Zwracano również uwagę, że „teoria [amerykań-
skiego] ustroju” zakłada, iż suwerenność ludu oraz spisane konstytucje 
nie ograniczają praw ludu, ale jedynie uprawnienia instytucji powoła-
nych do wykonywania funkcji rządzenia na jego rzecz. 

 Dlaczegóż zatem – pytał jeden ze zwolenników recall – konstytucja mia-
łaby niszczyć prawo, którego istnienie jest pragnieniem ludu? Dlaczego 
konstytucja miałaby stwierdzać – jeżeli pragnieniem ludu jest, aby nie 
stwierdzała – że pracodawca nie może w pewnych okolicznościach wy-
płacać odszkodowania pracownikowi? Dlaczego konstytucja miałaby 
stwierdzać – jeżeli pragnieniem ludu jest, aby nie stwierdzała – że robot-
nik ma pracować dziennie przez tak wiele godzin195. 

Zadawane pytania nawiązywały do zagadnień aktualnych na po-
czątku XX wieku, ale rozumowanie podobne do tego, które prowa-
dziło do ich formułowania, można z powodzeniem zastosować także 
współcześnie. Jest ono właściwie esencją politycznego konstytucjona-
lizmu traktującego suwerenność ludu jako kamień węgielny rządów 
konstytucyjnych.

Od końca XIX wieku dopuszczalność judicial review zaczęto w Stanach 
Zjednoczonych kwestionować również przez podważanie precedenso-
wej wartości orzeczenia w sprawie Marbury v. Madison. Zapowiadając 
argumentację rozwijaną przez kolejne pokolenia badaczy, L.B. Boudin 
przekonywał już na początku drugiej dekady XX wieku, że ranga przy-
pisywana słynnemu orzeczeniu wynika z jego błędnego odczytywania. 
Tłumaczył, że w tej sprawie Sąd Najwyższy odmówił zastosowania prze-

193 Zob. S. Stagner, The Recall of Judicial Decisions and the Due Process Debate, „Ameri-
can Journal of Legal History” 1980, vol. 24, no. 3, s. 263.

194 Cyt. za: K.E. Whitt ington, Political Foundations…, op.cit., s. 258.
195 D.W. Baker, The Recall of Judicial Decisions, „Georgetown Law Journal” 1912, vol. 1, 

no. 2, s. 10–11.
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pisów ustawy, których sam był adresatem. Przypomnijmy, że chodziło 
o Ustawę o sądownictwie z 1789 roku (Judiciary Act), która przyznawała 
federalnemu Sądowi Najwyższemu pierwotną jurysdykcję w sprawach 
o wydanie nakazu sądowego (writ of mandamus) zobowiązującego okre-
ślony podmiot do podjęcia wskazanych w nim działań, mimo że zakres 
pierwotnej jurysdykcji Sądu Najwyższego określony został w konsty-
tucji i nie obejmował tego rodzaju uprawnienia. Okoliczność ta miała 
zdaniem Boudina zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zrozumienia 
słynnego sądowego rozstrzygnięcia. 

 W sprawie Marbury v. Madison naprawdę zostało zdecydowane to, że Sąd 
Najwyższy otrzymał określone uprawnienia w samej konstytucji, któ-
rych ten sąd nie pozwoli Kongresowi ani powiększyć, ani pomniejszyć. 
Można zgodzić się z takim stanowiskiem, nie przyznając równocześnie 
Sądowi Najwyższemu ogólnego prawa kontrolowania ustaw Kongresu 
dotyczących wszelkich materii. Od twierdzenia, że sądownictwo jest 
równorzędną gałęzią władzy i że w jego władzę sądzenia i jurysdyk-
cję, w takim zakresie, w jakim są one wyraźnie określone w konstytucji, 
Kongres nie może wkraczać; co było wszystkim, co ta sprawa naprawdę 
rozstrzygnęła – jest bardzo daleko do twierdzenia, że Sąd Najwyższy jest 
jedynym interpretatorem konstytucji i że jego interpretacja jest wiążąca 
dla władzy ustawodawczej we wszystkich materiach. 

Zdaniem cytowanego autora brak zdecydowanej reakcji na rozu-
mowanie przewodniczącego Sądu Najwyższego, który, jak wiadomo, 
wskazywał, że sądy mają prawo odmawiać stosowania ustaw uznanych 
przez nie za niezgodne z konstytucją, wynikał z tego, że „zwykli ludzie” 
albo nie znali jego argumentacji, albo zupełnie nie przywiązywali do 
niej wagi. Dlatego właśnie, jak twierdził, jakiekolwiek mogło być zna-
czenie tego orzeczenia, nie nadawano mu początkowo wielkiej rangi196.

Jeden ze współczesnych badaczy omawianej problematyki uznał 
wręcz interpretację orzeczenia w sprawie Marbury v. Madison, zgod-
nie z którą było ono precedensem ustanawiającym zasadę sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa w Stanach Zjednoczonych, za „mi-
tologiczną”, a opartą na niej koncepcję „funkcji władzy sądowniczej” 
nazwał „ahisto ryczną”. Jego zdaniem „dowody pochodzące ze źródeł 
europejskich, angielskich i amerykańskich epoki kolonialnej, podobnie 
jak słowa [ojców] założycieli oraz debaty nad ratyfi kacją konstytucji”, 
przemawiają na rzecz koncepcji judicial review zasadniczo odmiennej od 
obecnie obowiązującej. Miałaby ona polegać na tym, że „sądy federal-
ne są upoważnione do nieodwołalnego unieważniania ustaw Kongresu 
i [aktów] prezydenta tylko wówczas, gdyby dopuszczenie do ich obo-

196 L.B. Boudin, Government by Judiciary, „Political Science Quarterly” 1911, vol. 26, 
no. 2, s. 255–256. 
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wiązywania naruszało konstytucyjne ograniczenia [nałożone na] wła-
dzę sądowniczą”197.

W takim ujęciu wykonywanie przez sądy funkcji kontroli konstytu-
cyjności prawa w okresie wczesnej republiki było tylko stosowaniem 
przez nie powszechnie wówczas akceptowanych zasad wykładni pra-
wa w warunkach obowiązywania spisanej konstytucji. Słynne orze-
czenie Sądu Najwyższego z 1803 roku wpisywało się we wcześniejszą 
praktykę sądów. Obowiązywanie spisanej konstytucji ograniczającej 
władzę prawodawczą legislatury prowadziło do tego, że dobrze zna-
na w Ameryce zasada wykładni ustaw pozwalająca sędziom na nie-
stosowanie aktów prawnych niemożliwych do wykonania (impossible 
to be performed)198 wymagała od nich dokonywania ich oceny z punktu 
widzenia konstytucyjnego upoważnienia legislatury do stanowienia 
prawa. Ponieważ źródłem władzy prawodawczej organu przedstawi-
cielskiego była konstytucja, „ustawy w oczywisty sposób kolidującej” 
z jej odpowiednimi postanowieniami „nie można było zastosować ze 
względu na to, że takie prawo było zasadniczo wewnętrznie sprzecz-
ne”. W tej perspektywie „sądownictwo konstytucyjne jest […] po prostu 
szczególnym przypadkiem wykładni ustaw. Wynika z tego, że sądy nie 
mają żadnej uprawnionej władzy korygowania lub uchylania ustaw ze 
względów politycznych i że żaden z równorzędnych [im] organów pra-
wodawczych nie jest zobowiązany zapobiegać stosowaniu praw unie-
ważnionych przez sąd”199.

Dostrzeżona przez Sąd Najwyższy sprzeczność między przepisami 
Ustawy o sądownictwie z 1789 roku a art. III konstytucji miałaby być 
zatem nieuchronną konsekwencją posłużenia się przez sędziów ogól-
nie akceptowanymi zasadami wykładni ustaw w celu właściwego roz-
strzygnięcia sporu prawnego. Argumentacja taka prowadzi do gruntow-
nej dekonstrukcji orzeczenia w sprawie Marbury v. Madison w kontekście 
judicial review. Odczytywane w ten sposób nie może ono oczywiście 

197 R.L. Clinton, op.cit., s. ix–x.
198 Była to dziesiąta zasada wykładni ustaw opisywana przez Williama Blackstone’a. 

Zgodnie z nią: jeżeli stosowanie ustawy miałoby powodować „absurdalne konsekwen-
cje, w oczywisty sposób sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem”, wówczas byłyby one 
nieważne w takim zakresie, w jakim było to niezbędne dla uniknięcia owych niepo-
żądanych konsekwencji. Blackstone przekonywał, że w przypadku dostrzeżenia przez 
sędziego, że prawo uchwalone przez Parlament ma taki właśnie charakter, kiedy „jakaś 
poboczna kwestia wynikająca z [jego] ogólnych sformułowań okazuje się nierozum-
na”, wówczas sędzia może stwierdzić, że tego rodzaju konsekwencje nie zostały przez 
Parlament przewidziane, a następnie dokonać wykładni relewantnego aktu prawnego 
w taki sposób, aby móc pominąć przepisy niemożliwe do zastosowania. W. Blackstone, 
Commentaries on the Laws of England in Four Books (ed. E. Christian), Book 1, Printed by 
A. Strahan, London 1809 [1765], s. 90–91.

199 R.L. Clinton, op.cit., s. 2.
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uzasadniać sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Władza, do której 
miał rościć sobie pretensje w imieniu Sądu Najwyższego jego przewod-
niczący, ma bowiem obejmować zaledwie możliwość „pomijania istnie-
jących praw w decyzjach dotyczących konkretnych sporów [prawnych], 
pod warunkiem że adresatem odpowiednich postanowień ustawowych 
i konstytucyjnych, tak jak [w przypadku] art. III [konstytucji federalnej] 
oraz Ustawy o sądownictwie, jest sam sąd”. W żadnym innym wypadku 
„sąd nie jest bowiem zmuszony wymogami logiki do dokonywania wy-
boru między [dwoma rodzajami norm] w celu rozstrzygnięcia sprawy”. 
Taka interpretacja stanowiska sędziego Marshalla prowadzi do konklu-
zji, że słynne orzeczenie z 1803 roku nie może w ogóle stanowić podsta-
wy do ingerencji sądownictwa w działalność prawodawczą legislatury. 
Nie wynika z niego bowiem, że sąd jest „zobowiązany do pomijania 
przepisów ustawowych kolidujących z konstytucją, z wyjątkiem stosun-
kowo niewielkiej liczby przypadków, w których konstytucja zawiera 
normę skierowaną bezpośrednio do sądu”200.

Zgodnie z takim ujęciem zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie, ja-
kie rzekomo miał poczynić Marshall, między samym faktem niekon-
stytucyjności ustawy a prawem do jej unieważnienia przez sąd na tej 
podstawie. Z opinii przewodniczącego Sądu Najwyższego ma wynikać, 
że nawet oczywista niekonstytucyjność ustawy, która powinna prze-
sądzać o jej nieważności, nie upoważnia jeszcze sądu do odmowy jej 
zastosowania. 

 Zgodnie z zasadą departamentalnej samoobrony (departmental self-defen-
se) wynikającej z zasady podziału władzy Kongres jest w równym stopniu 
uprawniony do ostatniego słowa odnośnie do zakresu władzy wyłącz-
nie ustawodawczej, jak Sąd [Najwyższy] odnośnie do zakresu władzy 
sądowniczej. Jeśliby Sąd [Najwyższy] ogłosił niekonstytucyjną ustawę 
nie w sprawie o «naturze sądowej» (judiciary nature), Kongres mógłby 
w uprawniony sposób zadecydować o [jej] dalszym stosowaniu201. 

Osadzona w kontekście pozostałych orzeczeń Sądu Najwyższego 
pod przewodnictwem Marshalla wyjątkowość decyzji w sprawie Mar-
bury v. Madison ma polegać jedynie na tym, że tylko w tym jednym wy-
padku sposób wykonywania przez Kongres władzy ustawodawczej 
doprowadził do powstania sprzeczności między uchwalonym przezeń 
aktem prawnym a uprawnieniami Sądu Najwyższego wynikającymi 
z art. III konstytucji, którą Sąd Najwyższy był zmuszony rozstrzygnąć202.

200 Ibidem, s. 99.
201 M.J. Franck, Against the Imperial Judiciary: The Supreme Court vs. the Sovereignty 

of the People, University Press of Kansas, Lawrence 1996, s. 67.
202 Ibidem, s. 79.
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 W nurcie krytycznej refl eksji nad instytucją sądownictwa konsty-
tucyjnego w Stanach Zjednoczonych interpretacja słynnego orzeczenia 
Sądu Najwyższego z 1803 roku zgodnie z założeniami teorii departa-
mentalnej, wyznaczającej sądownictwu równorzędną z pozostałymi 
władzami rolę w procesie stosowania konstytucji, cieszy się dużą po-
pularnością. Jej zwolennikiem jest między innymi L.D. Kramer. Przeko-
nuje on, że brak zdecydowanej reakcji na stanowisko zaprezentowane 
przez przewodniczącego Marshalla świadczy o tym, że na początku 
XIX wieku prawo sądów do odmowy stosowania ustaw ze względu 
na ich niezgodność z konstytucją było dość powszechnie akceptowane. 
Nie oznaczało to jednak przyzwolenia na szczególne uprzywilejowanie 
władzy sądowniczej w tej dziedzinie. Idea supremacji sądownictwa za-
kładająca monopol judykatywy na dokonywanie wykładni konstytucji 
oraz autorytatywność sądowej oceny wraz z prawem jej narzucania le-
gislatywie oraz egzekutywie była wciąż odrzucana.

L.D. Kramer sytuuje orzeczenie w sprawie Marbury v. Madison 
w kontekście debaty nad judicial review toczonej w Kongresie w związku 
z pracami nad uchyleniem Ustawy o sądownictwie z 1801 roku. Oce-
na głosów padających w dyskusji prowadzi go jednak do wniosku, że 
zaprezentowane w niej skrajne stanowiska – z jednej strony afi rmacja 
agresywnej formy sądowej kontroli konstytucyjności prawa, a z drugiej 
jej całkowita negacja – były odrzucane przez większość demokratycz-
nych republikanów, którzy mieli według niego aprobować formułę są-
dowej kontroli konstytucyjności prawa, niepozwalającą na narzucanie 
przez sądownictwo swojego stanowiska pozostałym władzom. Prze-
konuje on, że ze względu na to, iż w toku debaty instytucja sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa „została zaatakowana z zaciętością” 
niespotykaną od czasów uchwalenia konstytucji federalnej przewodni-
czący Sądu Najwyższego zdecydował się wykorzystać nadarzającą się 
okazję do tego, aby „odnotować” prawo sędziów do odmowy stosowa-
nia ustaw ze względu na ich niekonstytucyjność. Nie po to jednak „by je 
wykreować, jako że istniało ono już wcześniej, ale by odeprzeć rodzący 
się ruch zmierzający do jego podważenia”203.

Dlatego właśnie Marshall, zdając sobie sprawę z tego, że aby osiąg-
nąć tak określony cel, nie mógł afi rmować radykalnych poglądów gło-
szących, że sędziowie są uprawnieni do autorytatywnego określania 
znaczenia przepisów konstytucji, rozmyślnie skonstruował uzasadnie-
nie orzeczenia w taki sposób, aby uniemożliwić odczytywanie go jako 
wsparcia dla zasady supremacji sądownictwa w dziedzinie wykładni 
konstytucji niezależnie od tego, że sam był jej zwolennikiem. Z tego 

203 L.D. Kramer, Understanding Marbury v. Madison, „Proceedings of the American 
Philosophical Society” 2004, vol. 148, no. 1, s. 24, 25.
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powodu według L.D. Kramera precedensu z 1803 roku nie można po-
woływać jako podstawy współczesnej praktyki sądowej kontroli kon-
stytucyjności prawa wyrażającej ideę supremacji władzy sądowniczej. 
Jego zdaniem uzasadnienie orzeczenia w sprawie Marbury v. Madison 
było „porzuceniem tej idei i wsparciem jeff ersońskiej teorii departamen-
talnej”, co ma oznaczać, że „współczesny Sąd Najwyższy nie mógłby 
być w większym błędzie, przywołując [je] jako podstawę odrzucenia tej 
właśnie teorii”204.

4. Argumenty aksjologiczne przeciwko judicial review

Niezależnie od krytycznej refl eksji nad dopuszczalnością judicial review 
w świetle uregulowań konstytucyjnych i precedensów sądowych pra-
wo sądów do kontrolowania konstytucyjności aktów normatywnych 
było w Stanach Zjednoczonych od początku atakowane z pozycji aksjo-
logicznych. Kwestionowano je jako rozwiązanie gorsze od politycznych 
mechanizmów ochrony konstytucji. Takie argumenty pojawiły się już 
w trakcie debaty nad ratyfi kacją konstytucji federalnej. W tym kontek-
ście na szczególną uwagę zasługują eseje jednego z antyfederalistycz-
nych autorów, opatrującego swoje publikacje pseudonimem Brutus. 

Punktem wyjścia podjętych przez Brutusa rozważań była teza, że na 
podstawie konstytucji federalnej sędziowie – w ostateczności Sąd Naj-
wyższy – będą mogli dokonywać wykładni jej przepisów w procesie 
stosowania prawa. Co ciekawe, Brutus wyprowadzał ten wniosek bez-
pośrednio z art. III konstytucji, co może wskazywać, że sam nie uważał, 
aby funkcja ta była „sędziowskim obowiązkiem”, a więc nieuchron-
ną konsekwencją obowiązywania spisanej konstytucji. Według niego 
ten przepis wyposażył sędziów „we władzę nadawania konstytucji 
prawnej wykładni (legal construction) lub do tłumaczenia jej zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w zakresie wykładni prawa”205. Co więcej, 
ze względu na to, że władza sądowa Stanów Zjednoczonych będzie 
obejmować również sprawy rozstrzygane nie na podstawie prawa sta-
nowionego, ale zasady słuszności (equity), sędziowie nie będą ograni-
czeni do interpretacji tekstu konstytucji, ale będą mogli odwoływać się 
również do jej ducha.

204 Ibidem, s. 25, 26.
205 Essays of Brutus (New York Journal October 1787 – April 1788) no. 11 [w:] The Complete 

Anti-Federalist (ed. H.J. Storing), vol. 2, University of Chicago Press, Chicago 1981, s. 419.
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Prawo dokonywania wykładni konstytucji i unieważniania ustaw 
z nią sprzecznych zdaniem Brutusa miało prowadzić nieuchronnie do 
supremacji sądownictwa ze względu na to, że decyzje Sądu Najwyższe-
go będą ostateczne. 

 Opinie Sądu Najwyższego, jakiekolwiek by były, będą miały moc prawa, 
ponieważ nie określono w konstytucji żadnej władzy, która mogłaby ko-
rygować jego błędy lub kontrolować jego orzecznictwo. Od [orzeczeń] 
tego sądu nie ma apelacji. I, jak sądzę, sama legislatura nie może unie-
ważnić orzeczenia tego sądu, ponieważ jest on uprawniony przez kon-
stytucję do decydowania w ostatniej kolejności”206. 

Władza złożona w ten sposób w ręce sędziów – konkludował Bru-
tus – pozwoli im „kształtować ustrój niemal według upodobania”207. 
W szczególności orzeczenia Sądu Najwyższego określać będą zakres 
władzy prawodawczej federalnej legislatury. 

 Z jednej strony nie będzie ona uchwalać ustaw, których sądy nie zechcą 
stosować, a z drugiej strony – możemy być pewni, że nie będzie się wa-
hać uchwalać takich, o których wie, że dadzą one na nie przyzwolenie 
[…]. Wydaje się, iż z tych obserwacji wynika, że osąd konstytucji przez 
władzę sądowniczą będzie wyznaczać legislaturze zakres jej władzy208.

Narzucanie przez sądownictwo własnej wykładni konstytucji po-
zostałym władzom było według Brutusa nieuchronną konsekwencją 
judicial review, ponieważ w konstytucji nie przewidziano żadnych me-
chanizmów, które pozwalałyby kontrolować sędziów w zakresie wyko-
nywania przez nich tej funkcji. Legislatura nie miała możliwości zmia-
ny orzeczenia sądu przez uchwalenie ustawy. Unieważnienie ustawy ze 
względu na uznanie przez sędziów jej niekonstytucyjności nie wyczer-
pywało też w żaden sposób przesłanek pozwalających na ich usunięcie 
z urzędu w procedurze impeachmentu. Nie można było również liczyć 
na samoograniczanie się sędziów w wykonywaniu tej funkcji, ponieważ 
każda instytucja wyposażona w jakąkolwiek władzę będzie dążyć do jej 
powiększenia, a nie pomniejszenia. W rezultacie 

 […] nie ma nad [sędziami] żadnej władzy pozwalającej kontrolować ja-
kiekolwiek ich decyzje. Nie ma żadnej władzy zdolnej usunąć ich [z urzę-
du] i nie mogą być oni kontrolowani prawami [uchwalanymi] przez le-
gislaturę. Krótko mówiąc, są oni niezależni od ludu, od legislatury i od 

206 Ibidem, s. 420.
207 Ibidem, s. 422.
208 Essays of Brutus (New York Journal October 1787 – April 1788) no. 12 [w:] The Complete 

Anti-Federalist, op.cit., s. 424.



214

każdej władzy na ziemi. Ludzie postawieni w takiej pozycji rychło po-
czują się niezależni i od samych niebios209.

W świetle powyższych obserwacji słuszna jest uwaga S. Slonima, że 
zdaniem Brutusa 

 supremacji władzy sądowniczej nie przesądzono w konstytucji, ale zo-
stała ona dopuszczona przez konstytucję, ponieważ nie było [w niej] 
żadnej władzy zdolnej powstrzymać instytucję mającą ostatnie słowo, [to 
znaczy] Sąd Najwyższy, przed wskazywaniem pozostałym organom, co 
wolno im robić, a czego nie210.

W esejach Brutusa można dostrzec zarzuty pod adresem instytucji 
sądowej kontroli konstytucyjności prawa, które będą stałym elemen-
tem krytycznych wypowiedzi na jej temat. Najpoważniejszy to będą-
ca jej rezultatem supremacja sądownictwa prowadząca nieuchronnie 
do podporządkowania mu legislatywy. Wątek ten pojawia się również 
w krytyce judicial review przeprowadzonej w 1795 roku przez sędziego 
z Connecticut Zephaniaha Swifta. Wyposażenie mianowanych przez 
egze kutywę sędziów w prawo unieważniania ustaw uchwalanych 
przez legislaturę nazwał on „całkowitym zdruzgotaniem ustroju”. Był 
równocześnie przekonany, że „legislatura straci wszelki szacunek i po-
ważanie w oczach ludu, jeżeli najniższy trybunał sądowy będzie miał 
prawo zakwestionować ważność i decydować o konstytucyjności jej 
ustaw”. Nie mogło być, jego zdaniem, wątpliwości, że „zamysł tak nie-
bezpieczny dla praw ludu i tak niszczący godność legislatury nie może 
być osadzony na prawdzie i rozumie”211.

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, Brutus opowiedział się 
za przekazaniem legislaturze wyłącznego prawa dokonywania wykład-
ni konstytucji w procesie ustawodawczym. Równocześnie jednak nie 
twierdził, że judicial review jest uzurpacją władzy przez sędziów, ponie-
waż uważał, że instytucja ta ma podstawy w postanowieniach konsty-
tucji federalnej212.

209 Essays of Brutus (New York Journal October 1787 – April 1788) no. 15 [w:] The Complete 
Anti-Federalist, op.cit., s. 438.

210 S. Slonim, Federalist no. 78 and Brutus’ Neglected Thesis on Judicial Supremacy, „Con-
stitutional Commentary” 2006, vol. 23, no. 7, s. 18.

211 Z. Swift, A System of the Law of the State of Connecticut, vol. 1, Printed by John Byrne, 
Windham 1795, s. 53.

212 Inaczej interpretuje wywody Brutusa A. Bryk, który twierdzi, że przekonywał 
on, iż ostateczna władza ludu stała się przedmiotem uzurpacji Sądu Najwyższego. Zob. 
A. Bryk, The United States Constitution in the thought of the Antifederalist’s Brutus: The nature 
of the compact, the concept of representation and the consolidation theory [w:] M. Kwiecień, 
M. Małecki (red.), Szkice z dziejów ustroju i prawa. Poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej-
-Kwiatkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 74.
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Przeciwnicy sądowej kontroli konstytucyjności prawa z reguły pod-
ważali nieomylność sędziów w ocenie konstytucyjności ustaw, jak 
i przekonanie, że w przeciwieństwie do członków legislatury nie będą 
oni nigdy dążyć do podważenia lub obalenia konstytucji. Zwrócił na to 
uwagę już Swift, przekonując, że równie zasadnie można twierdzić, iż 
sędziowie będą „[…] ogłaszać niekonstytucyjnymi i nieważnymi pra-
wa konieczne do ochrony bezpieczeństwa publicznego. Wypada się 
zgodzić, że jest równie prawdopodobne, iż sędziowie będą ogłaszać 
niekonstytucyjnymi prawa, które takimi nie są, jak i to, że legislatura 
będzie przekraczać granice jej konstytucyjnej władzy”213. Nie uważał 
on jednak, aby zagrożenie naruszania konstytucji zarówno ze strony 
legislatury, jak i sądownictwa było poważne. Również sędzia Sądu Naj-
wyższego Pensylwanii John Gibson odwoływał się do argumentu pod-
noszącego omylność sędziów. Większym problemem był jednak jego 
zdaniem brak ograniczeń ich władzy wynikającej z prawa oceny kon-
stytucyjności ustaw. Uważał, że jeżeli nie ograniczy się ona do kontroli 
formalnej, którą skłonny był zaakceptować, nie będzie można wyzna-
czyć jej żadnych granic. „Jeżeli sądownictwo będzie wnikać w cokol-
wiek poza procedurą ustanawiania prawa (form of enactment), gdzie się 
zatrzyma? Musi być jakieś ograniczenie takich dociekań”214.

Tego typu argumenty akcentujące zagrożenia wynikające z zakresu 
władzy sędziów wynikającej z wykonywania przez nich funkcji judicial 
review oraz braku efektywnych środków ich kontroli pojawiają się bar-
dzo często w piśmiennictwie Jeff ersona. Twierdzenie, że sędziowie są 
„ostatecznymi arbitrami we wszelkich kwestiach konstytucyjnych”, na-
zwał on bardzo niebezpieczną doktryną prowadzącą nieuchronnie do 
„despotyzmu oligarchii”. Sędziowie nie byli bowiem bardziej uczciwi 
niż pozostali uczestnicy życia publicznego. Podobnie jak wszystkimi in-
nymi, targały nimi te same namiętności polityczne, pożerała ich ta sama 
żądza władzy i tak samo jak innych kusiły przywileje wynikające z zaj-
mowanej przez nich pozycji. „Ich władza jest tym bardziej niebezpieczna, 
że sprawują urząd do końca życia i inaczej niż pozostali funkcjonariusze 
nie podlegają odpowiedzialności w drodze wyborów”. Jeff erson prze-
konywał więc, że konstytucja federalna nie wyposażyła Sądu Najwyż-
szego we władzę wyłącznego i ostatecznego decydowania o zgodności 
prawa z konstytucją, ponieważ w jakimkolwiek organie taka władza 

213 Z. Swift, op.cit., s. 51–52.
214 Zob. Eakin v. Raub 12 Sargent & Rawle 330 (Pa. 1825). Zdanie odrębne zgłoszo-

ne przez sędziego Gibsona pozostaje najostrzejszą krytyką judicial review wygłoszoną 
z ław sędziowskich w pierwszych dekadach XIX wieku. W polskiej literaturze przed-
miotu pisał o tym S. Kubas. Zob. idem, Judicial review – geneza i rozwój [w:] Konstytucja 
i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, Zakamycze, 
Kraków 2004, s. 136–137.
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zostałaby złożona, jego członkowie musieliby przemienić się w końcu 
w despotów215. Dla umiarkowanego krytyka judicial review, jakim był 
trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, problem braku jakiejkolwiek 
odpowiedzialności sędziów nabierał pierwszorzędnego znaczenia. Kie-
dykolwiek bowiem władza rządu, którego elementem było sądowni-
ctwo, jest niezależna, staje się również absolutna216. Impeachment – jak 
trafnie przewidział Brutus – nie stanowił według Jeff ersona odpowied-
niego narzędzia skutecznej kontroli nad sędziami. Trudności związane 
z usunięciem sędziego z urzędu w tym trybie doprowadziły jego zda-
niem do tego, że impeachment stał się „strachem na wróble”. Jeśli dodać 
do tego, że sędziowie federalnego Sądu Najwyższego uchylali się rów-
nież od odpowiedzialności przed opinią publiczną, podejmując decyzje 
w tajemnicy i ukrywając w ten sposób ewentualne różnice między nimi 
odnośnie do wykładni konstytucji w konkretnych sprawach, okazuje 
się, że sądownictwo stało się niezależne nie tylko od egzekutywy, „co 
jest dobrą rzeczą”, ale również „od narodu”, co w warunkach ustroju 
republikańskiego jest, jak to ujął Jeff erson, „solecyzmem”217. 

Postawa sędziów wobec uchwalonej w 1798 roku Ustawy o buntow-
nictwie dla oponentów judicial review była dowodem, że nie można na 
nich polegać w zakresie ochrony konstytucji przed naruszeniami przez 
legislaturę. Sędziowie nie tylko nie zakwestionowali w ani jednym przy-
padku konstytucyjności ustawy, ale nawet nie uchylali się przed rygo-
rystycznym egzekwowaniem jej przepisów. W debacie nad uchyleniem 
Ustawy o sądownictwie z 1801 roku republikański senator z Georgii Ja-
mes Jackson oświadczył więc, że „bardziej obawia się armii sędziów” 
mianowanych dożywotnio przez prezydenta niż armii złożonej z żoł-
nierzy. „Ta pierwsza może wyrządzić większe szkody”, argu mentował, 
ponieważ swoimi decyzjami sędziowie mogą skutecznie „pozbawić nas 
naszej wolności”218. Wtórował mu William Cocke z Tennessee, pytający 
retorycznie o to, czy w czasie obowiązywania Sedition Act był chociaż je-
den sędzia, który mając rzekomo być gwarantem wolności, nie wykazał 
gotowości „wbicia miecza w amerykańskie serce?”219.

Nieufność wobec sędziów miała w Ameryce długą tradycję. W cza-
sach kolonialnych sądy królewskie uważano za narzędzie w rękach 
egzekutywy. Krytyczna ocena ich działalności wpłynęła na regulację 

215 Thomas Jeff erson to William Charles Jarvis, September 28, 1820 [w:] Jeff erson: Political 
Writings (eds. J. Appleby, T. Ball), Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 381.

216 Thomas Jeff erson to Judge Spencer Roane, September 6, 1819 [w:] Jeff erson: Political…, 
op.cit., s. 379.

217 Thomas Jeff erson to Thomas Ritchie, December 25, 1820 [w:] The Works of Thomas 
Jeff erson (ed. P.L. Ford), vol. 12, G.P. Putnam’s Sons, New York–London 1905, s. 177–178.

218 Annals of Congress, Senate, 7th Cong. 1st sess., s. 47.
219 Ibidem, s. 75.
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pozycji ustrojowej władzy sądowniczej w pierwszych konstytucjach. 
Najogólniej rzecz ujmując, judykatywa została wówczas podporząd-
kowana legislatywie. Wzmocnienie jej pozycji ustrojowej i zwiększenie 
niezależności sędziów było jednym z elementów zmiany w myśleniu 
o zagadnieniach ustrojowych, jaka dokonywała się w okresie rewolu-
cyjnym i znalazła odzwierciedlenie w postanowieniach konstytucji fe-
deralnej, która zapewniła sędziom gwarancje niezależności zarówno 
od legislatywy, jak i od egzekutywy. Nie można jednak zapominać, że 
przez wielu sądownictwo nadal było postrzegane jako segment władzy 
nieróżniący się zasadniczo od pozostałych, w żadnym razie nie immu-
nizowany przed pokusami nieodzownie towarzyszącymi wykonywa-
niu władztwa politycznego. 

Aspektem judicial review, który budził największe emocje w pierw-
szych dekadach po utworzeniu federacji, był jego wpływ na zakres 
władzy prawodawczej Kongresu. W tym wypadku chodziło nie o to, 
że wynikająca z wykonywania tej funkcji supremacja sądownictwa pro-
wadzi do podporządkowania mu federalnej legislatury, ale że wykład-
nia konstytucji dokonywana przez Sąd Najwyższy pozwala poszerzać 
zakres jej władzy prawodawczej kosztem stanów. W tym kontekście 
problemem stawało się nie unieważnianie ustaw federalnych ze wzglę-
du na ich sprzeczność z konstytucją, ale wręcz przeciwnie – ich sank-
cjonowanie możliwe dzięki odpowiedniej jej interpretacji. Taką kon-
sekwencję sądowej kontroli konstytucyjności prawa przewidział już 
Brutus. W praktyce problem ten pojawił się dopiero pod koniec dru-
giej dekady XIX wieku wraz z coraz bardziej asertywną postawą Sądu 
Najwyższego. Punktem zwrotnym było słynne orzeczenie z 1819 roku 
wydane w sprawie McCulloch v. Maryland, w którym podtrzymana zo-
stała konstytucyjność ustawy ustanawiającej Bank Stanów Zjednoczo-
nych, a przy okazji przewodniczący Sądu Najwyższego John Marshall 
dokonał rozszerzającej wykładni klauzuli uprawnień właściwych i ko-
niecznych, posługując się argumentami użytymi niegdyś przez Alexan-
dra Hamiltona w opinii przygotowanej dla prezydenta wówczas, kiedy 
ustawa ta była uchwalana.

To właśnie ze względu na taką działalność Sądu Najwyższego Jeff er-
son nazwał jego członków „wyrafi nowanym oddziałem […] górników 
pracujących nieustannie pod ziemią, aby podkopać fundamenty […] 
konfederacyjnej budowli”220, innym zaś razem „nieodpowiedzialnym 
ciałem” – pracującym „jak grawitacja, dniem i nocą, zdobywając co nie-
co dzisiaj, co nieco jutro, posuwając się bezszelestnie naprzód niczym 

220 Thomas Jeff erson to Thomas Ritchie, December 25, 1820 [w:] The Works of Thomas Jef-
ferson, vol. 12 (ed. P.L. Ford), G.P. Putnam’s Sons, New York–London 1905, s. 177.
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złodziej” – które nie spocznie aż „wszystko nie zostanie przechwycone 
od stanów, a rząd będzie w pełni skonsolidowany”221.

W tym kontekście John Taylor, jeden z najbardziej aktywnych repub-
likańskich publicystów, scharakteryzował wykonywanie przez Sąd Naj-
wyższy funkcji kontroli zgodności ustaw federalnych z konstytucją jako 
„weto afi rmatywne” (affi  rmative negative). Chodziło mu o to, że pozosta-
jąc pod dominującym wpływem rządu federalnego, Sąd Najwyższy nie 
potrafi  efektywnie kontrolować jego działalności legislacyjnej. „Weto 
angielskiego króla może zdusić uzurpacje w zarodku; weto sądu nie 
może zapobiec ich poczęciu i narodzinom, ale może dać im życie i siłę”. 
Działający jako narzędzie Kongresu i egzekutywy najwyższy trybunał 
sądowniczy nie był „ani niezależny, ani wolny”. Łatwiej było rządowi 
federalnemu „używać go jako fi kcyjnego sądu w celu poszerzania swo-
jej władzy niż Bonapartemu używać senatu i trybunów jako fi kcyjnej 
legislatury karmiącej jego ambicje”222. 

Taylor przekonywał, że jeżeli w praktyce rezultatem ustanowienia 
rządów opartych na konstytucji, owego jak je nazywał „szczęśliwego 
odkrycia”, miałoby być wywyższenie władzy sądowniczej ponad wła-
dze polityczne (political departments, to znaczy legislatywę i egzekutywę 
oraz stany), wówczas konstytucja po cichu odbierałaby te same gwa-
rancje wolności, które zapewniała expressis verbis. W warunkach konsty-
tucji federalnej Sąd Najwyższy, wykorzystując konstytucyjne wędzidła 
nałożone na legislaturę, „bardzo przemyślnie wykroił dla siebie władzę 
zwalczania konstytucyjnych ograniczeń władzy ustawodawczej, gwa-
rantując, że jego przyzwolenie uczyni prawo obowiązującym, nawet 
jeśliby byłoby ono niekonstytucyjne”. O wiele lepszym rozwiązaniem 
byłoby pozbawienie sędziów możliwości unieważniania niekonstytu-
cyjnych ustaw, ponieważ dzięki niej mogą oni dawać również przyzwo-
lenie na obowiązywanie praw niezgodnych z konstytucją. Prawo orze-
kania o ich niekonstytucyjności miałoby zostać zastąpione wzajemnym 
wetem rządu federalnego wobec ustaw stanowych i rządów stanowych 
wobec ustaw federalnych223. 

Taylor atakował judicial review również z bardziej konwencjonalnych 
pozycji. Przekonywał bowiem, że jeśliby uznać, iż zarówno rząd fede-
ralny, jak i rządy stanowe zobowiązane są bezwzględnie akceptować 
wykładnię konstytucji dokonywaną przez Sąd Najwyższy, oznaczało-
by to, że są one podporządkowane „sześciu osobom224 nie wybieranym 

221 Thomas Jeff erson to Charles Hammond, August 18, 1821 [w:] The Writings of Thomas 
Jeff erson (eds. A.A. Lipscomb, A.E. Bergh), vol. 15, Thomas Jeff erson Memorial Associa-
tion, Washington 1907, s. 331–332.

222 J. Taylor, Tyranny Unmasked, Cosimo Clasics, New York 2005 [1821], s. 214, 215.
223 Ibidem, s. 218–219.
224 Tylu członków liczył na początku XIX wieku federalny Sąd Najwyższy.
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przez lud, ale powoływanym przez jednego człowieka”. W takiej sytu-
acji Sąd Najwyższy byłby wyposażony we władzę „tworzenia lub, co 
właściwie sprowadza się do tego samego, modelowania konstytucji, do 
której pretensje roszczą sobie i którą wykonują tylko nieliczni monar-
chowie w Europie”. Pełniący funkcję kontroli konstytucyjności prawa 
Sąd Najwyższy przypominał Taylorowi „święte przymierze sześciu 
monarchów”225.

Krytycy sądowej kontroli konstytucyjności prawa we współczesnej 
amerykańskiej doktrynie odwołują się właśnie przede wszystkim do ar-
gumentów aksjologicznych. Do czołowych przedstawicieli tego nurtu, 
których zresztą nie brakuje, należą M. Tushnet, profesor prawa na Uni-
wersytecie Harvarda, oraz J. Waldron, Nowozelandczyk wykładający 
między innymi na uniwersytecie nowojorskim. Pierwszy z wymienio-
nych badaczy opowiada się za wprowadzeniem poprawki do konsty-
tucji federalnej, która zakazywałaby sądom badania zgodności ustaw 
z konstytucją. Stosowny przepis miałby przyjąć następujące brzmienie: 
„konstytucyjność ustaw Kongresu nie może być kontrolowana przez 
jaki kolwiek sąd w Stanach Zjednoczonych”226. Dzięki uzupełnieniu kon-
stytucji proponowaną poprawką sędziowie utraciliby prawo kontrolo-
wania ustaw federalnych pod względem ich zgodności z konstytucją, 
a tym samym nie mogliby już dokonywać jej autorytatywnej wykładni. 
Uzasadnieniem przeprowadzenia takiej zmiany jest przekonanie, że nie-
mal wszystkie postanowienia konstytucji, „a w gruncie rzeczy wszyst-
kie te, które z reguły powodują powstawanie sporów prowadzących 
do sądowej kontroli konstytucyjności prawa, mogą być interpretowane 
w rozmaity sposób”. Instytucja sądowej kontroli konstytucyjności pra-
wa – przekonuje cytowany autor – „opiera się na założeniu, że racjonal-
na interpretacja uznana przez sędziów za bardziej racjonalną niż jaka-
kolwiek alternatywna powinna przeważać nad racjonalną interpretacją, 
którą za bardziej racjonalną uznaje Kongres”. Jego zdaniem judicial re-
view nie tylko nie broni się skutecznie przed krytycznymi uwagami kie-
rowanymi pod adresem tej instytucji, ale również nie jest nieuchronnym 
skutkiem ustanowienia rządów konstytucyjnych. Nie stanowi bowiem 
„rezultatu analizy pojęciowej terminów takich jak «prawo», «najwyższe 
prawo», «konstytucja» oraz im podobnych”227.

W takim ujęciu sądowa kontrola konstytucyjności prawa nie jest nie-
odzownym komponentem konstytucjonalizmu, ale tylko jedną z licz-

225 J. Taylor, op.cit., s. 213. W polskiej literaturze przedmiotu stanowisko Taylora wo-
bec judicial review ogólnie opisywał R.M. Małajny. Zob. idem, Anglosaska doktryna rozdzia-
łu władzy XIX wieku, „Z dziejów prawa”, t. 4 (12), Katowice 2001, s. 92–93.

226 M. Tushnet, Abolishing Judicial Review, „Constitutional Commentary” 2011, vol. 27, 
no. 3, s. 581.

227 Ibidem, s. 585.
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nych instytucji ustrojowych, której racjonalność może być przedmiotem 
krytycznej refl eksji. Jej ocena, zdaniem M. Tushneta, wypada negatyw-
nie w konfrontacji z postulowanym przez niego modelem nawiązują-
cym do brytyjskiego wzorca suwerenności Parlamentu, w którym to 
organ prawodawczy byłby odpowiedzialny za ustalanie obowiązującej 
wykładni konstytucji. Najważniejsze argumenty wysuwane na rzecz 
takiego stanowiska są następujące. Po pierwsze, autorytatywne inter-
pretowanie konstytucji przez sądy nie gwarantuje większej stabilności 
fundamentalnego prawa. Proces legislacyjny jest na tyle złożony i wy-
magający, że uchwalane ustawy niemal w każdym przypadku cieszą 
się znaczącym poparciem. Oznacza to, że ustalona w toku prac legisla-
cyjnych interpretacja konstytucji nie powinna być bardziej podatna na 
nagłą zmianę niż ta określona decyzją pięciu sędziów konstytuujących 
większość w składzie Sądu Najwyższego228. Po drugie, sędziowie nie są 
nieomylni. Podobnie jak członkowie legislatury również oni mogą błęd-
nie intepretować konstytucję229. Po trzecie, przekonanie, że obywatele 
nie są zdolni bronić konstytucyjnych wartości, nie ma empirycznego 
uzasadnienia. Niepowodzenie prób ustawowego ograniczenia prawa 
do posiadania broni oraz możliwości przerywania ciąży wskazane są 
jako przykłady skutecznego przeciwdziałania wprowadzaniu uregulo-
wań prawnych uznawanych przez większość obywateli za niezgodne 
z konstytucją230. 

Przedstawione argumenty przeciwko judicial review można uzupeł-
nić przynajmniej jeszcze jednym. Ustalanie wykładni konstytucji przez 
sądy w ramach wykonywania funkcji kontroli konstytucyjności prawa 
jest gorszym rozwiązaniem z punktu widzenia aksjologii konstytucjo-
nalizmu wyrastającego z zasady suwerenności ludu od innych form 
określania obowiązującej interpretacji przepisów konstytucyjnych. Wie-
le kwestii wiążących się z wykładnią konstytucji nie ma bowiem cha-
rakteru prawnego. Prawnicza frazeologia, którą posługują się sędzio-
wie w wydawanych orzeczeniach, nie może zmienić tego, że w wielu 
wypadkach podejmują oni decyzje polityczne. Pozbawienie sędziów 
prawa unieważniania ustaw ze względu na ich sprzeczność z konstytu-
cją spowodowałoby zatem, że to 

228 Zob. idem, Taking the Constitution Away from the Courts, Princeton University Press, 
Princeton 2000, s. 52.

229 Ibidem, s. 96. Argument ten zakłada, że punktem odniesienia do oceny sądowej 
interpretacji konstytucji jest sposób jej rozumienia przez opinię publiczną. Prawidło-
wość wykładni przepisów konstytucji można więc ocenić, odnosząc je do oczekiwań 
większości obywateli. 

230 Ibidem, s. 124.
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 […] sami obywatele, korzystając ze zwykłej procedury legislacyjnej, de-
cydowaliby o dopuszczalności przerywania ciąży […] lub [legalności] 
małżeństw homoseksualnych. Mogliby rozstrzygać między sobą, czy 
chcą obowiązywania prawa karzącego za publiczne wyrażanie nienawi-
ści rasowej lub ograniczającego wydatki w kampanii wyborczej. Jeśli nie 
zgadzaliby się w którejkolwiek z tych kwestii, mogliby wybrać przed-
stawicieli w celu rozważenia i uregulowania przez nich tych zagadnień 
przez głosowanie w legislaturze231. 

W systemie rządów opartych na zasadzie suwerenności ludu prob-
lemem niemożliwym do przezwyciężenia jest brak odpowiedniej legi-
tymacji instytucji judicial review. „Przyznając szczególną wartość głoso-
waniu nieobieralnych i nieodpowiedzialnych sędziów – pisze w tym 
kontekście J. Waldron – pozbawia ona prawa głosu zwykłych obywa-
teli, kwestionując tym samym zasady przedstawicielstwa i politycznej 
równości”232.

5. Wnioski

Opis genezy i rozwoju instytucji sądowej kontroli konstytucyjności 
prawa pozwala postawić tezę, że początkowo nie była ona jednym 
z założeń idei konstytucjonalizmu i dopiero po pewnym czasie została 
wykreowana w teorii politycznej i orzecznictwie sądów. Liczne świade-
ctwa historyczne wskazują, że prawo sędziów do oceny zgodności ak-
tów normatywnych z konstytucją było pierwotnie odrzucane nie tylko 
w Ameryce, ale również na Wyspach Brytyjskich, a wraz z ugruntowy-
waniem się judicial review było bardzo intensywnie podważane i zwal-
czane. Stosunek do tej instytucji potwierdza, że początkowo konstytu-
cję postrzegano jako autonomiczny wobec prawa system normatywny. 
Dlatego właśnie pretensje sędziów do jej interpretowania w procesie 
stosowania prawa nie miały racji bytu. Dopiero rewizja ontologicznego 
statusu konstytucji umożliwiła wprowadzenie, a następnie utrwalenie 
zasady sądowej kontroli konstytucyjności prawa w warunkach obowią-
zywania spisanej konstytucji.

Argumenty rozwijane na rzecz judicial review prowadziły do uznania 
monopolu prawniczej wykładni konstytucji i efektywnej delegitymiza-
cji interpretacji nie opartej na argumentach natury prawnej. Akceptacja 

231 J. Waldron, The Core of the Case against Judicial Review, „Yale Law Journal” 2006, 
vol. 115, no. 6, s. 1349.

232 Ibidem, s. 1353. 
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prawa władzy sądowniczej do wypowiadania się w kwestiach konsty-
tucyjnych podważała legitymację pozostałych władz do interpretowa-
nia konstytucji. Słabością teorii departamentalnej było nie tylko odda-
nie ostatniego głosu judykatywie, ale również wewnętrzna sprzeczność. 
Nie istniały bowiem żadne podstawy do uwzględnienia sądownictwa 
w procesie ustalania obowiązującego znaczenia „ludowego prawa”. 
Sądy nie były organami przedstawicielskimi. Uznanie, że mogą one in-
terpretować postanowienia konstytucji, podważało jej szczególny sta-
tus, redukując do rangi prawa jakościowo tożsamego z prawem stano-
wionym i prawem powszechnym, a różniącym się od nich tylko wyższą 
mocą prawną.

Warto zwrócić uwagę na aksjologiczne argumenty, jakimi posługi-
wali się zwolennicy judicial review, zwłaszcza ci bardziej radykalni. Uka-
zują one bowiem powody, dla których dążono do ustanowienia zasady 
sądowej kontroli konstytucyjności prawa. W przekonaniu adherentów 
tej instytucji pozwalała ona na zastąpienie suwerenności ludu suweren-
nością prawa. Całkowicie inne spojrzenie na to, czym jest konstytucja 
i jaki ma charakter, uniemożliwiało jakiekolwiek porozumienie między 
zwolennikami i przeciwnikami judicial review. Ich stanowiska wynikały 
bowiem z przyjęcia różnej aksjologii. W istocie spór między nimi toczył 
się o to, czy podstawą rządów konstytucyjnych ma być zasada suweren-
ności ludu, czy też zasada rządów prawa. 

Upraszczając nieco, można stwierdzić, że pierwsze stanowisko nie 
dopuszczało możliwości powściągania woli suwerennego ludu w kształ-
towaniu porządku normatywnego w większym stopniu, niż sama zbio-
rowość uzna to za stosowne. Konstytucja pełni tu oczywiście, używając 
poetyki Jeff ersona, funkcję łańcuchów krępujących arbitralność władzy 
politycznej, ale o tym, w jakim zakresie to czyni, decyduje nieustannie 
sam lud. Nie może być więc żadnej innej formy kontroli działalności 
prawodawczej legislatury niż przeprowadzane w niewielkich odstę-
pach czasu wybory. Jakikolwiek inny hamulec wobec niej, jak stwierdził 
John Randolph na forum Izby Reprezentantów, „jest sprzeczny z zasa-
dą, że wolni ludzie są zdolni do samodzielnego rządzenia sobą”233.

Drugie stanowisko zakładało natomiast konieczność uczynienia 
z konstytucji trwałej podstawy ładu normatywnego, ponieważ tylko 
istnienie wyższych, niezmiennych norm mogło zapobiegać arbitralno-
ści władzy, której niebezpieczeństwo dostrzegano w nieokiełznanych 
rządach nierozumnej większości. Suwerenność ludu pojmowana jako 
nieskrępowane prawo określania przezeń treści konstytucji uważano za 
niemożliwą do pogodzenia z samą koncepcją ładu normatywnego. Su-
werenna władza wspólnoty miała więc być zredukowana wyłącznie do 

233 Annals of Congress, House of Representatives, 7th Cong., 1st sess., s. 660.
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aktu kreacji konstytucji, zapewniającego odpowiednią legitymację usta-
nowionemu na jej podstawie porządkowi ustrojowemu. Stąd wynikała 
potrzeba uczynienia z konstytucji podstawowego aktu prawnego, tak 
aby możliwość ustalania znaczenia jej postanowień uzależniona była 
od posiadania fachowej wiedzy prawniczej dostępnej jedynie stosun-
kowo wąskiej elicie. W rzeczywistości chodziło tu o to samo, o co w sie-
demnastowiecznej koncepcji fundamentalnych praw. O skrępowanie 
woli suwerena odpowiedzialnego za kształtowanie porządku norma-
tywnego we wspólnocie. Różnica polegała jedynie na tym, że w Anglii 
początków XVII wieku był nim monarcha, a w Ameryce XVIII i XIX 
wieku – lud. W zaskakującym przypływie szczerości broniący swoje-
go prawa do odmowy stosowania ustaw sprzecznych z konstytucją sę-
dziowie z Kentucky stwierdzili otwarcie, że przyznanie sądom prawa 
interpretacji postanowień konstytucji jest nieodzowne, by w kwestiach 
konstytucyjnych nie mogli wypowiadać się „idioci, szaleńcy albo ludzie 
o umysłowości zniszczonej przez alkoholizm”234. Takie samo stanowi-
sko wyrażane w bardziej oględny sposób sprowadzało się do konstata-
cji, że judicial review jest mechanizmem służącym „ochronie ludu przed 
nim samym”235.

Nadal kanoniczne – nie tylko w głównym nurcie współczesnej ame-
rykańskiej doktryny prawa konstytucyjnego, ale również w porównaw-
czym prawie konstytucyjnym – ujęcie genezy sądowej kontroli konsty-
tucyjności prawa jest w istocie dziewiętnastowieczną kreacją. Nowe 
badania przekonująco wykazują jego problematyczność. 

234 Zob. T.W. Ruger, „A Question Which Convulses a Nation”: The Early Republic Greatest 
Debate about the Judicial Review Power, „Harvard Law Review” 2004, vol. 117, no. 3, s. 875.

235 Zob. W.E. Nelson, Changing Conceptions of Judicial Review: The Evolution of Consti-
tutional Theory in the States 1790–1860, „University of Pennsylvania Law Review” 1972, 
vol. 120, no. 6, s. 1185.





225

Rozdział IV

Polityczny konstytucjonalizm 
jako obowiązujący paradygmat konstytucyjny 

w państwach anglosaskich

1. Normatywność niespisanej konstytucji

W Wielkiej Brytanii, inaczej niż w Ameryce, dążenia do nałożenia ogra-
niczeń na władzę polityczną w celu wyeliminowania jej arbitralności ani 
razu nie doprowadziły do ustanowienia spisanej konstytucji. Taka idea 
nigdy nie cieszyła się na Wyspach Brytyjskich popularnością. Postulat 
ustanowienia konstytucji wysuwany był niekiedy w pierwszych deka-
dach XIX wieku, ale raczej incydentalnie i przez środowiska niemające 
wielkiego znaczenia politycznego1. Żadna z dwóch wielkich osiemna-

1 Podobnie jak w poprzednim stuleciu większość radykalnych grup dążyła do 
wprowadzenia zmian ustrojowych przez Parlament. Byli jednak również wśród rady-
kałów zwolennicy idei głoszonych przez Thomasa Paine’a. W tym kontekście wypada 
przywołać nazwiska Richarda Carlile’a i Josepha Brayshawa. Pierwszy z wymienionych 
w 1821 roku wystąpił z manifestem wzywającym radykałów do uchwalania deklara-
cji nawołujących nie tylko do reformy ustroju, lecz także do ustanowienia „narodowej 
konstytucji” (national constitution). Opracowana przez Brayshawa Deklaracja Reformato-
rów Yorkshire, Lancashire, Derbyshire i Cheshire (Declaration of the Reformers of Yorkshire, 
Lancashire, Derbyshire and Cheshire) została uchwalona na spotkaniu delegatów rady-
kalnych organizacji z wymienionych hrabstw w Stockport w marcu 1821 roku. W de-
klaracji odrzucono postulaty umiarkowanych reform, wskazując na konieczność opra-
cowania „narodowej konstytucji”. Takie stanowisko było zbyt skrajne dla większości 
radykalnych działaczy, którzy odrzucali rewolucyjne tradycje myślenia politycznego, 
uważając, że wysiłki środowisk działających na rzecz reformy powinny skupić się na 
dążeniu do wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego (zob. J. Belchem, Repub-
licanism, Popular Constitutionalism and the Radical Platform in Early Nineteenth – Century 
England, „Social History” 1981, vol. 6, no. 1, s. 23–25). Idea zwołania konwencji i opra-
cowania konstytucji powróciła na początku lat trzydziestych XIX wieku. Przykładem 
jej ponownej obecności w debacie publicznej może być anonimowy list do wydawcy 
jednej z wpływowych radykalnych gazet, którego autor nawoływał do równoczesnego 
zorganizowania w całym kraju spotkań, na których dokonano by wyboru delegatów na 
konwencję narodową oraz dyskutowano i decydowano o podstawowych zagadnieniach 
ustrojowych. Zgromadzenie wybranych w ten sposób delegatów, tworzących „wielką 
radę narodu” (great council of the nation), miałoby „opracować i ustanowić kilka jasnych 
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stowiecznych rewolucji nie doprowadziła do porzucenia paradygmatu 
suwerenności Parlamentu jako organu dysponującego formalnie pełnią 
władzy prawodawczej.

Zarówno w Ameryce, jak i później we Francji ustanawianie spisanych 
konstytucji wiązało się z delegitymizacją zastanego porządku ustrojo-
wego, powodującą konieczność wykreowania de novo jego podstawy 
normatywnej oraz funkcjonującego na jej podstawie zespołu instytucji. 
Do niczego podobnego nie doszło nigdy, jak powszechnie wiadomo, na 
Wyspach Brytyjskich. W dobie oświeceniowych rewolucji w brytyjskiej 
teorii politycznej nie nastąpiło wyodrębnienie władzy konstytucyjnej 
z ogólnej kompetencji stanowienia prawa, będącej domeną Parlamen-
tu. Ograniczenia nałożone na władzę organu prawodawczego nie przy-
brały więc formy spisanych norm wyższego rzędu zamieszczonych 
w szczególnego rodzaju dokumencie. Brak spisanej konstytucji unie-
możliwił z kolei rozwój instytucji sądownictwa konstytucyjnego. Bry-
tyjska konstytucja nabrała jednak z czasem normatywnego charakteru, 
a suwerenność Parlamentu została zakwestionowana w Wielkiej Bryta-
nii, podobnie jak wcześniej w Stanach Zjednoczonych, przez zasadę su-
werenności ludu. Transformacja brytyjskiej konstytucji w tym kierunku 
dokonywała się jednak stopniowo, w sposób niedostrzegalny i w związ-
ku z tym trudny do uchwycenia.

i zwięzłych praw w celu utworzenia i kontrolowania przyszłych rządów w kraju. Po 
zakończeniu przez nich pracy powinni oni doprowadzić do opublikowania tych praw 
pod tytułem Konstytucja Narodu Brytyjskiego (Constitution of the British Nation), lub od-
powiednio innego narodu”, to znaczy szkockiego, angielskiego bądź irlandzkiego (cyt. 
za: T.M. Parssinen, Association, Convention and Anti-Parliament in British Radical Politics, 
1771–1848, „English Historical Review” 1973, vol. 88, no. 148, s. 518). W dyskursie poli-
tycznym pierwszych dekad XIX wieku obok obecnej już w poprzednim stuleciu idei 
konwencji jako odrębnego od Parlamentu organu przedstawicielskiego pojawiła się 
zatem idea spisanej konstytucji nawiązująca już jednoznacznie – inaczej niż u Johna 
Cartwrighta, który był zdaje się jej jedynym koryfeuszem w pierwszym pokoleniu ra-
dykałów – do dokumentów znanych z Ameryki i Francji. Nie zdołała ona jednak nigdy 
uzyskać większego poparcia. Radykalni działacze wzywający do ustanowienia konsty-
tucji pozostawali na marginesie, ich wpływy były zaś bardzo ograniczone. Po 1832 roku 
idea spisanej konstytucji została już natomiast całkowicie zarzucona. Większa repre-
zentatywność Parlamentu z jednej strony dawała nadzieję na skuteczne przeforsowa-
nie kolejnych reform ustrojowych na drodze parlamentarnej, a z drugiej strony osła-
biała siłę tradycyjnych argumentów wysuwanych na rzecz konwencji jako prawdziwie 
przedstawicielskiego organu, przeciwstawianego niereprezentatywnemu Parlamento-
wi. Słynna Karta Ludu (People’s Charter) opracowana w 1838 roku, od której nazwę wziął 
najpoważniejszy ruch reformatorski działający w Wielkiej Brytanii po reformie prawa 
wyborczego, była w istocie projektem ustawy, której celem miało być wprowadzenie 
powszechnego prawa do głosowania, zniesienie cenzusów majątkowych w zakresie 
biernego prawa wyborczego, ustanowienie rocznej kadencji Izby Gmin, wprowadzenie 
materialnej równości wyborów, wynagrodzeń dla deputowanych oraz tajności głoso-
wania. Zob. The People’s Charter, C.M. Elt, London 1848, s. 11 i n.
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W historii brytyjskiego konstytucjonalizmu przełomową datą jest rok 
1832, kiedy to przeprowadzono pierwszą wielką reformę prawa wybor-
czego. Na podstawie ustaw o zmianie przedstawicielstwa narodowego 
(acts to amend the representation of the people), nazywanych potocznie usta-
wami o reformie (reform acts)2, została dokonana redystrybucja man-
datów w Izbie Gmin. Doszło też do ustanowienia nowych warunków 
nabywania czynnego prawa wyborczego. Po raz pierwszy reprezenta-
cję w Parlamencie uzyskały gęsto zaludnione ośrodki miejskie, dzięki 
czemu zwiększyła się reprezentatywność organu prawodawczego. 
Liczba uprawnionych do głosowania nie uległa co prawda radykalne-
mu zwiększeniu3, ale nawet stosunkowo niewielki przyrost wyborców 
doprowadził do radykalnej zmiany ustrojowej. Uniemożliwił bowiem 
dalsze utrzymywanie kontroli nad Parlamentem przez wąskie elity po-
wiązane z najbardziej wpływowymi koteriami arystokratycznymi, któ-
re dzięki archaicznej formule reprezentacji oraz podatnemu na korup-
cję systemowi wyborczemu mogły panować nad większością w Izbie 
Gmin. Reforma dała więc początek kształtowaniu się systemu rządów 
odpowiedzialnych (responsible government). 

 Najbardziej znaczącym, nawet jeśli nie w pełni zamierzonym re-
zultatem reformy stała się zmiana charakteru relacji między członkami 
Izby Gmin a ich wyborcami. Pozbawienie reprezentacji parlamentarnej 
większości okręgów, w których wybory były fi kcją, oraz rozszerze-
nie grona osób uprawnionych do głosowania spowodowały, że stały 
się one znacznie bardziej rywalizacyjne. Jak podaje B. Whitfi eld, o ile 
przed 1832 rokiem walka o mandaty w Izbie Gmin toczyła się średnio 

2 Uchwalone zostały trzy ustawy: wspólna dla Anglii i Walii (An Act to Amend 
the Representation of the People in England and Wales) oraz odrębne dla Szkocji i Irlandii 
(odpowiednio An Act to Amend Representation of the People in Scotland oraz An Act to 
Amend the Representation of the People in Ireland).

3 Oszacowanie liczby mieszkańców Zjednoczonego Królestwa mogących głosować 
przed wejściem w życie ustaw o reformie jest utrudnione ze względu na brak reje-
strów wyborczych. Dane dla 1832 roku, w którym odbyły się pierwsze wybory do Izby 
Gmin przeprowadzone na podstawie nowego prawa wyborczego, pokazują, że odsetek 
uprawnionych do głosowania nie przekroczył wówczas 4% ogólnej populacji. W Anglii 
i Walii zarejestrowanych było 651 535 wyborców, w Szkocji – 64 447, a w Irlandii – 90 068. 
Uwzględniwszy głosy przynależne uniwersytetom, w sumie w wyborach mogło zostać 
oddanych 812 938 głosów, przy ówczesnej liczbie ludności Zjednoczonego Królestwa 
szacowanej na około 24 miliony (C. Rallings, M. Thrasher (eds.), British Electoral Facts 
1832–2006, Ashgate, Aldershot 2007, s. 85). Nawet tak nieznaczny w liczbach bezwzględ-
nych wzrost oznaczał jednak istotny przyrost procentowy. Opierając się na danych do-
tyczących roku 1831 przedstawionych przez M. Brocka, według których przed reformą 
głosować mogło około 490 000 osób, okazuje się, że dzięki wprowadzonym zmianom 
liczba wyborców wzrosła o ponad 60%, w tym w Anglii i Walii o przeszło połowę, w Ir-
landii niemal dwukrotnie, w Szkocji zaś aż czternastokrotnie (zob. M. Brock, The Great 
Reform Act, Hutchinson University Library, London 1973, s. 312–313).



228

w jednej trzeciej okręgów, o tyle w pierwszych wyborach przeprowa-
dzonych według nowych zasad dotyczyła już niemal trzech czwartych 
wszystkich okręgów, a w ciągu następnych trzech dekad w przeszło 
połowie z nich toczyła się rzeczywista rywalizacja o miejsce w ławach 
parlamentarnych4.

Zmienił się charakter wyborów. Ugrupowania parlamentarne, które 
istniały już wcześniej, zaczęły aktywnie zabiegać o głosy, prowadząc 
ogólnokrajowe kampanie wyborcze i wyraźnie określając własne sta-
nowisko w stosunku do aktualnych zagadnień politycznych. Pojawiło 
się zjawisko świadomego głosowania przez wyborców na kandyda-
tów ze względu na to, że głosili oni bliskie im postulaty5. W ten sposób 
tworzyła się między nimi więź stanowiąca zalążek odpowiedzialności 
politycznej rządu już nie tylko przed Parlamentem, ale pośrednio rów-
nież przed wyborcami uosabiającymi zewnętrzny wobec aparatu pań-
stwowego podmiot suwerenności. Książę Wellington trafnie więc, jak 
się zdaje, rozpoznał nowe zjawisko, które ukazało się już przy okazji 
pierwszych wyborów w 1832 roku, ubolewając, że „szkoda poczyniona 
przez reformę polega na tym, iż podczas gdy uprzednio demokracja do-
minowała tylko w niektórych miejscach, obecnie dominuje wszędzie”6.

System rządów odpowiedzialnych kształtował się stopniowo. Proces 
ten polegał, jak dobrze wiadomo, na związaniu gabinetu z Parlamen-
tem i ostatecznym wyeliminowaniu bardzo już osłabionych możliwości 
władczego oddziaływania nań przez monarchę. Decydująca była pod 
tym względem reforma prawa wyborczego. Zmniejszyła ona bowiem 
znaczenie wsparcia udzielanego przez króla poszczególnym członkom 
Izby Gmin, których miejsca w Parlamencie zależały odtąd w coraz więk-
szym stopniu od tego, w jaki sposób ich działalność będzie postrzegana 
przez wyborców w ich okręgu. W połączeniu z coraz bardziej ograni-
czonymi zasobami, jakie pozostały królowi do dyspozycji w ramach 
patronażu (patronage), reforma przypieczętowała trwający już od kilku 
dekad proces erozji wpływu monarchy na wykonywanie przez jego mi-
nistrów władzy wykonawczej7. 

Zasada odpowiedzialności politycznej rządu przed Parlamentem 
zastąpiła odpowiedzialność gabinetu przed królem. Dzięki rywaliza-
cyjnym wyborom przekładała się natomiast na odpowiedzialność egze-
kutywy przed zewnętrznym wobec aparatu państwowego podmiotem. 
Ukształtowany w wyniku wyborów układ sił w Izbie Gmin zaczął de-

4 B. Whitfi eld, The Extension of the Franchise, 1832–1931, Heinemann Educational 
Publishers, Oxford 2001, s. 73.

5 Zob. J.A. Philips, Ch. Wetherell, The Great Reform Act of 1832 and the Political Mod-
ernization of England, „American Historical Review” 1995, vol. 100, no. 2, s. 415 i n.

6 Cyt. za: ibidem, s. 434.
7 Zob. J.P. Mackintosh, The British Cabinet, Stevens & Sons, London 1977, s. 76.
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terminować skład gabinetu. Wilhelm IV mógł jeszcze próbować wywie-
rać w tym zakresie jakiś wpływ, do tego stopnia, aby zdymisjonować 
hrabiego Melbourne’a ze stanowiska premiera w 1834 roku, niemniej 
u progu panowania jego następczyni królowej Wiktorii akceptowano 
już zasadę, że członkowie gabinetu wskazywani są przez szefa rządu, 
a stanowisko to obejmuje zawsze osoba zdolna do pozyskania i utrzy-
mania zaufania Parlamentu8.

W 1841 roku po raz pierwszy w historii doszło do uchwalenia przez 
Izbę Gmin wotum nieufności wobec gabinetu. 4 czerwca większością 
jednego głosu przyjęta została przez nią rezolucja stwierdzająca, że 

 ministrowie Jej Królewskiej Mości nie posiadają w wystarczającym za-
kresie zaufania Izby Gmin, umożliwiającego im przeforsowanie w Izbie 
rozwiązań uważanych przez nich za najważniejsze dla dobra publiczne-
go; oraz że trwanie przez nich na stanowiskach w tych okolicznościach 
pozostaje w sprzeczności z duchem konstytucji9. 

Wyjaśniający powody złożenia w Parlamencie projektu rezolucji Ro-
bert Peel przedstawił gruntowne uzasadnienie zasady odpowiedzialno-
ści politycznej rządu w systemie parlamentarnym, utożsamiając „ducha 
konstytucji” brytyjskiej z systemem rządów „utrzymującym równo-
wagę między monarchią a demokracją”, któremu udaje się „harmoni-
zować te zdawałoby się przeciwstawne składniki” przez „nieustanną, 
lecz niemal nieodczuwalną interwencję hamulców”, zapobiegając w ten 
sposób „konieczności odwoływania się do skrajnych narzędzi w przy-
padku konfl iktu przeciwnych sobie władz”10.

Uchwalenie przez Izbę Gmin wotum nieufności dla gabinetu hra-
biego Melbourne’a można uznać za symboliczny moment ustanowie-
nia w Wielkiej Brytanii systemu rządów odpowiedzialnych. Proces jego 
tworzenia przebiegał równolegle z kształtowaniem się niespisanej kon-
stytucji. Zasada odpowiedzialności politycznej rządu przed Parlamen-
tem i obowiązek ustąpienia ze stanowisk ministrów niecieszących się 
jego zaufaniem sankcjonowana była wyłącznie normami konwenanso-
wymi. Żadna norma prawna nie zobowiązywała ministrów do rezygna-
cji z zajmowanych stanowisk ze względu na utratę zaufania Parlamen-
tu, ale jak stwierdzała wspomniana rezolucja Izby Gmin z 1841 roku, 
dalsze pełnienie przez nich funkcji w takiej sytuacji było sprzeczne 
z „duchem konstytucji”.

 8 Zob. A.H. Dodd, The Growth of Responsible Government from James the First to Victo-
ria, Routledge & Kegan Paul, London 1965, s. 188.

 9 HC Deb, 4 June 1841 vol. 58 col. 1241.
10 HC Deb, 27 May 1841 vol. 58 col. 805.



230

W latach trzydziestych XIX wieku przymiotnik „niekonstytucyjny” 
(unconstitutional) upowszechnił się w brytyjskich debatach parlamentar-
nych. Jego coraz częstsze używanie wskazuje na wzrastającą świado-
mość istnienia konstytucyjnych ograniczeń władzy politycznej, zarów-
no w zakresie kształtowania przez nią wiążących dla obywateli norm 
prawnych, jak i stosunków w ramach aparatu państwowego. Pojęciem 
niekonstytucyjności posługiwano się wprawdzie także wcześniej, nie-
mniej jednak w tej dekadzie można zaobserwować wyraźny wzrost 
liczby tego rodzaju odniesień. Nie oznacza to, że wszyscy, którzy od-
woływali się do niekonstytucyjności projektu ustawy lub oceniali w ten 
sposób postępowania ministrów, mieli to samo na myśli, kiedy mówili 
o tym, co jest, a co nie jest ich zdaniem zgodne z konstytucją. Częstsze 
nawiązania do niekonstytucyjności wskazują jednak na postrzeganie 
konstytucji w kategoriach normatywnych, a nie tylko opisowych.

W opublikowanej po raz pierwszy w 1832 roku pracy zatytułowa-
nej The Province of Jurisprudence Determined J. Austin nie tylko przedsta-
wił charakterystykę pojęcia niekonstytucyjności, ale również wyraźnie 
zaakcentował różnicę między niekonstytucyjnością a bezprawnością 
działań władzy politycznej, co wskazuje na dostrzeganie przez niego 
konceptualnej różnicy między konstytucją a prawem. J. Austin był zwo-
lennikiem pozytywizmu prawnego. Stanowisko zakładające, że prawo 
jest wyrazem woli suwerena – pod którym to pojęciem rozumie się pod-
miot uprawniony do stanowienia prawa, obojętne, czy jest to monarcha, 
czy legislatura – prowadziło go do odrzucenia jako absurdalnej moż-
liwości związania podmiotu władzy suwerennej normami prawnymi. 
Suweren ograniczony istnieniem wyższego prawa zarazem byłby i nie 
byłby suwerenny. Konkluzją takiego rozumowania było zatem stwier-
dzenie, że pojęcie „najwyższej władzy ograniczonej pozytywnym pra-
wem jest w oczywisty sposób wewnętrznie sprzeczne”11. W takim ujęciu 
jakiekolwiek ograniczenia władzy prawodawczej mogły mieć najwyżej 
charakter „norm pozytywnej moralności” (rules of positive morality).

W tym kontekście pojawia się w omawianej publikacji pojęcie nie-
konstytucyjności odnoszone do postępowania suwerennej władzy pra-
wodawczej, którą w Wielkiej Brytanii kojarzono oczywiście z Parlamen-
tem. W szerokim ujęciu oznaczało ono zdaniem J. Austina „zasady lub 
maksymy” zwykle przestrzegane przez prawodawcę ze względu na to, 
że są one akceptowane przez „przeważającą część” społeczeństwa lub 
przez jego „wpływowych członków”. Nie ma znaczenia, czy owe mak-
symy zostały wyraźnie ustanowione, czy też „po prostu narzucone przez 
poglądy dominujące we wspólnocie”. W obu przypadkach ich sankcja 

11 J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Albemarle Street, London 1832, 
s. 268. 
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ma charakter polityczny, a nie prawny. Jeśli prawodawca nie brałby ich 
pod uwagę, nie narażałoby go to na jakiekolwiek prawne reperkusje. 
Najpewniej jednak ściągnąłby na siebie krytykę, a nawet mógłby „na-
potkać czynny opór ogółu lub przeważającej części rządzonych”12. Nie-
konstytucyjność ustawy bądź innego aktu prawnego oznacza więc tu 
ich sprzeczność z ogólnie akceptowanymi zasadami lub maksymami.

W węższym ujęciu pojęcie niekonstytucyjności było kojarzone przez 
J. Austina ze sprzecznością z prawem konstytucyjnym, które defi niował 
on jako „pozytywną moralność lub złączenie pozytywnej moralności 
i pozytywnego prawa”, określające ustrój i strukturę aparatu państwo-
wego13. Prawo konstytucyjne, które jest pojęciem węższym od konsty-
tucji rozumianej jako zespół podstawowych zasad i maksym, podobnie 
jak ona ma sankcję wyłącznie polityczną. Ochronę zapewniają mu je-
dynie „odczucia rządzonych”. W rezultacie chociaż każdy akt prawny 
„naruszający prawo konstytucyjne może być słusznie nazwany niekon-
stytucyjnym, nie stanowi on, ściśle rzecz biorąc, naruszenia prawa i nie 
może być właściwie nazwany bezprawnym (illegal)”. 

 Ustawa brytyjskiego Parlamentu powierzająca suwerenność królowi 
bądź królowi i [tylko] wyższej lub niższej izbie, istotnie zmieniałaby 
obecną strukturę rządu (supreme government), w związku z czym mo-
głaby zostać słusznie nazwana niekonstytucyjnym prawem. Gdyby 
hipotetyczna ustawa była również ogólnie szkodliwa, a nadto gdyby 
obrażała też ogół lub przeważającą część narodu, można by ją określić 
równocześnie niemoralną, bezbożną oraz niekonstytucyjną. Lecz nazwać 
ją bezprawną byłoby absurdem: jako że jeśli Parlament jest obecnie su-
werenem w Zjednoczonym Królestwie, jest on autorem, bezpośrednio 
lub pośrednio, wszelkiego pozytywnego prawa, ustanawiając [w ten 
sposób] wyłączną miarę tego, co pod względem prawnym sprawiedliwe 
i niesprawiedliwe”14.

Rozważania J. Austina nie dotyczyły wyłącznie Wielkiej Brytanii. 
Kategorie, którymi się posługiwał, miały charakter uniwersalny. Jego 
uwagi wskazujące na to, że konstytucja i prawo konstytucyjne, nieza-
leżnie od tego, czy przyjmują formę spisaną, czy niespisaną, mogą być 
opatrzone wyłącznie polityczną sankcją, są pouczające również w kon-
tekście ówczesnego konstytucjonalizmu amerykańskiego. Wydają się 
bowiem potwierdzać, że w początkach XIX wieku różnica między spi-
saną a niespisaną konstytucją nie była jeszcze powszechnie traktowa-
na jako rzecz o zasadniczym znaczeniu. Niemniej jednak największą 
wartość ma poczynione przez J. Austina rozróżnienie pojęcia niekon-

12 Ibidem, s. 272.
13 Ibidem, s. 273–274.
14 Ibidem, s. 274, 275.
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stytucyjności i bezprawności. Rozdzielenie tego, co dopuszczalne kon-
stytucyjnie, od tego, co dozwolone pod względem prawnym, przesądza 
bowiem o normatywności niespisanej, politycznej konstytucji.

Nie da się precyzyjnie ustalić, kiedy brytyjska konstytucja uzyskała 
normatywny charakter. Nie ulega jednak wątpliwości, że doszło do tego 
za sprawą nieformalnych, pozaprawnych norm, które z czasem zostały 
nazwane konwenansami konstytucyjnymi (constitutional conventions). 
Co prawda geneza konwenansów wiąże się z ograniczeniami władzy 
królewskiej odnotowywanymi już za czasów pierwszych władców z dy-
nastii hanowerskiej15, niemniej jednak dopiero w XIX wieku stały się one 
wehikułem wprowadzającym do brytyjskiego ustroju zasadę suweren-
ności ludu, skutkującą z kolei korektą regulowanej prawem struktury 
instytucjonalnej aparatu państwowego, nowym określeniem wzajem-
nych relacji na płaszczyśnie ustrojowej między egzekutywą a legislaty-
wą oraz nałożeniem konstytucyjnych ograniczeń na nieskrępowaną pod 
względem prawnym władzę ustawodawczą Parlamentu. 

Normatywny charakter angielskiej konstytucji wyraźnie wyartyku-
łował już E.A. Freeman we wpływowym studium historycznym opub-
likowanym po raz pierwszy w 1872 roku, chociaż już przed nim kilku 
autorów opisywało brytyjskie instytucje ustrojowe niemające prawnego 
umocowania, takie jak gabinet, oraz niewynikające z regulacji praw-
nych ograniczenia królewskich prerogatyw16. E.A. Freeman utożsamił 
konstytucję z „niespisanym i konwenansowym (conventional) kodeksem 
norm politycznych”17. Ów kodeks miał charakter normatywny, mimo 
że nie składały się nań normy prawne. Ujęcie E.A. Freemana nawiązy-
wało do stanowiska oświeceniowej myśli politycznej. Pojęcie konstytu-
cji miało u niego wyłącznie polityczne, a nie prawne, odniesienie. Nie 
tylko nie kojarzył on konstytucji z prawem, ale też wyraźnie mu ją prze-
ciwstawiał, pisząc o konwenansowej konstytucji (conventional constitu-
tion). Dyskusja dotycząca tego, czy jakieś postępowanie jest konstytu-
cyjne, nie była jego zdaniem sprawą prawników, którzy mogli jedynie 
debatować nad tym, jakie zachowanie jest zgodne z prawem, a jakie jest 
bezprawne. Ocena postępowania organów władzy publicznej z punktu 
widzenia ich konstytucyjności nie sprowadzała się do konfrontowania 
go z obowiązującym prawem. Istotne było jednak to, że sama debata 
nad konstytucyjnością „zakłada istnienie konstytucji, której należy 
przestrzegać, tak jak w innym wypadku zakłada [się], że istnieje pra-

15 Zob. T. Wieciech, Konwenanse konstytucyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2011, s. 15–16.

16 Zob. ibidem, s. 13; O. Hood-Philips, Constitutional Conventions: Dicey’s Predecessors, 
„Modern Law Review” 1966, vol. 29, no. 2, s. 137–144.

17 E.A. Freeman, The Growth of the English Constitution, Macmillan and Co., London 
1876, s. 124.
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wo, którego należy przestrzegać”18. Naruszenie konstytucji jest więc 
w takim ujęciu czymś zasadniczo innym niż złamanie prawa. Żadnych 
wątpliwości nie pozostawia tu stwierdzenie, że „kiedy Anglik mówi 
o postępowaniu osoby publicznej jako konstytucyjnym lub niekonsty-
tucyjnym, ma na myśli coś zupełnie odmiennego niż gdy nazywa jej 
postępowanie zgodnym z prawem lub bezprawnym”19.

E.A. Freeman nie ukrywał pozytywnego stosunku do przeobra-
żeń brytyjskiego ustroju, które doprowadziły do powstania niespisa-
nej, konwenansowej konstytucji. Kojarzył je z powrotem do dawnych 
czasów, kiedy prawo nie stanowiło jeszcze, jak podkreślał, własności 
prawników. Znajomość obowiązującego prawa wymagała wówczas 
co prawda specjalistycznej wiedzy, ale takiej, której nabywa się wraz 
z wiekiem i doświadczeniem w prowadzeniu spraw publicznych, nie 
zaś tej, która „jest prywatną własnością [jednej] grupy zawodowej”20. 
Zdaniem dziewiętnastowiecznego historyka prawna regulacja ustroju 
powoduje oddanie w ręce prawników ogromnej władzy dzięki temu, 
że zapewnia im wyłączność w interpretowaniu regulacji ustrojowych, 
umożliwiając w praktyce ich dowolne kształtowanie. W przeszłości do-
prowadziło to do zaprowadzenia na Wyspach Brytyjskich despotycz-
nych i arbitralnych rządów. Wykreowanie monarchy jako „wyłącznego 
źródła wszelkich honorów, pierwotnego dawcy wszelkiej własności, 
jako źródła, z którego wywodzi się wszelka władza”, było wyłącznie 
dziełem prawników, nie znajdowało bowiem żadnego oparcia w hi-
storycznych precedensach. Zdaniem E.A. Freemana rozwój niespisanej 
konstytucji uczynił wiele dla zniwelowania tych „zniewalających praw-
niczych wymysłów”21.

Praca E.A. Freemana była jedną z inspiracji A.V. Diceya, który jako 
pierwszy opisał w systematyczny sposób ów szczególny, bo niezwią-
zany z regulacjami prawnymi, normatywny wymiar brytyjskiej kon-
stytucji. Wprowadzenie do nauki o prawie konstytucyjnym (Introduction to 
the Study of the Law of the Constitution) pozostaje najbardziej wpływo-
wą brytyjską publikacją z dziedziny ustroju państwa. Jest solą w oku 
współczesnych zwolenników przekształcenia paradygamtu polityczne-
go konstytucjonalizmu w Wielkiej Brytanii, którzy winą za trwanie su-
werenności Parlamentu jako podstawowej zasady brytyjskiego ustroju 
obarczają w dużej mierze oxfordzkiego konstytucjonalistę. 

Największe znaczenie w kontekście charakterystyki szczególnej 
formy brytyjskiego konstytucjonalizmu miał wprowadzony przez 

18 Ibidem, s. 117.
19 Ibidem, s. 114.
20 Ibidem, s. 127.
21 Ibidem, s. 128–129.
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A.V. Diceya podział suwerenności na prawną i polityczną. Prawnym 
suwerenem był Parlament. Zasada suwerenności Parlamentu oznaczała 
więc, że król, Izba Lordów oraz Izba Gmin wspólnie „mogą ustanowić 
i uchylić jakiekolwiek prawo; oraz, co więcej, że prawo Anglii nie uznaje 
żadnej osoby ani organu za uprawnione do zlekceważenia bądź unie-
ważnienia parlamentarnej legislacji”22. Wśród trzech podstawowych 
przejawów suwerenności organu prawodawczego oxfordzki konstytu-
cjonalista wymieniał: a) nieograniczoną ani pod względem formalnym, 
ani materialnym możliwość swobodnej zmiany każdego prawa bez 
różnicy, zwykłego czy fundamentalnego; b) brak wyróżnienia katego-
rii praw konstytucyjnych; c) nieistnienie jakiejkolwiek władzy, w tym 
sądowniczej, która miałaby prawo „unieważnić ustawę Parlamentu lub 
traktować ją jako nieważną bądź niekonstytucyjną”23. 

Akcentując brak formalnych i materialnoprawnych ograniczeń 
władzy ustawodawczej Parlamentu, A.V. Dicey uważał jednak rów-
nocześnie, że prawna suwerenność jest w praktyce podporządkowana 
suwerenności politycznej, którą wskazywał jako atrybut narodu (ogółu 
wyborców – electorate). Trafnie wskazuje się, że nie traktował on zasady 
suwerenności ludu jako jedynie teoretycznego konceptu nie znajdują-
cego żadnego przełożenia na uregulowanie brytyjskiego ustroju. Wręcz 
przeciwnie, sądził, że brytyjska konstytucja była w praktyce, chociaż nie 
w teorii, oparta na suwerenności ludu, a nie Parlamentu24. We Wprowa-
dzeniu do nauki o prawie konstytucyjnym A.V. Dicey nie posługiwał się 
pojęciem niekonstytucyjności w kontekście ewentualnych materialnych 
ograniczeń władzy organu prawodawczego. Używał go, opisując za-
chowania polegające na naruszaniu norm konwenansowych przez eg-
zekutywę. Nie był jednak pod tym względem w pełni konsekwentny. 
Tłumaczył bowiem, że w kontekście ustroju brytyjskiego „niekonsty-
tucyjność prawa” oznacza, że jest ono „przeciwne duchowi angielskiej 
konstytucji”, przy czym trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w jego 
przekonaniu taką sprzeczność między ustawą a konstytucją można 
zidentyfi kować obiektywnie, czy też w każdym przypadku w grę wcho-
dzą jedynie subiektywne odczucia jednostek. W każdym razie A.V. Di-
cey nie miał wątpliwości, że niekonstytucyjność ustawy nie oznacza jej 
nieważności25. Czy w świetle jego wywodów zasada suwerenności ludu 
i będące jej emanacją pozaprawne normy konwenansowe powodują, że 
władza prawodawcza Parlamentu, chociaż nieskrępowana pod wzglę-

22 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 8th ed., Macmillan 
and Co., London 1915, s. 38. 

23 Ibidem, s. 87.
24 R. Weill, Dicey was not Diceyan, „Cambridge Law Journal” 2003, vol. 62, no. 2, 

s. 474, 476. 
25 Por. A.V. Dicey, op.cit., s. 516.
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dem prawnym, jest konstytucyjnie ograniczona? Na podstawie wypo-
wiedzi A.V. Diceya można wnioskować, że przypuszczalnie nie był on 
gotów zaakceptować konsekwencji, jakie nieuchronnie wynikały z jego 
analizy normatywnych podstaw brytyjskiego ustroju. 

Prowadziła ona bowiem do wniosku, że istotą konwenansów jest 
zapewnianie w ramach trójczłonowego Parlamentu supremacji pocho-
dzącej z wyborów powszechnych Izby Gmin, a tym samym narodu. Jak 
pisał, „współczesny kodeks moralności konstytucyjnej zapewnia, choć 
okrężną drogą, to, co gdzie indziej nazywa się suwerennością ludu”26. 
Z tak określonym stanowiskiem koresponduje doskonale sprzeciw 
A.V. Diceya wobec forsowania przez gabinet Herberta H. Asquitha trze-
ciego projektu ustawy o samorządzie Irlandii z 1912 roku (home rule bill), 
pomimo sprzeciwu Izby Lordów. Stwierdził wówczas, że ponowne 
uchwalenie ustawy przez Izbę Gmin, przesądzające o jej wejściu w ży-
cie, bez przeprowadzenia wcześniej wyborów powszechnych spowo-
duje, że co prawda „będzie ona prawem, ale [równocześnie] nie będzie 
miała żadnej mocy konstytucyjnej (constitutional authority)”, jej przeciw-
nicy zaś powinni ją traktować jako „rozwiązanie, które nie ma przyzwo-
lenia narodu”. Tak uchwalona ustawa „naruszałaby [bowiem] zasadę, 
że żaden projekt zmieniający fundamenty konstytucji nie powinien stać 
się prawem, dopóki nie zostanie, bezpośrednio lub pośrednio, zaakcep-
towany przez wyborców”. Zasada ta była zdaniem A.V. Diceya uzna-
wana przez polityków i obywateli przez dziesięciolecia, nosiła zatem 
wszelkie znamiona konwenansowej normy konstytucyjnej27. Okazuje 
się więc, że niekonstytucyjność ustawy – trudno wszak inaczej odczy-
tywać stwierdzenie, że jest ona pozbawiona „mocy konstytucyjnej” – 
może wynikać z naruszenia przez Parlament normy konwenansowej. 
Takie naruszenie konwenansu nie wpływa co prawda w żaden sposób 
na ważność ustawy, niemniej jednak sam fakt niekonstytucyjności wska-
zuje, że mamy tu do czynienia z konstytucyjnym ograniczeniem władzy 
prawodawczej Parlamentu. Tym bardziej że A.V. Dicey pisał wprost, 
iż „zawieszenie, nowelizacja lub uchylenie in toto” ustawy „uchwalonej 
wbrew woli narodu” jest „konstytucyjnym i moralnym obowiązkiem” 
większości parlamentarnej ukonstytuowanej po najbliższych wybo-
rach28. W tym kontekście nie ma więc żadnego znaczenia to, że naru-
szenie normy konstytucyjnej przez organ prawodawczy nie może być 
skorygowane przez sądy, ani że sędziowie mają kategoryczny obowią-
zek stosowania ustaw bez względu na opinie o ich niekonstytucyjności. 

26 Ibidem, s. 424.
27 Zob. A.V. Dicey, A Fool’s Paradise: Being a Constitutionalist’s Criticism on the Home 

Rule Bill of 1912, John Murrey, London 1913, s. 117–118.
28 Ibidem, s. 123.
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Konstytucja konwenansowa jest sankcjonowana środkami polityczny-
mi, a nie prawnymi. Jeżeli zatem ograniczenia władzy Parlamentu nie 
mają charakteru prawnego, ale równocześnie są natury konstytucyjnej, 
to między afi rmowaniem suwerenności Parlamentu a podkreślaniem jej 
ograniczeń nie ma zasadniczej sprzeczności, co oznacza, że zarzuty tego 
rodzaju stawiane niekiedy A.V. Diceyowi są nieuzasadnione29.

Trudność spójnego odczytania poglądów oxfordzkiego konstytucjo-
nalisty wynika jednak z tego, że przynajmniej raz stwierdził on wprost, 
iż brak możliwości ogłoszenia przez sędziego niekonstytucyjności usta-
wy uchwalonej przez Parlament bierze się z tego, że władza organu pra-
wodawczego w Wielkiej Brytanii jest „konstytucyjnie nieograniczona 
(constitutionally unlimited)”, co z kolei oznacza, że „żadna ustawa Parla-
mentu nie może być niekonstytucyjna”30. A.V. Dicey mógł nie być kon-
sekwentny w ocenie tego, czy ustawa uchwalona przez Parlament może 
być niekonstytucyjna ze względu na sprzeczność z normami wyższego 
rzędu o charakterze pozaprawnym. Albo też, co może bardziej praw-
dopodobne, nie zawsze wypowiadał się z pożądaną precyzją. Niemniej 
jednak jego analiza normatywnych podstaw brytyjskiego ustroju była 
spójna. Szczególną wartość miało wyeksponowanie w niej problema-
tyki niesformalizowanych norm konstytucyjnych i usystematyzowanie 
tego zagadnienia. 

Obecnie nie można mieć wątpliwości co do tego, że konwenanse 
konstytucyjne wprowadziły do brytyjskiej konstytucji pierwiastek nor-
matywny, którego przed ich pojawieniem się w XIX wieku była ona po-
zbawiona. Dzięki konwenansom doszło między innymi do ustanowie-
nia takich instytucji jak gabinet odpowiedzialny przez Parlamentem, 
a także do ograniczenia swobody monarchy w korzystaniu z prero-
gatyw przez ustanowienie mechanizmu rady (advice) udzielanej przez 
odpowiedzialnych ministrów, która ukierunkowywała wykonywanie 
prerogatyw przez monarchę. W ten sposób konwenanse doprowadzi-
ły do skutecznego zakwestionowania historycznej legitymacji instytucji 
i mechanizmów ustrojowych. Zasady suwerenności ludu nigdy w Wiel-
kiej Brytanii formalnie nie zadeklarowano. Zamiast tego została ona do 
niego stopniowo wprowadzona.

Postulat konstytucjonalizmu polegający na wyeliminowaniu arbi-
tralności władzy przez związanie jej normami wyższego rzędu mający-
mi zewnętrzne źródło wobec aparatu państwowego, a więc narzucany-
mi mu, a nie przez niego samego ustanawianymi, został zrealizowany 

29 Por. I. McLean, What’s Wrong with the British Constitution?, Oxford University 
Press, Oxford 2010, s. 132.

30 A.V. Dicey, Comparative Constitutionalism (ed. J.W.F. Allison), Oxford University 
Press, Oxford 2013, s. 84.
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w Wielkiej Brytanii za pomocą ukształtowania pozaprawnych norm 
konstytucyjnych. Konwenanse konstytucyjne stały się normami zapo-
biegającymi arbitralności władzy nie tylko dlatego, że doprowadziły 
do wyeliminowania woluntaryzmu monarchy, a w dalszej kolejności 
zdeterminowały stosunki między aktywnym składnikiem egzekutywy, 
jakim stał się gabinet, a legislatywą; również ze względu na to, że wpro-
wadzając do brytyjskiego ustroju zasadę suwerenności ludu, nałożyły 
na władzę ustawodawczą Parlamentu konstytucyjne ograniczenia31. 
„Najbardziej oczywisty i niezaprzeczalny konwenans w brytyjskim sy-
stemie konstytucyjnym – pisze w tym kontekście brytyjski konstytucjo-
nalista – przewiduje, że Parlament nie korzysta ze swojej nieograniczo-
nej władzy stanowienia prawa w sposób opresyjny lub despotyczny”32. 
Jest to niewątpliwie najważniejsza norma konstytucyjna, która w wa-
runkach brytyjskich pełni podobną funkcję jak w innych państwach 
przepisy spisanych konstytucji. Konwenanse słusznie więc określa się 
mianem „normatywnego wyrazu konstytucjonalizmu lub podstawo-
wych wartości [niespisanej] konstytucji”33. Trafnie ujmuje ten problem 
nowozelandzka konstytucjonalistka, pisząc, że w Wielkiej Brytanii i No-
wej Zelandii „konstytucja realizuje te same cele co we Francji, Stanach 
Zjednoczonych i gdzie indziej. Zmierza ona do zakwestionowania arbi-
tralnej władzy, ograniczenia [jej zakresu] i wzmocnienia wolności. Tak 
się składa, że w brytyjskiej konstytucji zadanie to przypadło w znacznej 
mierze konwenansom konstytucyjnym”34. W Wielkiej Brytanii i Nowej 
Zelandii pojęcie niekonstytucyjności nie zostało w ogóle utożsamione 
z naruszeniem prawa. Stało się natomiast synonimem postępowania 
„sprzecznego z konwenansem, sprzecznego z tym, co uważane jest za 
właściwe [zachowanie]”35. 

Ponieważ konwenanse nie zostały zasymilowane w ramach prawa 
jako podstawowego systemu normatywnego, brytyjskie sądy nie uzy-
skały możliwości pełnienia podobnej funkcji gwarancyjnej wobec kon-
stytucji jak organy władzy sądowniczej w Stanach Zjednoczonych. Co 

31 T. Wieciech, Normatywny wymiar brytyjskiej konstytucji, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny”, 2012, z. 2, s. 26.

32 G. Marshall, Constitutional Conventions: The Rules and Forms of Political Accountabil-
ity, Clarendon Press, Oxford 2001, s. 9.

33 D. Feldman, Constitutional Conventions [w:] M. Qvortrup (ed.), The British Constitu-
tion: Continuity and Change. A Festschrift for Vernon Bogdanor, Hart, Oxford–Portland 2013, 
s. 97–98.

34 J. McLean, The New Zealand Bill of Rights Act 1990 and Constitutional Propriety, 
„New Zealand Journal of Public and International Law” 2013, vol. 11, no. 1, s. 22.

35 V. Bogdanor, Britain: The Political Constitution [w:] idem (ed.), Constitution in Dem-
ocratic Politics, Ashgate, Aldershot 1988, s. 56. Zob. też: A. Tomkins, Constitutionalism 
[w:] M. Flinders, A. Gamble, C. Hay, M. Kenny (eds.), The Oxford Handbook of British 
Politics, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 241.
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prawda już A.V. Dicey usiłował poszukiwać pośredniej sankcji prawnej 
norm konwenansowych, argumentując, że siła opinii publicznej nie jest 
wystarczająca dla ich skutecznej egzekucji36, niemniej jednak w kontek-
ście ochrony konstytucji wskazywał on przede wszystkim na szczegól-
ną rolę mechanizmu rozwiązywania Parlamentu. W sytuacji, w której 
działalność prawodawcza legislatury nie była reglamentowana pod 
względem formalnym czy proceduralnym oraz materialnoprawnym, 
a także wobec braku odrębnej, w szczególny sposób immunizowanej 
przed zmianą kategorii ustawodawstwa konstytucyjnego, aby zapewnić 
akceptację politycznego suwerena dla zmian w konstytucji – to znaczy 
nie tylko modyfi kacji podstawowych regulacji ustrojowych, ale również 
unormowań dotyczących sfery praw i wolności jednostki – niezbędna 
była możliwość nieograniczonego odwoływania się od woli legislatury 
bezpośrednio do ludu. Innymi słowy, działalność prawodawcza Parla-
mentu, chociaż nie podlegała formalnym i materialnoprawnym ograni-
czeniom, była jednak ściśle reglamentowana w tym sensie, że warunko-
wało ją przyzwolenie wyborców.

W takim ujęciu każde wybory nabierały charakteru plebiscytu, któ-
rego celem była legitymizacja zasadniczych zmian obowiązującego 
porządku normatywnego37. Zdaniem A.V. Diceya swoboda w zakresie 
rozwiązywania Parlamentu i doprowadzania w ten sposób do wybor-
czej weryfi kacji rządzących zapewniała niemal taką samą gwarancję 
zgodności między decyzjami organu prawodawczego a wolą ludu jak 
ograniczenia władzy ustawodawczej nakładane na legislatury w ame-
rykańskich konstytucjach38. Podobną funkcję, może nawet skuteczniej, 
mogło pełnić również referendum. Nie dziwi zatem, że A.V. Dicey stał 
się jego zwolennikiem, dostrzegając w tej instytucji rozwiązanie mogące 
zagwarantować to, że fundamentalne zmiany konstytucyjne nie będą 
urzeczywistniane bez zgody politycznego suwerena39.

W XIX wieku doszło zatem w Wielkiej Brytanii do syntezy dwóch za-
sad ustrojowych, które początkowo uważano za sprzeczne. Suwerenność 
Parlamentu została pogodzona z suwerennością ludu, ponieważ konsty-
tucyjne ograniczenie władzy organu prawodawczego dokonało się nie 
przez ustanowienie spisanej konstytucji, ale przez stopniowe kształtowa-
nie się nieformalnych, pozaprawnych norm, które spowodowały podpo-
rządkowanie działalności ustawodawczej Parlamentu woli zbiorowości 
mającej możliwość determinowania jego składu w cyklicznych wyborach, 
a dzięki temu egzekwowania od niego podporządkowania nałożonym 

36 Zob. T. Wieciech, Konwenanse…, op.cit., s. 45–46.
37 Zob. A.V. Dicey, Introduction…., op.cit., s. 432–433; R. Weill, op.cit., s. 475.
38 A.V. Dicey, Introduction…, op.cit., s. 433.
39 Zob. R. Weill, op.cit., s. 486 i n.
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na niego konstytucyjnym ograniczeniom. Proces ten był ściśle powiąza-
ny z upowszechnianiem prawa wyborczego40. Nieprzypadkowo pojęcie 
niekonstytucyjności upowszechniło się od początku lat trzydziestych XIX 
wieku wraz z przeprowadzeniem pierwszej reformy prawa wyborczego. 
Jak słusznie wskazuje J. Goldsworthy, po rozszerzeniu praw wyborczych 
głównym uzasadnieniem zasady suwerenności Parlamentu stała się jego 
demokratyczna funkcja polegająca na wyrażaniu przezeń woli ludu41.

2. Konstytucja prawno-konwenansowa

W XIX wieku niespisana konwenansowa konstytucja stała się podsta-
wą systemów konstytucyjnych brytyjskich kolonii. Proces ustanawiania 
w nich rządów opartych na konstytucji polegał na adaptacji brytyjskich 

40 Kolejne dziewiętnastowieczne reformy prawa wyborczego, poszerzające grono 
uprawnionych do głosowania, wprowadzenie w 1872 roku zasady tajności wyborów 
oraz dokonana w 1885 roku redystrybucja mandatów parlamentarnych polegająca na 
utworzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych (przy pozostawieniu niewielkiej 
liczby okręgów dwumandatowych), której celem było zapewnienie w większym stop-
niu równej reprezentacji wszystkim wyborcom, nie doprowadziły jeszcze do realiza-
cji podstawowych postulatów brytyjskich radykałów z XVIII wieku. Niemniej jednak 
po trzeciej wielkiej reformie prawa wyborczego z 1884 roku w Anglii i Walii mogło 
głosować już około dwóch trzecich, a w Szkocji trzech piątych dorosłych mężczyzn 
(M. Rakowski, Wpływ dziewiętnastowiecznych reform wyborczych na rozwój brytyjskiego par-
lamentaryzmu, „Studia wyborcze” 2010, t. 10, s. 76). Wystarczająco dużo, aby można było 
zasadnie mówić o politycznej suwerenności ludu kontrolującego działalność prawnego 
suwerena, jakim był Parlament. Powszechne prawo wyborcze dla dorosłych mężczyzn 
wprowadzono w Wielkiej Brytanii dopiero w 1918 roku. Dorosłe kobiety uzyskały 
prawo do głosowania dziesięć lat później. Nigdy nie skrócono okresu pełnomocnictw 
Parlamentu do jednego roku, co należało do tradycyjnych postulatów formułowanych 
przez osiemnastowiecznych radykalnych reformatorów. Do jego ograniczenia do mak-
symalnie pięciu lat doszło dopiero na mocy Ustawy o Parlamencie z 1911 roku (Par-
liament Act, 1911). W sytuacji, w której wybory mogły się odbywać nawet w pięciolet-
nich odstępach, nabierała znaczenia instytucja rozwiązania Izby Gmin. Najważniejszy 
z tego punktu widzenia był brak jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Monarcha 
mógł rozwiązać Parlament w każdym czasie, przy czym w XIX wieku utracił on tu swo-
bodę działania na rzecz gabinetu. Możliwość przeprowadzenia wyborów bez żadnych 
ograniczeń powodowała, że mogły one nie tylko pełnić funkcję referendalną, o czym 
pisał A.V. Dicey, ale również służyć rozstrzyganiu konfl iktów między rządem a Par-
lamentem przez wyborców, przenosząc tym samym faktycznie egzekwowanie odpo-
wiedzialności politycznej rządu z Izby Gmin bezpośrednio na zbiorowego suwerena. 
Dodajmy jednak, że w XIX wieku w takiej sytuacji częściej jednak dochodziło jeszcze 
do zmiany rządu niż do rozwiązania Parlamentu.

41 J. Goldsworthy, The Sovereignty of Parliament: History and Philosophy, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2001, s. 228.
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konwenansów. Pierwszą kolonią, w której doszło do wprowadzenia 
systemu rządów odpowiedzialnych, była Nowa Szkocja. Ustąpienie 
członków Rady Wykonawczej (Executive Council) w wyniku niekorzyst-
nego dla nich głosowania Zgromadzenia Ustawodawczego (Legislati-
ve Council) wywołane zostało prezentacją w legislaturze komunikatu 
ówczesnego brytyjskiego sekretarza stanu do spraw kolonii hrabiego 
Greya do tamtejszego gubernatora. Minister podkreślił w nim koniecz-
ność polegania przez reprezentanta królowej na radach osób mających 
zaufanie legislatury. Komunikat ten stał się też podstawą uchwały le-
gislatury Nowego Brunszwiku podjętej w lutym 1848 roku, ogłaszającej 
przyjęcie przedstawionych w nim zasad również w tej kolonii42. 

42 W marcu 1848 roku w Prowincji Kanady (Province of Canada) członkowie Rady 
Wykonawczej ustąpili z jej składu ze względu na wyrażenie wobec nich wotum nie-
ufności przez Zgromadzenie Ustawodawcze. Zwolnione w ten sposób miejsca guber-
nator obsadził reprezentantami większości w organie przedstawicielskim. W podobny 
sposób doszło do ustanowienia systemu rządów odpowiedzialnych w Nowej Zelandii, 
gdzie wielokrotnie przywoływano w tym kontekście kanadyjskie precedensy. Na po-
czątku pierwszej sesji powołanego na mocy Ustawy konstytucyjnej z 1852 roku Zgro-
madzenia Ogólnego (General Assembly), zwołanej w czerwcu 1854 roku, większość Izby 
Reprezentantów poparła rezolucję, w której domagano się wprowadzenia rządów od-
powiedzialnych, przy czym jej inicjator Edward Gibbon Wakefi eld stwierdził, że nie 
wymaga to zmian obowiązujących regulacji prawnych, ale jedynie „kilku słów w ko-
munikacie” skierowanym do miejscowego gubernatora przez sekretarza stanu do spraw 
kolonii. W grudniu tego samego roku rząd brytyjski wyraził zgodę na zapoczątkowanie 
w Nowej Zelandii praktyki rządów odpowiedzialnych, co nastąpiło wraz z rozpoczę-
ciem prac kolejnego Zgromadzenia Ogólnego w 1856 roku (zob. A.J. Ward, Exporting the 
British Constitution: Responsible Government in New Zealand, Canada, Australia and Ireland, 
„Journal of Commonwealth and Comparative Politics” 1987, vol. 25, no. 1, s. 5; C.C. Aik-
man, J.L. Robson, Introduction [w:] J.L. Robson (ed.), New Zealand: The Development of Its 
Laws and Constitution, Stevens and Sons, London 1967, s. 8–9; A. Zięba, Z zagadnień kultury 
prawnoustrojowej w konstytucjonalizmie Nowej Zelandii [w:] W. Bernacki, A. Walaszek (red.), 
Amerykomania. Księga jubileuszowa ofi arowana Profesorowi Andrzejowi Mani, t. 2, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 1045–1046). Inny przebieg miał proces 
ustanawiania rządów konstytucyjnych w australijskich koloniach kontynentalnych. Był 
on bowiem ściśle związany z określeniem nowych podstaw prawnych funkcjonowania 
tamtejszych ustrojów i w większym stopniu niż w przypadku kolonii kanadyjskich po-
wiązany z poszerzeniem zakresu ich legislacyjnej i fi nansowej autonomii. Rada Ustawo-
dawcza Nowej Południowej Walii domagała się wprowadzenie rządów odpowiedzial-
nych już w 1844 roku, wówczas jednak stanowisko brytyjskiego rządu głosiło, że jedyną 
podstawą porządku ustrojowego w kolonii pozostaje Ustawa konstytucyjna z 1842 roku 
(Constitution Act) i że nie jest jego intencją opieranie go na „jakiejkolwiek teorii lub abs-
trakcyjnych zasadach” (W.G. McMinn, A Constitutional History of Australia, Oxford Uni-
versity Press, Melbourne 1979, s. 39). Żądanie ustanowienia rządów odpowiedzialnych 
zostało ponowione przez Radę Legislacyjną w 1850 roku. Dwa lata później rząd brytyjski 
podjął decyzję o ich wprowadzeniu w trzech australijskich koloniach: Nowej Południo-
wej Walii, wydzielonej z niej Wiktorii oraz Australii Południowej. Jednym z warunków 
było jednak opracowanie nowych podstaw prawnych kolonialnych ustrojów, a w szcze-
gólności ustanowienie dwuizbowych legislatur, w których izba wyższa pochodziłaby 



241

Ustroje kolonii od początku regulowano aktami prawnymi43. Usta-
wy konstytucyjne (Constitutional Acts) nie były jednak spisanymi kon-
stytucjami. O kolonialnych „konstytucjach” można mówić wyłącznie, 
ujmując to pojęcie w cudzysłów. Akty prawne regulujące problematykę 
ustrojową kolonii były bowiem ustawami Parlamentu. W kilku przypad-
kach zostały uchwalone przez kolonialne zgromadzenia ustawodaw-
cze. Mieszkańcy kolonii nie mieli żadnego udziału w ich opracowaniu 
i uchwaleniu. Nie były więc one wyrazem woli zbiorowego suwerena 
i nie nakładały ograniczeń na władzę prawodawczą miejscowych le-
gislatur. Po wprowadzeniu rządów odpowiedzialnych nie regulowały 
nawet całości stosunków ustrojowych. Ustawy konstytucyjne, których 
uchwalenie poprzedziło wprowadzenie w australijskich koloniach rzą-
dów odpowiedzialnych, nie zmieniły formalnych relacji między guber-
natorem a legislaturą. Praktyka regulowania kwestii ustrojowych przez 
ustawy miała jednak istotne znaczenie dla rozwoju zarówno australij-
skiego, jak i kanadyjskiego konstytucjonalizmu. Powodowała ona bo-
wiem zatarcie podstawowej dystynkcji między konstytucją a prawem – 
podkreślanej, jak już wskazano, zarówno w Ameryce, jak i w Wielkiej 
Brytanii – co już po utworzeniu federacji miało istotne znaczenie dla 
ustanowienia i akceptacji instytucji sądowej kontroli konstytucyjności 
prawa.

z nominacji dokonywanych przez gubernatora (ibidem, s. 50). W stosunku do Tasmanii 
podobna decyzja zapadła w 1854 roku. Niezależnie od zmian prawnych towarzyszących 
wprowadzaniu w australijskich koloniach systemu rządów odpowiedzialnych zostały 
one oparte na normach konwenansowych. Instytucja gabinetu i stojącego na jego czele 
premiera uzyskały jedynie pośrednie i bardzo niejednoznaczne rozpoznanie w ustawo-
dawstwie, w którym niekiedy, jak w Nowej Południowej Walii, była mowa o „urzędach 
opróżnianych ze względów politycznych”, odróżnianych od pozostałych stanowisk 
w aparacie państwowym (zob. A.J. Ward, op.cit., s. 7). 

43 Z oczywistych względów instytucje aparatu państwowego musiały zostać w ko-
loniach ustanowione. Równie naturalna była konieczność wyznaczenia ich kompeten-
cji oraz określenia wzajemnych relacji. System rządów musiał więc zostać w koloniach 
wykreowany de novo. Z czasem najbardziej rozpowszechnioną formą regulacji kwestii 
ustrojowych stały się ustawy, które albo same je normowały, albo upoważniały do tego 
monarchę. Jako przykład pierwszego rozwiązania można wskazać Ustawę konstytu-
cyjną z 1791 roku (Constitution Act), na mocy której utworzono Górną i Dolną Kanadę 
oraz Ustawę o Unii z 1840 roku (Act of Union), która połączyła je w Prowincję Kanady. 
Było ono później powszechnie stosowane w australijskich koloniach, chociaż pierwsza 
z nich, Nowa Południowa Walia, przez trzydzieści pięć lat była rządzona przez gu-
bernatora na podstawie królewskiego upoważnienia (commission) opatrzonego wielką 
pieczęcią (issued under the great seal). W tym okresie tylko powołany w kolonii sąd karny 
miał ustawowe umocowanie. Pierwsza ustawa regulująca kwestie ustrojowe w Nowej 
Południowej Walii została uchwalona przez Parlament w 1823 roku. Na jej mocy została 
powołana do życia siedmioosobowa Rada Ustawodawcza (Legislative Council) pocho-
dząca z nominacji gubernatora (zob. W.G. McMinn, op.cit., s. 2, 21). 
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Ustawa o brytyjskiej Ameryce Północnej z 1867 roku (British North 
America Act – BNA Act) oraz konstytucja Związku Australijskiego, za-
wierająca się w dziewiątej klauzuli potwierdzającej (covering clause) 
Ustawy o utworzeniu Związku Australijskiego z 1900 roku (An Act to 
constitute the Commonwealth of Australia) były pierwszymi przypadkami 
ustanowienia w brytyjskich koloniach zwierzchniego prawa ogranicza-
jącego zakres władzy ustawodawczej legislatur. Konieczność zakreśle-
nia granic władzy prawodawczej organów przedstawicielskich spo-
wodowana była zjednoczeniem amerykańskich i australijskich kolonii 
w formie unii federalnej. Będący istotą ustroju federalnego podział wła-
dzy ustawodawczej w aspekcie wertykalnym wymuszał rozgraniczenie 
sfer właściwości legislacyjnej parlamentu federalnego oraz legislatur 
części składowych.

Formalnie rzecz ujmując, status obu ustaw jako zwierzchniego pra-
wa na terytorium odpowiednio Kanady i Australii nie wynikał z faktu, 
że zostały one uchwalone przez suwerenny lud bądź suwerenne ludy 
jednoczących się kolonii. To zagadnienie, które miało istotne znaczenie 
dla sposobu postrzegania amerykańskiej konstytucji federalnej w okre-
sie wczesnej republiki44, w ogóle tu nie występowało. Miały one rangę 
wyższego prawa, ponieważ były ustawami imperialnego Parlamentu. 
Ich status jako aktów prawnych nie mógł więc budzić żadnych wątpli-
wości. Problematyczne jest natomiast kwalifi kowanie ich jako konsty-
tucji w takim znaczeniu, jakie zostało nadane temu pojęciu w okresie 
oświeceniowych rewolucji, mimo że taka była tytulatura dziewiątej 
klauzuli potwierdzającej do Ustawy o utworzeniu Związku Australij-
skiego z 1900 roku45.

44 W tym czasie w Stanach Zjednoczonych dominowała teoria umowy konstytucyjnej 
(compact theory of the constitution), zgodnie z którą konstytucja federalna była umową za-
wartą między stanami. Zakładała ona, że atrybut suwerenności w unii federalnej należy 
do ludów poszczególnych stanów. Jak już wspomniano, na teorii umowy konstytucyjnej 
opierały się koncepcje nullifi kacji i stanowej interwencji. Z czasem zaczęła być ona jednak 
wypierana przez alternatywną teorię, zgodnie z którą konstytucję federalną ustanowił 
suwerenny lud Stanów Zjednoczonych, co oczywiście oznaczało, że partykularne wspól-
noty stanowe nie konstytuują w amerykańskiej federacji zbiorowego suwerena.

45 W tym kontekście należy jednak wyraźne odróżnić Ustawę o brytyjskiej Ameryce 
Północnej od australijskiej konstytucji. Ta pierwsza nie mogła w ogóle aspirować do 
statusu konstytucji legitymowanej wolą suwerennego ludu, chociaż zagadnienie jego 
udziału w procesie tworzenia federacji było przedmiotem ożywionych dyskusji. Pro-
jekt BNA Act został bowiem opracowany na podstawie Rezolucji z Quebecu (Quebec’s 
Resolutions), które były wynikiem konferencji delegatów pięciu brytyjskich prowincji 
w Ameryce Północnej, jaka odbyła się w tym mieście w październiku 1864 roku. Rezo-
lucje nie zostały nawet formalnie zatwierdzone przez legislatury wszystkich prowincji, 
nie mówiąc już o ratyfi kowaniu ich przez specjalnie zwoływane w tym celu konwencje 
lub poddaniu pod głosowanie w referendum. Poza tym zostały one jeszcze w pewnym 
zakresie zmodyfi kowane przez brytyjskie ministerstwo do spraw kolonii (Colonial Of-
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Poddanie władzy ustawodawczej kanadyjskich i australijskich legis-
latur prawnym ograniczeniom torowało drogę instytucji sądowej kon-
troli konstytucyjności prawa. Ponieważ zarówno Ustawa o brytyjskiej 
Ameryce Północnej, jak i konstytucja Australii były aktami prawnymi, 
argumenty służące kwestionowaniu właściwości sądów do dokonywa-
nia wykładni konstytucji i konfrontowania z nią ustaw uchwalanych 
przez legislatury, podnoszone niegdyś w Ameryce, nie miały tu racji 

fi ce), zanim przedłożyło ono odpowiedni projekt ustawy w Parlamencie (zob. T. Wie-
ciech, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 128–129). Pod względem formalnym między 
BNA Act a konstytucją Australii nie było żadnej różnicy. Australijska konstytucja była 
częścią ustawy brytyjskiego Parlamentu, niemniej jednak procedura opracowywania 
jej projektu była odmienna od tej, jaką zastosowano wcześniej w Kanadzie. Projekt 
konstytucji został bowiem opracowany i uchwalony przez konwencję złożoną z dele-
gatów wybranych w wyborach powszechnych we wszystkich koloniach z wyjątkiem 
Australii Zachodniej, gdzie wskazała ich legislatura. Konwencja obradowała na trzech 
sesjach zwoływanych w marcu i wrześniu 1897 roku oraz w styczniu 1898 roku. Opra-
cowany przez delegatów projekt został następnie poddany pod referendum. Pierwszy 
raz, w czerwcu w 1898 roku, głosowanie przeprowadzono w czterech koloniach. Nie 
odbyło się ono w Queenslandzie i Australii Zachodniej. Za drugim razem, między 
kwietniem a październikiem 1899 roku, nad projektem konstytucji głosowano już we 
wszystkich koloniach z wyjątkiem Australii Zachodniej, gdzie referendum przeprowa-
dzono dopiero w lipcu 1900 roku, już po uchwaleniu przez brytyjski Parlament ustawy 
ustanawiającej konstytucję dla australijskiej federacji. Nawet pobieżne zapoznanie się 
z wypowiedziami delegatów towarzyszącymi pracom nad projektem konstytucji nie 
pozostawiają cienia wątpliwości co do tego, że uchwalenie jej przez imperialny Parla-
ment uważali oni wyłącznie za formalną konieczność wynikającą ze statusu austra-
lijskich kolonii jako części imperium brytyjskiego. Konstytucja nie miała być jednak 
kreacją Parlamentu, lecz australijskiego ludu wykonującego władzę konstytucyjną za 
pośrednictwem wybranych przez siebie delegatów zebranych na konwencji. Nie może 
zatem dziwić, że prezentujący projekt konstytucji w Parlamencie reprezentanci austra-
lijskich kolonii przywiązywali wielką wagę do tego, aby został on przyjęty bez jakich-
kolwiek ingerencji w jego treść. Zmiany dokonane w art. 74 regulującym problematykę 
apelacji od orzeczeń federalnego Sądu Najwyższego do Komitetu Sądowej Tajnej Rady 
(Judicial Committ ee of the Privy Council) nie naruszyły integralności projektu i z pewnoś-
cią nie podważyły legitymacji wynikającej z procedury, zgodnie z którą został przygo-
towany. Ta zaś eksponowała zasadę suwerenności ludu w większym nawet stopniu niż 
ta, w której została uchwalona i zatwierdzona konstytucja Stanów Zjednoczonych. Nic 
więc dziwnego, że – jak przekonuje P.C. Oliver – „z punktu widzenia teorii konstytucyj-
nej […] wielu Australijczyków poważnie brało pod uwagę możliwość, że ich konstytucja 
jest zarówno pod względem politycznym, jak i prawnym oparta na suwerenności au-
stralijskiego ludu”. W ujęciu dogmatycznie prawnym była ona oczywiście legitymowa-
na władzą prawodawczą imperialnego Parlamentu, niemniej jednak, jak celnie wska-
zuje cytowany autor, „rozumieć ją na ściśle prawny sposób oznaczałoby lekceważenie 
dziesięciu lat zaangażowania na rzecz konstytucji [australijskiego] ludu i australijskich 
instytucji politycznych” (P.C. Oliver, The Constitution of Independence: The Development of 
Constitutional Theory in Australia, Canada and New Zealand, Oxford University Press, Ox-
ford 2005, s. 208. Zob. też: B. Galligan, A Federal Republic: Australia’s Constitutional System 
of Government, Cambridge University Press, Cambridge 1995, s. 25–28). 
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bytu. Niemniej jednak, o ile w przypadku Australii nie może być ra-
czej wątpliwości co do tego, że sądowa kontrola konstytucyjności prawa 
była antycypowana przez twórców konstytucji, o tyle w przypadku Ka-
nady geneza judicial review na gruncie BNA Act jest mniej jednoznaczna.

Dyskusje nad Rezolucjami z Quebecu (Quebec Resolutions) toczone 
w kolonialnych legislaturach przekonują, że w kontekście ochrony kon-
stytucji federalnej intencją ich twórców było poleganie na politycznym 
mechanizmie unieważniania ustaw prowincji przez rząd federalny 
(dissalowance). Uprawnienie gubernatora generalnego w tym zakresie, 
uregulowane w art. 90 BNA Act, nawiązywało do prawa unieważnia-
nia ustaw kolonialnych przez metropolię. Zważywszy, że w kontekście 
kanadyjskiej federacji anulowane mogły być jedynie ustawy legislatur 
części składowych, ale już nie parlamentu federalnego, uprawnienie 
rządu federalnego jednoznacznie uprzywilejowywało federację wobec 
prowincji, co było jednak w pełni zgodne z logiką myślenia o federali-
zmie, jaką prezentowała większość twórców konstytucji.

Wydaje się, że prawo unieważniania ustaw prowincji przez guberna-
tora generalnego – a więc w praktyce przez rząd federalny – traktowa-
no najczęściej jako alternatywę dla judicial review, wykluczającą możli-
wość rozwoju tej instytucji. Wprowadzenie sądowych procedur oceny 
ustawodawstwa – zarówno federalnego, jak i prowincjonalnego – pod 
względem zgodności z przepisami BNA Act było przedmiotem dyskusji 
podczas konferencji w Quebecu. Postulaty w tym zakresie łączono z po-
trzebą ustanowienia Sądu Najwyższego, który mógłby rozstrzygać te 
kwestie w ostatniej instancji46. Fakt, że w Ustawie o brytyjskiej Ameryce 
Północnej nie doszło do jego powołania – dawała ona jedynie parlamen-
towi federalnemu taką możliwość – przemawia na rzecz tezy, iż wobec 
upoważnienia rządu federalnego do unieważniania ustaw prowincji 
uważano, że sądy nie będą mogły wykonywać podobnej funkcji47. 

Charakterystyczne pod tym względem są też wypowiedzi uczestni-
ków debaty nad Rezolucjami z Quebecu w legislaturze Nowego Brun-
szwiku, ale przede wszystkim słowa Johna A. Macdonalda, broniącego 

46 Zob. J. Smith, The Origins of Judicial Review in Canada, „Canadian Journal of Politi-
cal Science” 1983, vol. 16, no. 1, s. 121–122.

47 Mało wiarygodnie brzmią słowa jednego z najważniejszych ówczesnych kanadyj-
skich polityków George’a-Étienne Cartiera, który w odpowiedzi na zarzuty krytyków 
projektu powołania federacji na podstawie Rezolucji z Quebecu, w których wskazywali 
oni na brak mechanizmu kontroli ustawodawstwa federalnego, twierdził, że delegaci ze-
brani na konferencję rozumieli, iż „sądy będą rozstrzygać wszelkie kwestie, w których 
mogą powstawać rozbieżności między [federacją a prowincjami]. Jeśli ogólna legislatura 
uchwali prawo wykraczające poza granice jej uprawnień, będzie ono w całości nieważne 
(null and void pleno jure)”. J. Ajzenstat, P. Romney, I. Gentles, W. Gairdner (eds.), Canada’s 
Founding Debates, University of Toronto Press, Toronto–Buff alo–London 2003, s. 311.
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Rezolucji w Zgromadzeniu Legislacyjnym Prowincji Kanady48. Podobne 
argumenty prezentowali również przed sądami, już po utworzeniu fe-
deracji, przeciwnicy sądowej kontroli ustawodawstwa, argumentując, 
że jeśli ustawa nie została unieważniona na podstawie art. 90 BNA Act, 
jej ważność nie może być kwestionowana przed sądem49.

Inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawo sądowej rewizji 
ustawodawstwa uzasadniano szczególnym statusem konstytucji jako 
kreacji suwerennego ludu, w Kanadzie odwoływano się w tym kon-
tekście wyłącznie do argumentów natury stricte prawnej. Wskazywano 
więc przede wszystkim na ograniczenia zakresu jurysdykcji zarówno 
parlamentu federalnego, jak i legislatur prowincji wynikające z BNA Act. 
Ponieważ miały one niewątpliwie charakter ograniczeń prawnych, sę-
dziowie uznawali, że w tej sytuacji ich obowiązkiem jest oceniać usta-
wodawstwo zarówno federalne, jak i prowincjonalne i odmawiać sto-
sowania ustaw wykraczających poza obszar jurysdykcji odpowiedniej 
legislatury. Jak zauważył Adam Wilson, sędzia Sądu Ławy Królewskiej 
w Ontario (Court of Queen’s Bench), w sprawie rozpatrywanej przez ten 
sąd w 1875 roku „w warunkach konstytucji, jakie obowiązują w Do-
minium i w prowincjach, sądy będą zobowiązane do ogłaszania, kiedy 
w ich opinii Dominium wkroczyło w obszar wyłącznej władzy prowin-
cji i kiedy te drugie uzurpowały sobie wyższą władzę Dominium”. Od-
nosząc się do wspominanych już argumentów wskazujących, że prawo 
unieważniania ustaw przez gubernatora generalnego wyklucza możli-
wość kwestionowania jej ważności przed sądem, stwierdził on, że „nie 
może istnieć żadne ograniczenie właściwego wykonywania władzy są-
downiczej przez jakąkolwiek [inną] władzę, Dominium lub prowincję, 
ponieważ postawiłyby one te ciała ponad prawem, które je stworzyło 
i powierzyło im władzę, która z kolei nie jest absolutna i której ich usta-
wodawstwo nie może taką uczynić”50.

Podstawa, na której sądy oparły prawo do ogłaszania nieważności 
ustaw ze względu na ich sprzeczność z postanowieniami BNA Act, nie 
jest kwestią najważniejszą, zresztą co do tego poglądy we współczes-
nej doktrynie kanadyjskiej są zróżnicowane51. Najistotniejsze jest to, 
że ze względu na nałożenie prawnych ograniczeń na władzę ustawo-
dawczą parlamentu federalnego i legislatur prowincji sądy uznały swą 
właściwość do wykonywania podobnej funkcji jak ich amerykańskie 
odpowiedniki.

48 Zob. ibidem, s. 269, 274, 284.
49 Zob. J.T. Saywell, The Lawmakers: Judicial Power and the Shaping of Canadian Federal-

ism, University of Toronto Press, Toronto–Buff alo–London 2003, s. 18–19.
50 Cyt. za: ibidem, s. 19.
51 Zob. P. Mikuli, Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (na tle 

rozwiązań brytyjskich), Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 166–167.
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Zwraca uwagę, że sądową kontrolę ustawodawstwa uważano w Ka-
nadzie z reguły za procedurę bardziej odpowiednią od w istocie poli-
tycznego mechanizmu federalnego dissalowance. Znamienne w tym kon-
tekście są słowa jednego z członków legislatury Nowego Brunszwiku, 
przekonującego, że jeśli prawo unieważniania ustaw zostanie powie-
rzone sędziom, „ludzie będą skłonni poddać się ich decyzjom, inaczej 
niż wówczas, gdyby pozostawiono ich podejmowanie politykom”. Jego 
zdaniem byłoby tak ze względu na „głęboki i trwały szacunek” obywa-
teli dla władzy sądowniczej52.

Większość oponentów rozwiązania przewidzianego w art. 90 BNA Act 
dostrzegała w nim narzędzie nadmiernie uprzywilejowujące rząd fede-
ralny wobec prowincji. Judicial review traktowali oni jako o wiele lepsze 
rozwiązanie problemu ochrony podziału władzy między parlament fe-
deralny a legislatury prowincji. Co ciekawe, nie wykazywali przy tym 
obawy przed powierzeniem prawa decydowania w ostatniej instancji 
federalnemu Sądowi Najwyższemu. Jean-Baptiste-Éric Dorion stwier-
dził wręcz, że „jeśli rozbieżności między [parlamentem] federalnym 
a lokalnymi parlamentami nie zostaną poddane decyzji najwyższego 
federalnego sądu, nie [wiadomo], któż mógłby je rozstrzygać”. Słowa te 
zostały owacyjnie przyjęte przez salę Zgromadzenia Ustawodawczego 
Prowincji Kanady53. Powołanie do życia federalnego Sądu Najwyższe-
go w 1875 roku wiązano bezpośrednio z potrzebą rozstrzygania „spo-
rów konstytucyjnych”. Ówczesny federalny minister sprawiedliwości 
Télésphore Fournier stwierdził, że „jedynym celem” jego ustanowienia 
była potrzeba zapewnienia „harmonijnego funkcjonowania […] młodej 
[kanadyjskiej] konstytucji”54.

Lektura obszernych zapisów debat prowadzonych w trakcie obrad 
australijskiej konwencji opracowującej projekt federalnej konstytucji nie 
pozostawia wątpliwości co do tego, że ich uczestnicy uważali za oczywi-
ste, iż będzie ona podlegać wykładni Sądu Najwyższego, który będzie 
mógł konfrontować z jej postanowieniami ustawy federalne i stanowe, 
wykonując w ten sposób funkcję sądowej rewizji ustawodawstwa55. 
N. Aroney przekonuje, że to właśnie ze względu na świadomość pełnie-
nia przez sędziów takiej funkcji delegaci zdecydowali o konstytucyjnym 
umocowaniu Sądu Najwyższego oraz zapewnieniu sędziom niezależno-

52 J. Ajzenstat, P. Romney, I. Gentles, W. Gairdner (eds.), op.cit., s. 274.
53 Ibidem, s. 311. Powołanie federalnego Sądu Najwyższego w celu rozstrzygania spo-

rów, jakie mogłyby powstać w związku z podziałem władzy między federację a pro-
wincje, proponowali także sceptyczni wobec projektu unii federalnej politycy w Nowej 
Szkocji i w Nowym Brunszwiku. Zob. J. Smith, op.cit., s. 123–124.

54 Zob. J.T. Saywell, op.cit., s. 32–33.
55 Por. K.E. Foley, Australian Judicial Review, „Washington University Global Studies 

Law Review” 2007, vol. 6, s. 287–288 i cytowana tam literatura.



247

ści od federalnej egzekutywy i legislatywy przez gwarancje dotyczące 
wynagrodzenia, dożywotniego sprawowania urzędu56, oraz zabezpie-
czenie przed usunięciem ze stanowiska57. Warto też zwrócić uwagę, że 
autorzy pierwszych opracowań naukowych, w których podejmowana 
była problematyka ustrojowa federacji, nie mieli wątpliwości co do tego, 
że wykładnia konstytucji federalnej będzie należeć do sądów58.

Równocześnie jednak wypada zauważyć, że nawet wśród zwolen-
ników judicial review znajdowali się tacy, którzy mieli poważne wątpli-
wości odnośnie do tego, czy władza sądów wynikająca z wykonywania 
tej funkcji nie jest zbyt duża. W tym kontekście wysuwano zastrzeżenia 
co do właściwości kontroli konstytucyjności ustaw pod względem for-
malnym. William A. Trenwith przekonywał na przykład, że „z pewnoś-

56 W 1977 roku uchwalona została zmiana konstytucji ustanawiająca wiek emery-
talny sędziów Sądu Najwyższego określony na siedemdziesiąt lat.

57 Zob. N. Aroney, The Constitution of a Federal Commonwealth: The Making and Meaning 
of the Australian Constitution, Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 292–293; 
R.C.L. Moff at, Philosophical Foundations of the Australian Constitutional Tradition, „Sydney 
Law Review” 1965, vol. 5, no. 1, s. 84. Brak bezpośredniego konstytucyjnego upoważ-
nienia sądownictwa do wypełniania funkcji judicial review tłumaczony jest niekiedy 
dążeniem delegatów do ukrycia tej instytucji przed obywatelami mającymi głosować 
w referendum nad projektem konstytucji (zob. P. Mikuli, op.cit., s. 159.). Hipoteza taka, 
stawiana przez J.A. Thomsona, zakłada, że przynajmniej ich znaczna część była prze-
ciwna sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Są niewątpliwie przesłanki pozwalają-
ce tak sądzić, niemniej jednak wypada też zauważyć, że teoria judicial review na gruncie 
spisanej konstytucji nie wymagała bezpośredniego konstytucyjnego upoważnienia 
sądów do wykonywania tej funkcji. Delegaci zebrani na konwencji byli w pełni świa-
domi tego, że praktyka sądowej kontroli konstytucyjności prawa ukształtowała się nie 
tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Kanadzie, bez względu na brak wy-
raźnych podstaw konstytucyjnych. Charakterystyczne pod tym względem są wywody 
W.H. Moore’a, profesora prawa na Uniwersytecie w Melbourne, który wykazywał żywe 
zainteresowanie pracami nad projektem konstytucji, pełniąc funkcję autorytetu w kwe-
stiach konstytucyjnych dla wielu członków konwencji. W pracy omawiającej ustrój fe-
deralny Australii, opublikowanej po raz pierwszy w 1902 roku, przekonywał, że prawo 
sądów do oceny ustawodawstwa pod względem zgodności z konstytucją federalną nie 
wynika z przepisów samej konstytucji i nie ma też źródła w „naturze zasady federalnej 
lub spisanej konstytucji”. Zamiast tego, jak twierdził, „obowiązek odnoszenia się do 
ważności ustaw – czy to związkowego, czy stanowych parlamentów – istnieje wyłącz-
nie jako rezultat władzy sądowniczej (incident of judicial power) […]. Jest obowiązkiem 
każdego sądu stosować prawo, którego konstytucja jest częścią, a przy tym częścią 
zwierzchnią (superior part)” (W.H. Moore, The Constitution of the Commonwealth of Austra-
lia, Charles F. Maxwell (G. Partridge & Co.), Melbourne 1910, s. 357, 361). Mimo to, w au-
stralijskiej doktrynie prawa konstytucyjnego poszukuje się podstaw instytucji sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa w postanowieniach konstytucji. Zob. P. Mikuli, op.cit., 
s. 158; K.E. Foley, op.cit., s. 285–287.

58 Zob. np. A.I. Clark, Studies in Australian Constitutional Law, Charles F. Maxwell 
(G. Partridge & Co.), Melbourne 1905, s. 15; W.H. Moore, op.cit., s. 357–368; J. Quick, 
R.R. Garran, The Annotated Constitution of the Australian Commonwealth, Angus & Rob-
ertson, Sydney 1901, s. 791.
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cią ustawa parlamentu nie powinna być ogłaszana ultra vires przez sąd 
zewnętrzny wobec parlamentu reprezentującego lud tylko dlatego, że 
doszło do drobnego błędu w procedurze – błędu, z którego wówczas, 
gdy prawo było uchwalane, nie zdawał sobie sprawy żaden z członków 
[obu] izb, błędu dopiero później odkrytego przez wyjątkowo zmyślne-
go człowieka, który użył wszystkich swoich zdolności, aby wykazać, 
że doszło do jakiegoś drobnego odstępstwa od ustalonej procedury i że 
w związku z tym prawo musi być ogłoszone ultra vires”59. Zwracano 
również uwagę na potrzebę unikania zamieszczania w konstytucji prze-
pisów niejednoznacznych lub nadmiernie zawiłych, których prawidło-
we stosowanie byłoby nazbyt trudne, przez co stwarzałyby one Sądowi 
Najwyższemu sposobność do ingerencji w działalność ustawodawczą 
parlamentu. Isaac Isaacs stwierdził wręcz, że celem konwencji powinno 
być stworzenie konstytucji dla obywateli, a nie dla prawników (people’s, 
not a lawyers’ constitution). Decydując się na wprowadzenie do jej tekstu 
zawiłych przepisów, delegaci doprowadziliby jego zdaniem do tego, że 
Sąd Najwyższy stałby się tyranem konstytucji60.

Obawy, że wejście w życie konstytucji federalnej spowoduje nad-
mierną jurydyzację stosunków politycznych, były formułowane, jak 
się zdaje, stosunkowo często, chociaż raczej poza konwencją, ponieważ 
w jej składzie dominowali prawnicy, którzy w większości nie dostrze-
gali tego rodzaju problemu. Podczas obrad tego gremium zgłoszone 
zostały jednak dwie propozycje, które próbowały wyjść mu naprzeciw. 
Pomimo iż żadna z nich nie zmierzała do podważenia prawa sądów 
do wypowiadania się w kwestiach zgodności ustaw federalnych i sta-
nowych z konstytucją – nikt bowiem nie mógł kwestionować tego, że 
będzie ona aktem prawnym – obie wyrażały sposób myślenia o zagad-
nieniach ustrojowych bliski politycznemu konstytucjonalizmowi.

Obie zostały zgłoszone przez delegatów z Australii Południowej. Au-
torem pierwszej był John Gordon. Proponował on umieszczenie w pro-
jekcie konstytucji przepisu, na podstawie którego ważność ustaw federal-
nych mogłaby być kwestionowana przed sądem wyłącznie na podstawie 
wniosku złożonego przez każdy pojedynczy stan, a ważność ustaw sta-
nowych tylko na wniosek przedłożony przez federację, chyba że cho-
dziłoby o sprzeczność prawa stanowego z federalnym. Oznaczałoby to 
zatem, że jedynie reprezentant prawny, odpowiednio stanów lub fede-
racji – to znaczy prokurator generalny (att orney-general) – miałby prawo 
wnioskować o zbadanie przez sąd ustaw, w odpowiednim przypadku 
stanowych bądź federalnych, pod względem ich zgodności z konstytucją. 

59 Offi  cial Report of the National Australasian Convention Debates (Third Session): Mel-
bourne 1898, University of Sydney Library, Sidney 1999, s. 3232.

60 Ibidem, s. 3222.
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Pobudzana w ten sposób kontrola mogłaby mieć charakter zarówno abs-
trakcyjny, jak i konkretny. 

 Nie ma naukowej przesłanki prawnej – argumentował Gordon w duchu 
kelsenowskiego modelu kontroli konstytucyjności prawa – przemawia-
jącej przeciwko przedkładaniu sądom abstrakcyjnych problemów praw-
nych, dlaczegóż to prokurator generalny stanu z jednej strony i prokura-
tor generalny związku z drugiej strony nie mogliby interweniować w ten 
sam sposób, najpewniej tak samo, jak obecnie prokurator generalny in-
terweniuje w sprawy rozwodowe61. 

Istotą proponowanego rozwiązania było uniemożliwienie kwestiono-
wania konstytucyjności ustaw przez indywidualne strony sporu praw-
nego rozstrzyganego przed sądem, co w rezultacie prowadziłoby do 
ograniczenia możliwości wypowiadania się przez sądy w kwestiach kon-
stytucyjnych i pomniejszenia ich roli jako interpretatorów konstytucji.

Intencje Gordona były czytelne. Prezentowany przez niego sposób 
myślenia był bardzo bliski temu, jaki można dostrzec u amerykańskich 
przeciwników judicial review z okresu wczesnej republiki. Uważał on 
bowiem, że wykładnia konstytucji powinna być dokonywana przez 
parlament federalny i parlamenty stanowe w procesie stanowienia pra-
wa, w ramach którego podlegałaby gruntownej krytyce zarówno samej 
legislatury, jak i opinii publicznej. W warunkach państwa federalnego 
ważność ustaw miała się opierać na przyzwoleniu – odpowiednio le-
gislatury federalnej bądź stanowych legislatur – na ich obowiązywanie, 
nawet w przypadku gdyby prawa przez nich stanowione miały nieco 
wykraczać poza wyznaczony im obszar jurysdykcji. W tym kontekście 
Gordon nawiązywał do „ducha brytyjskiej konstytucji, który oparty jest 
na przyzwoleniu na innowacje”, wskazując jednocześnie, że „nieod-
łączną trudnością wszelkich spisanych konstytucji jest [ich] absolutna 
sztywność lub legalizm (legality)”. Prawo niepodważane przez federację 
lub stany pozostawałoby ważne „siłą przyzwolenia”, przez co zacho-
wywałoby „szczątki suwerenności parlamentu w stosunku do ścisłej 
sądowej interpretacji” konstytucji62.

W omawianej propozycji można więc dostrzec sprzeciw wobec 
przekonania, że wyłącznie sądy mogą dokonywać wykładni konsty-
tucji.  Argumentując, że „jeśli stan nie kwestionuje prawa, można być 
pewnym, że prawo uchwalone przez parlament federalny jest prawem 
słusznym i odpowiednim”, i podobnie „jeśli parlament federalny nie 
kwestionuje prawa stanowego, można uznać za oczywiste, że prawo to 
jest odpowiednie i zasadne”, Gordon zdawał się wskazywać – podobnie 

61 Ibidem, s. 2710, 2713. 
62 Ibidem, s. 2712, 2713, 2716.
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jak czynili to amerykańscy republikanie w XVIII i w początkach XIX 
wieku – że organ przedstawicielski nie jest ani mniej kompetentny, ani 
mniej właściwy niż sądy do dokonywania oceny zgodności z konstytu-
cją stanowionego przez siebie prawa. W istocie jego propozycja przypo-
mina koncepcję wzajemnego weta, o którym pisał John Taylor, mimo że 
rozstrzyganie sporów między federacją a stanami pozostawiał jednak 
czynnikowi sądowemu. Znamienne, iż jako jedną z zalet zgłoszonego 
przez siebie pomysłu delegat z Australii Południowej wskazywał to, że 
dzięki niej możliwe będzie „podtrzymywanie woli ludu, w tak wielkim 
zakresie, jak jest to wykonalne w [warunkach obowiązywania] spisanej 
konstytucji”63.

Inny charakter miała propozycja Fredericka Holdera, która zmierza-
ła do stworzenia procedury pozwalającej skutecznie zakwestionować 
orzeczenia Sądu Najwyższego stwierdzające niekonstytucyjność ustaw 
federalnych. Zakładała ona, że w przypadku wydania tego rodzaju 
orzeczenia w ciągu kolejnych sześciu miesięcy federalna egzekutywa 
mogłaby na podstawie upoważnienia przez parlament, wyrażonego 
w uchwale podjętej większością ogólnej liczby członków, w każdej z izb 
zarządzić referendum, którego przedmiotem byłaby ustawa uznana 
przez Sąd Najwyższy za niekonstytucyjną. Jeżeli większość głosujących 
w skali całego kraju oraz w ponad połowie stanów – procedura w tym 
wypadku byłaby zatem, co warto podkreślić, taka sama jak w referen-
dum w sprawie zmiany konstytucji – poparłaby ustawę, wówczas ozna-
czałoby to, że jest ona zgodna z konstytucją od momentu ogłoszenia 
wyników głosowania powszechnego64.

Uzasadnienie omawianej propozycji wygłoszone przez Holdera 
można uznać za podręcznikową egzegezę politycznego konstytucjona-
lizmu w warunkach spisanej konstytucji. Jednocześnie jego wypowiedzi 
świadczą o obecności w Australii sposobu myślenia o kwestiach ustrojo-
wych przeciwnego jurydycznemu konstytucjonalizmowi, który zaczął 
zdobywać coraz większą popularność w okresie prac nad konstytucją 
federalną. W pierwszej kolejności zwrócił on uwagę na to, że w opinii 
wielu pozycja Sądu Najwyższego na podstawie konstytucji federalnej 
będzie zbyt potężna, a 

 prawne formuły i procedury uzurpują sobie miejsce zajmowane w sta-
nowych konstytucjach przez lud. Jeśli przyjmiemy tę konstytucję – prze-
konywał Holder, zwracając się do pozostałych delegatów – ostateczne 
odwołanie kierowane będzie nie do ludu reprezentowanego w parlamen-
cie, ale do Sądu Najwyższego. Przyznaję, że skoro konstytucja stanowi 
akt partnerstwa, jest absolutną koniecznością interpretowanie jej przez 

63 Ibidem, s. 2715, 2716.
64 Zob. ibidem, s. 2769.
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Sąd Najwyższy i baczenie na to, aby poszczególni współpartnerzy we 
wszystkim, co robią, przestrzegali postanowień aktu, na który się zgo-
dzili. Równocześnie jednak tak głęboko zakorzeniony jest sprzeciw wo-
bec pozycji, jaką prawo zajmuje w tej konstytucji, że dobrze będzie, jeżeli 
moglibyśmy w jakikolwiek sposób wyjść mu naprzeciwko, umieszczając 
w rękach ludu ostateczną decyzję przynajmniej w niektórych sprawach, 
w których w innym przypadku rozstrzygnięcie należałoby do Sądu 
Najwyższego65. 

Warto też zaznaczyć wskazaną przez Holdera różnicę między roz-
strzyganiem sporów prawnych a oceną ważności ustaw ze względu na 
ich zgodność z konstytucją. Przekonywał on bowiem, że decydowanie 
o tym, co może, a czego nie może zrobić parlament federalny, „nie po-
winno należeć do Sądu Najwyższego, który może rozstrzygać [to za-
gadnienie] po prostu jako zwykłą kwestię prawną (dry question of law), 
lecz powinno należeć do ludu, który sam ma prawo stwierdzać, czy 
konstytucja powinna obejmować konkretne zagadnienia, czy nie”66.

W gruncie rzeczy omawiane rozwiązanie polegało na przekazaniu 
prawa dokonywania obowiązującej wykładni konstytucji federalnej 
zbiorowemu suwerenowi. Procedura, jaka miałaby być w tym celu 
stosowana, była analogiczna do tej uznanej przez twórców konstytucji 
federalnej za właściwą w zakresie wprowadzania zmian w jej tekście. 
Referendum w sprawie ważności ustaw zakwestionowanych przez Sąd 
Najwyższy byłoby jednak niewątpliwie skuteczniejszym mechanizmem 
kontrolowania jego działalności niż zmiana przepisów konstytucji. 
Wszak w przypadku wprowadzenia do niej nowych postanowień, albo 
zmiany brzmienia obowiązujących, one również podlegałyby sędziow-
skiej wykładni. Zgodnie natomiast z omawianą propozycją przywró-
cenie ważności ustawie zakwestionowanej przez Sąd Najwyższy nie 
zmieniałoby niczego w tekście konstytucji. Zamiast tego oznaczałoby 
przeforsowanie przez lud odmiennej wykładni jej przepisów od tej pro-
ponowanej przez sędziów, pozbawiając ich w ten sposób nie tylko mo-
nopolu w tym zakresie, ale również, co oczywiste, przywileju wydawa-
nia ostatecznego osądu.

Jak już wspomniano, obie propozycje nie kwestionowały prawa 
sędziów do konfrontowania ustawodawstwa z postanowieniami kon-
stytucji i dokonywania przy tej okazji jej wykładni. Zmierzały, choć 
różnymi sposobami, do osiągnięcia podobnego celu, którym było po-
wściągnięcie ogromnej władzy Sądu Najwyższego, jaka zdawała się re-
zultatem ustanowienia konstytucji federalnej. Można je zatem postrze-
gać jako próbę dostosowania założeń politycznego konstytucjonalizmu 

65 Ibidem, s. 2769–2770.
66 Ibidem, s. 2773.
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do sytuacji, w której – inaczej niż w Ameryce w okresie wczesnej re-
publiki – jurydyczny charakter spisanej konstytucji nie mógł być łatwo 
zakwestionowany. W wypowiedziach dwóch cytowanych delegatów 
można zresztą dostrzec przekonanie, że konstytucja nie powinna być 
w ogóle postrzegana w kategoriach prawnych.

Odrzucenie przez konwencję omówionych propozycji nawet bez 
przeprowadzania nad nimi głosowania, a także fakt, że w dyskusji wy-
wołanej ich zgłoszeniem żaden z delegatów nie wyraził dla nich po-
parcia, przekonują o jednoznacznie pozytywnym stosunku twórców 
australijskiej konstytucji do instytucji sądowej kontroli konstytucyjności 
prawa67. Nie rozstrzyga to jednak jeszcze, w jakim stopniu podobne od-
czucia dominowały również poza salą obrad konwencji. Nastawienia 
opinii publicznej trudno jednoznacznie ocenić, w każdym razie prawo 
sądów do unieważniania ustaw ze względu na ich niezgodność z kon-
stytucją federalną nie należało do tych kwestii, które budziły największe 
kontrowersje w trakcie debaty nad ratyfi kacją projektu.

Niewątpliwie twórcy australijskiej konstytucji, bardziej niż ich ka-
nadyjscy poprzednicy, pojmowali konstytucję w kategoriach jurydycz-
nych. Mimo to nie zdecydowali się na uczynienie ostatecznego kroku 
w kierunku urzeczywistnienia teorii jurydycznego konstytucjonalizmu, 
którym byłoby prawne uregulowanie struktury i funkcji władzy wyko-
nawczej oraz jej relacji z parlamentem. Było to przedmiotem dyskusji 
podczas obrad konwencji konstytucyjnej i w jej toku rozważano możli-
wość unormowania przepisami konstytucji tych wszystkich zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem systemu rządów odpowiedzialnych, 
które w Wielkiej Brytanii, ale również w australijskich koloniach regu-
lowane były konwenansami konstytucyjnymi68. Pomysły tego rodzaju 
nie budziły jednak większego entuzjazmu i ostatecznie twórcy konsty-
tucji zdecydowali się na usankcjonowanie w niej fi kcji prawnej, pole-
gającej na powierzeniu pełni władzy wykonawczej gubernatorowi ge-
neralnemu wspomaganemu przez powoływaną przez niego samego 
Radę Wykonawczą (Executive Council). Rzeczywiste stosunki ustrojowe 
w wymiarze relacji między egzekutywą i legislatywą miały być jed-
nak oparte na pozaprawnych normach konstytucyjnych69. Dzięki temu 
w Australii, podobnie jak wcześniej w Kanadzie, zostały zachowane 
warunki pozwalające na przetrwanie politycznego konstytucjonalizmu, 
chociaż w nieco zmodyfi kowanej postaci. Pojęcie konstytucji nie zostało 
bowiem w tych państwach w pełni utożsamione z pojedynczym aktem 

67 Zob. N. Aroney, op.cit., s. 298.
68 Zob. Offi  cial Report of the National Australasian Convention Debates (First Session): 

Adelaide 1897, University of Sydney Library, Sydney 1999, s. 1485–1497. 
69 Por. A.J. Ward, op.cit., s. 8.
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prawnym usytuowanym najwyżej w hierarchicznie uporządkowanej 
strukturze źródeł prawa. Nie cała konstytucja, a tylko jej część, mogła 
więc podlegać prawnej egzegezie i być przedmiotem sądowej wykładni.

Ustanowienie spisanych konstytucji oraz podążający za tym rozwój 
sądowej kontroli konstytucyjności prawa z jednoczesnym zachowaniem 
konwenansowej regulacji części zagadnień ustrojowych doprowadziły 
do wykreowania nowej, słabszej formy politycznego konstytucjonali-
zmu. Odstępstwa od tradycyjnej brytyjskiej formuły rządów konstytu-
cyjnych stanowiły koncesję na rzecz federalizmu. Częściowa jurydyzacja 
konstytucji była bowiem bezpośrednio powiązana z procesem powoła-
nia do życia federacji czterech kolonii w Ameryce Północnej i sześciu na 
kontynencie australijskim. Najlepiej świadczy o tym to, że w ślady Ka-
nady i Australii nie poszła Nowa Zelandia. Uzyskanie przez tę kolonię 
statusu dominium w 1907 roku nie wiązało się bowiem z utworzeniem 
unii federalnej. W rezultacie ustrój tego państwa pozostał najbliższy 
brytyjskiej formule politycznego konstytucjonalizmu opartego na zasa-
dzie prawnej suwerenności parlamentu korygowanej przez polityczną 
suwerenność ludu. To samo można powiedzieć o kanadyjskich prowin-
cjach i australijskich stanach70. 

70 Z czasem pierwotny paradygmat politycznego konstytucjonalizmu zaczął być 
jednak odrzucany również w tych dominiach, a później też w niepodległych państwach 
powstających w procesie dekolonizacji imperium brytyjskiego, które przyjmowały uni-
tarną formę rządów. Zakres materii konstytucyjnej pozostawionej regulacji konwe-
nansowej podlegał w kolejnych dekadach stopniowemu ograniczaniu. Rodezja Połu-
dniowa, gdzie system rządów odpowiedzialnych został wprowadzony w 1923 roku, 
była ostatnią kolonią, w której ustanowienie rządów opartych na konstytucji zostało 
dokonane zgodnie z dziewiętnastowieczną metodą stosowaną uprzednio w koloniach 
amerykańskich i australijskich. Później jeszcze w kilku przypadkach próbowano za-
chować elementy politycznego konstytucjonalizmu przez zamieszczenie w konstytucji 
klauzuli, na podstawie której następowała inkorporacja brytyjskich norm konwenan-
sowych do ustrojów nowo powstających dominiów i państw. Taką metodę zastosowano 
w konstytucji Malty z 1921 roku i konstytucji Wolnego Państwa Irlandzkiego z 1922 
roku a po II wojnie światowej również w konstytucji Cejlonu z 1946 roku oraz w kon-
stytucji Złotego Wybrzeża z 1954 roku, a następnie niepodległej Ghany z 1957 roku (zob. 
S.A. de Smith, Westminster’s Export Model: The Legal Framework of Responsible Government, 
„Journal of Commonwealth Political Studies” 1961, vol. 1, no. 1, s. 5–6). Niemniej jed-
nak z reguły decydowano się na prawne uregulowanie w konstytucji całości materii 
konstytucyjnej, w tym tych zagadnień, które w Wielkiej Brytanii podlegały regulacji 
konwenansowej. Po raz pierwszy stało się tak w konstytucji Wolnego Państwa Irlandz-
kiego z 1937 roku. W ten sposób kolejne państwa powstające w procesie dekolonizacji 
odchodziły od formuły politycznego konstytucjonalizmu. Konstytucja została w nich 
utożsamiona z zespołem norm prawnych podlegających prawnej egzegezie i interpre-
tacji przez sądy w procesie stosowania prawa (zob. W. Dale, The Making and Remaking 
of Commonwealth Constitutions, „International and Comparative Quarterly Law Review” 
1993, vol. 42, no. 1, s. 73). Nawiązaniem do tradycji konstytucyjnej metropolii stały się 
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3. Dwie postaci politycznego konstytucjonalizmu

Jednolite ujęcie problematyki politycznego konstytucjonalizmu jako 
współczesnej formuły rządów konstytucyjnych w państwach anglosa-
skich jest możliwe tylko przy zastosowaniu skrajnie minimalistycznego 
podejścia. W takim ujęciu jako jego defi niens należałoby wskazać brak 
prawnej regulacji całości materii konstytucyjnej. Z taką sytuacją, że kon-
stytucja nie jest utożsamiana z zespołem norm prawnych, mamy do czy-
nienia zarówno w tych państwach, w których w ogóle nie obowiązują 
konstytucje w znaczeniu formalnym, jak i w tych, w których część ma-
terii konstytucyjnej uregulowana jest w akcie prawnym o szczególnej 
randze. W obu przypadkach konstytucja nie ma charakteru skodyfi ko-
wanego, co należy rozumieć w ten sposób, że nie wszystkie normy kon-
stytucyjne są normami prawnymi. Powoduje to, że nie każda kwestia 
związana ze stosowaniem konstytucji jest problemem natury prawnej, 
a ewentualne kontrowersje powstające na tym tle nie w każdym przy-
padku mogą zostać przekształcone w spór prawny, którego rozstrzyg-
nięcie mogłoby się dokonać w ramach postępowania sądowego i przez 
zastosowanie rozumowania prawniczego oraz prawniczej argumen-
tacji. W rezultacie obowiązujące znaczenie norm konstytucyjnych nie 
w każdym przypadku może zostać ustalone przez sąd. Innymi słowy, 
nie obowiązuje zasada charakterystyczna dla jurydycznego konstytu-
cjonalizmu, celnie ujęta przez A. Tomkinsa, zgodnie z którą „nie ma 
problemu konstytucyjnego, który nie mógłby zostać rozwiązany przez 
sądy, i żaden problem konstytucyjny nie jest naprawdę rozwiązany, do-
póki nie zostanie rozwiązany przez sąd”71.

Podejście minimalistyczne wydaje się jednak ułomne. Nie pozwala 
bowiem na wyeksponowanie istotnej różnicy między taką formą rzą-
dów konstytucyjnych, w której konstytucyjne ograniczenia władzy po-
litycznej w ogóle nie mają charakteru prawnego, a taką, w której w pew-
nym zakresie przybierają one postać norm prawnych wyższego rzędu. 
Także w tym drugim przypadku będziemy mieć do czynienia z pewną 
postacią politycznego konstytucjonalizmu, niemniej jednak odmienną 
od tej, jaka występuje wówczas, gdy wyznacznikiem konstytucyjności 
postępowania organów władzy publicznej nie są nawet w ograniczonej 
mierze postanowienia spisanej konstytucji. Będzie ona przy tym słab-
sza ze względu na instytucję sądownictwa konstytucyjnego. Rozwój 

jedynie wprowadzane do konstytucji niektórych państw klauzule wykluczające (ouster 
clauses), mające na celu ograniczenie zakresu sądowej wykładni jej przepisów.

71 A. Tomkins, The Role of the Courts in the Political Constitution, „University of To-
ronto Law Journal” 2010, vol. 60, s. 3.
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sądowej kontroli konstytucyjności prawa nawet w warunkach prawnej 
regulacji ustroju nie jest co prawda nieuchronny, ale ze zrozumiałych 
względów staje się czymś naturalnym. W praktyce, aby uniemożliwić 
sądom dokonywanie wykładni przepisów konstytucji w procesie sto-
sowania prawa, konieczna jest wyraźna dyspozycja zamieszczona w sa-
mej konstytucji. Obowiązywanie konstytucji w znaczeniu formalnym 
wraz z praktyką sądowej kontroli konstytucyjności prawa sprzyja też 
utożsamianiu konstytucji z zespołem norm prawnych, powodując za-
cieranie różnic między jej prawnymi oraz pozaprawnymi komponenta-
mi i osłabiając w ten sposób jej polityczny charakter.

3.1. Polityczny konstytucjonalizm w warunkach prawnej 
suwerenności parlamentu

Bez wątpienia jedną z najważniejszych właściwości brytyjskiego kon-
stytucjonalizmu było tradycyjnie sankcjonowanie konstytucji przez 
mechanizmy i instytucje polityczne, a nie prawne72. Dlatego brytyjska 
konstytucja, od kiedy pojęcie to nabrało normatywnego znaczenia, za-
wsze miała polityczny charakter. Funkcjonowanie rządów konstytucyj-
nych w Wielkiej Brytanii uwarunkowane było istnieniem zarówno po 
stronie rządzących, jak i rządzonych świadomości ograniczeń nakłada-
nych przez konstytucję na władzę polityczną, które nie wynikały jednak 
z wiążących legislatywę i egzekutywę norm prawnych, ale z niesfor-
malizowanych konwenansów. Istotę niespisanej konwenansowej kon-
stytucji doskonale opisał pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku N. Johnson. Za „najbardziej podstawową prawdę o [brytyjskiej] 
konstytucji” uznał on to, że „jest ona narzędziem ustanawiania limitów, 
wędzideł bądź ograniczeń w zakresie wykonywania władzy zarówno 
przez rządzących (offi  ce – holders), jak i przez jednych obywateli wobec 
innych”73. Wyjątkowość brytyjskiej konstytucji miała polegać jego zda-
niem na tym, że czyniła ona bezprzedmiotowym problem relacji między 
jej literą a rzeczywistością polityczną, między tym, co konstytucja naka-
zuje, a tym, w jaki sposób jej postanowienia są realizowane w praktyce. 
Było tak dzięki temu, że centralny element konstytucji stanowiły nie-
spisane, pozaprawne normy konwenansowe, których obowiązywanie 
warunkowane było powszechną akceptacją nie tylko rządzących elit, ale 
też całej wspólnoty politycznej74. W takim ujęciu rządy konstytucyjne 

72 Por. idem, Constitutionalism, op.cit., s. 242.
73 N. Johnson, In Search of the Constitution: Refl ections on State and Society in Britain, 

Pergamon Press, Oxford 1977, s. 34.
74 Zob. ibidem, s. 32.
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w Wielkiej Brytanii opierały się na swoistym porozumieniu (constitutio-
nal understanding) co do sposobu sprawowania władzy, niesankcjono-
wanym formalnie, ale bardzo mocno utrwalonym w świadomości elit 
politycznych i społeczeństwa.

Przedstawioną charakterystykę należy uznać za niezwykle trafnie 
oddającą rzeczywistość ustrojową Wielkiej Brytanii XX wieku. Aż do 
końca lat siedemdziesiątych tego stulecia podobne rozumienie istoty 
brytyjskiego konstytucjonalizmu dominowało zarówno wśród kon-
stytucjonalistów ze środowiska akademickiego, jak i komentatorów 
będących aktywnymi uczestnikami życia publicznego. Ujmując rzecz 
w pewnym uproszczeniu, można stwierdzić, że suwerenność Parla-
mentu traktowana była jako reguła prawna opisująca charakter relacji 
między organem prawodawczym a sądami, która wymagała od sądów 
bezwarunkowego stosowania prawa uchwalonego przez Parlament. 
Brak możliwości odmowy zastosowania ustawy przez sąd nie oznaczał 
jednak, że tym samym każda ustawa uchwalona przez Parlament była 
konstytucyjna. Innymi słowy, wszystko, co robił Parlament, było z defi -
nicji legalne (nie mogło być bezprawne), ale równocześnie niekoniecz-
nie konstytucyjne. Podobna zasada odnosiła się do segmentu władzy 
wykonawczej. Królowa jako formalny dzierżyciel władzy wykonawczej 
była uprawniona do wielu działań, do których brakowało jej jednak 
konstytucyjnego upoważnienia. Brytyjskim konstytucjonalistom znacz-
nie łatwiej przychodziło akceptować istnienie nieformalnych norm 
konstytucyjnych ograniczających dyskrecjonalną władzę monarchy, niż 
przyznać, że władza prawodawcza Parlamentu jest limitowana w po-
dobny sposób. Nie zmienia to jednak faktu, że w istocie również organ 
przedstawicielski podlegał konstytucyjnym ograniczeniom. Większość 
komentatorów wolała mówić o praktycznych, moralnych lub politycz-
nych niż o konstytucyjnych ograniczeniach władzy organu prawodaw-
czego75. Być może jednym z powodów tej wstrzemięźliwości była świa-
domość, że owe ograniczenia mogą być sformułowane jedynie bardzo 
ogólnie. Z całą pewnością łatwiej było wskazać normy warunkujące 
konstytucyjność działań królowej, na przykład w zakresie powoływania 
premiera lub rozwiązywania Parlamentu, niż określić kryteria pozwala-
jące oceniać konstytucyjność ustawodawstwa76. 

75 Od tej reguły były wyjątki. Wskazywano więc niekiedy, że ustawa Parlamentu 
może być niekonstytucyjna ze względu na sprzeczność z powszechnie akceptowanymi 
zasadami ustroju. Zob. E.C.S. Wade, G.G. Philips, Constitutional and Administrative Law, 
Longman, London 1977, s. 22.

76 Co nie oznacza, że precyzyjne zdefi niowanie norm konwenansowych ogranicza-
jących władzę prawodawczą Parlamentu jest w ogóle niemożliwe. Wskazuje się więc na 
przykład, że „pozaprawne konwenanse konstytucyjne” wiążą Parlament w ten sposób, 
że nie pozwalają mu na uchylanie orzeczeń sądów oraz wprowadzania retroaktywnych 
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W każdym razie pogłębiona refl eksja nad istotą rządów konstytu-
cyjnych pojawiła się w doktrynie brytyjskiej dopiero wówczas, kiedy 
tradycyjny, ukształtowany w XIX wieku, paradygmat politycznego 
konstytucjonalizmu zaczął być podważany. Nieprzypadkowo charak-
terystyce konstytucji dokonanej przez N. Johnsona towarzyszył wy-
raźny sceptycyzm co do możliwości podtrzymania jej dalszego funk-
cjonowania w takiej formie. Jego poglądy wpisywały się w narastający 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w brytyjskich środowi-
skach konserwatywnych nurt krytycznej refl eksji nad obowiązującym 
paradygmatem konstytucyjnym77. Znacznie większy rozgłos niż cyto-
wana publikacja uzyskała wydana w tym samym czasie książka lorda 
Hailshama, niemniej obie prace podejmowały właściwie te same zagad-
nienia. W obu stawiane były podobne diagnozy i proponowane bardzo 
zbliżone rozwiązania.

Sceptycyzm N. Johnsona wobec tradycyjnej formuły politycznego 
konstytucjonalizmu brał się z przekonania, że nie odpowiada ona wa-
runkom, w których doszło do załamania konsensu odnośnie do pod-
stawowych wartości, na podstawie których mogą funkcjonować rządy 
konstytucyjne. W tym kontekście wskazywał on na, dostrzegalny jego 
zdaniem w Wielkiej Brytanii drugiej połowy lat siedemdziesiątych 
XX wieku, brak odpowiedniego przywiązania do „szczególnych pro-
cedur, szacunku dla tradycyjnych wartości i zwyczajów oraz szerokiej 
zgody odnośnie do tego, w jaki sposób i dla jakich celów władza po-
lityczna powinna być sprawowana”. Refl eksja taka prowadziła do za-
kwestionowania wiary w konwenanse jako jedyny „bezpieczny schron, 
na którym można polegać w zakresie ochrony praw obywatelskich 
lub przetrwania tej szczególnej formy rządów”. Właściwości niespisa-
nej konstytucji mogą bowiem służyć „przede wszystkim uzasadnianiu 
niepohamowanego rozszerzania zakresu władzy aparatu państwowe-
go (public power) oraz erozji tego, co jeszcze przetrwało z ograniczeń, 
w ramach których może ona być właściwie sprawowana. W ten sposób 
to, co było wartościowym elementem w brytyjskiej tradycji konstytu-
cyjnej, znakiem politycznej mądrości, zostało wypaczone”, prowadząc 
do „podważenia samego sensu konstytucji”78. Podobne akcenty można 
odnaleźć także w rozważaniach lorda Hailshama, którego wątpliwości 

przepisów w prawie karnym. Zob. P. Butler, Human Rights and Parliamentary Sovereignty in 
New Zealand, „Victoria University of Wellington Law Review” 2004, vol. 35, no. 2, s. 345.

77 W polskiej literaturze pisał o tym A. Zięba w kontekście postulatu ustanowienia 
spisanej konstytucji, jaki w związku z krytycznym namysłem nad tradycyjnym ujęciem 
rządów konstytucyjnych pojawił się w doktrynie ustrojowej brytyjskiego konserwa-
tyzmu. Zob. A. Zięba, Współczesny konserwatyzm brytyjski, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1990, s. 162–165.

78 N. Johnson, op.cit., s. 33.
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odnośnie do funkcjonalności niespisanej konstytucji były również po-
wodowane obawą przed tym, że nie potrafi  ona zagwarantować sku-
tecznego powściągania władzy politycznej79.

Konkluzję rozważań lorda Hailshama stanowiła propozycja usta-
nowienia spisanej – lub jak ją nazywał „kontrolowanej” (controlled) – 
konstytucji, która zawierając przepisy niepodlegające zmianie w nor-
malnym trybie ustawodawczym, miałaby na celu „instytucjonalizację 
teorii ograniczonego rządu (limited government)”80. N. Johnson nie sfor-
mułował jednoznacznie podobnego postulatu, niemniej jednak wyraził 
przekonanie, że proponowane przez niego zmiany ustrojowe mogły-
by doprowadzić do ustanowienia „zespołu wzajemnie zazębiających 
się organicznych praw, które, być może ze względu na zatwierdzenie 
niektórych z nich w referendum, uznano by za niepodlegające zmianie 
w zwykłej procedurze parlamentarnej”81. W takim ujęciu, podobnie jak 
niegdyś niespisana konstytucja, tak i jej nowa, spisana forma miałaby 
więc ukształtować się stopniowo.

Zasadniczym postulatem formułowanym przez obu autorów było 
istotne wzmocnienie rangi prawnych gwarancji rządów konstytucyj-
nych, które w znacznej mierze zastąpiłyby te dotychczasowe o cha-
rakterze politycznym. Nie ukrywali oni dążenia do zakwestionowania 
suwerenności Parlamentu przez wyłączenie pewnego zakresu materii 
konstytucyjnych z obszaru jego władzy prawodawczej, zdając sobie 
sprawę z tego, że musiałoby to w konsekwencji doprowadzić do ak-
ceptacji zasady sądowej kontroli konstytucyjności prawa82. W katalogu 
materii, które byłyby zabezpieczone przed zmianą przez Parlament 
w zwykłym trybie ustawodawczym, szczególnie podkreślano proble-
matykę praw i wolności. Stąd – niezależnie od rozważań na temat za-
sadności ustanowienia spisanej konstytucji – postulowano uchwalenie 
nowej deklaracji praw (bill of rights), której przepisy miałyby wyższą 
moc prawną od zwykłych ustaw83.

W kwestii sądownictwa konstytucyjnego lord Hailsham wykazywał 
niewątpliwą naiwność, przekonując, że chociaż wyposażenie sądów 
w prawo kwestionowania ważności ustaw Parlamentu spowodowałoby 
niewątpliwie wzrost znaczenia władzy sądowniczej, to jednak pozosta-
łaby ona nadal podporządkowana Parlamentowi jako organowi przed-
stawicielskiemu zbiorowego suwerena. 

79 Zob. Lord Hailsham, The Dilemma of Democracy: Diagnosis and Prescription, Collins, 
London 1978, s. 137.

80 Ibidem, s. 226.
81 N. Johnson, op.cit., s. 233.
82 Zob. ibidem, s. 140–141, 200.
83 Zob. ibidem, s. 138 i n.; Lord Hailsham, op.cit., s. 173–174.
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 Wyobrażam sobie – pisał w tym kontekście – że całe angielskie prawo 
podlegać będzie nieustannym przekształceniom w ramach partnerstwa 
między sądownictwem a Parlamentem, z dominującą pozycją Parlamen-
tu, ale o ograniczonej władzy, która oczywiście mogłaby być powiększa-
na bądź umniejszana ostateczną suwerennością ludu84.

Znacznie bardziej realistycznie konsekwencje ustanowienia instytu-
cji judicial review oceniał N. Johnson. Dostrzegał on bowiem, że upoważ-
nienie sędziów do unieważniania ustaw Parlamentu spowoduje, że ich 
funkcja ulegnie istotnej zmianie, nabierając bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej politycznego wymiaru. Trafnie zauważał również, że judicial 
review będzie prowadzić do zwiększenia roli prawa w systemie poli-
tycznym, zmuszając do „częstszego akceptowania decyzji sądów jako 
autorytatywnych”85.

 N. Johnsona i lorda Hailshama można traktować jako reprezen-
tatywnych przedstawicieli większego grona wpływowych konser-
watystów – co nie zaskakuje, w znacznej mierze rekrutujących się 
ze środowisk prawniczych – którzy w latach siedemdziesiątych za-
kwestionowali tradycyjną formułę rządów konstytucyjnych, opowia-
dając się za ograniczeniem władzy prawodawczej Parlamentu przez 
wyłączenie z jej zakresu przynajmniej problematyki praw i wolności, 
które miałyby zostać zagwarantowane w bill of rights, akcie praw-
nym o wyższej mocy od ustaw Parlamentu, immunizowanym przed 
zmianą w normalnej procedurze ustawodawczej. Zagadnienie to było 
przedmiotem ożywionej dyskusji w Wielkiej Brytanii w latach siedem-
dziesiątych XX wieku. Jako zwolennicy nowej regulacji praw i wol-
ności zadeklarowali się wówczas – oprócz dwóch autorów, których 
poglądy omówiono powyżej – również między innymi N. Anderson, 
lord Scarman i lord Salmon86. Tym, do czego w istocie sprowadzały się 
formułowane w tym środowisku postulaty, było zastąpienie politycz-
nego konstytucjonalizmu formułą rządów konstytucyjnych, w której 
największe znaczenie miałaby zasada rządów prawa (rule of law) pod-
niesiona do rangi najważniejszej konstytucyjnej reguły w miejsce zasa-
dy prawnej suwerenności Parlamentu podporządkowanej politycznej 
suwerenności ludu87. 

W takim kontekście J.A.G. Griffi  th wysunął tezy, które pomimo upły-
wu przeszło trzydziestu pięciu lat od ich sformułowania wciąż stanowią 
główny punkt odniesienia dla zwolenników politycznego konstytucjo-

84 Lord Hailsham, op.cit., s. 228.
85 N. Johnson, op.cit., s. 140.
86 Zob. H.W.R. Wade, Constitutional Fundamentals, Stevens & Sons, London 1980, s. 24 i n.
87 Por. L. Scarman, English Law – The New Dimension, Stevens & Sons, London 1974, 

s. 75 i n.
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nalizmu w brytyjskiej doktrynie. Niektórzy z nich twierdzą nawet, że za-
proponował on nowe ujęcie problematyki ustrojowej Wielkiej Brytanii, 
które położyło „podwaliny pod rozwój idei politycznej konstytucji jako 
świeżego i śmiałego sposobu myślenia oraz dyskutowania o brytyjskiej 
konstytucji”88. Przedstawione przez niego ujęcie brytyjskiej konstytucji 
nie było jednak nowatorskie. W gruncie rzeczy jego wypowiedzi mieś-
ciły się w tradycyjnym brytyjskim paradygmacie konstytucyjnym, któ-
rego rozwój rozpoczął się w XIX wieku. J.A.G. Griffi  th podjął się jedynie 
obrony obowiązującego paradygmatu przed próbami jego podważania. 

Osią jego głośnego wywodu, będącego pierwotnie przedmiotem wy-
kładu wygłoszonego w London School of Economics and Political Scien-
ce w czerwcu 1978 roku, opublikowanego następnie na łamach „Modern 
Law Review”, była analiza roli odgrywanej przez prawo w regulowaniu 
porządku konstytucyjnego i skutków, jakie niesie nakładanie na wła-
dzę polityczną ograniczeń natury prawnej. Twierdzenia J.A.G. Griffi  tha 
zostały sformułowane w określonym kontekście, niemniej jednak mają 
one wymiar uniwersalny, przez co ich wymowa nie ulega osłabieniu, 
nawet jeżeli zostaną pozbawione owego bezpośredniego kontekstu. 

Jego sprzeciw budziło przede wszystkim podejście nakazujące trakto-
wanie prawa jako wartości samej w sobie. W takim ujęciu, jak twierdził, 
prawo przestaje być po prostu środkiem służącym realizacji określonych 
celów, co do których zdania w ramach wspólnoty mogą być podzielone, 
a nabiera wartości samo w sobie, uzyskując status dogmatu nie podle-
gającego krytycznemu namysłowi. W takim ujęciu „pojedyncze przepi-
sy prawa mogą być dobre lub złe”, ale „samo prawo (the law) jest nieza-
przeczalnie dobre”. Tym, co staje się „święte i nietykalne, jest coś, co jest 
nazywane zasadą rządów prawa (rule of law)”89. Odrzucając taki sposób 
postrzegania prawa, J.A.G. Griffi  th przekonywał, że „prawo pozostaje ak-
tem politycznym, na temat którego można mieć rozmaite zdanie”90.

Według niego prawo traktowane jako sfera autonomiczna wobec po-
lityki, pozostająca przynajmniej w jakimś zakresie poza zasięgiem decy-
zji politycznych, nie może być nigdy narzędziem służącym ogranicza-
niu władzy politycznej – w związku z czym zasada rządów prawa nie 
może stać się podstawową regułą w systemie rządów konstytucyjnych 
– ponieważ sporów politycznych charakteryzujących zorganizowane 
zbiorowości nie da się skutecznie rozwiązywać za pomocą procedur 
prawnych. W tym tkwi istota jego ujęcia politycznego konstytucjonali-

88 G. Gee, G.C.N. Webber, What Is a Political Constitution?, „Oxford Journal of Legal 
Studies” 2010, vol. 30, no. 2, s. 277.

89 J.A.G. Griffi  th, The Political Constitution, „Modern Law Review” 1979, vol. 42, no. 1, 
s. 15.

90 Ibidem, s. 19.
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zmu. Prawo nie może zastąpić polityki, ponieważ nie jest ono neutralne 
aksjologicznie. Sporów politycznych nie można zatem skutecznie prze-
kształcić w spory prawne, które mogłyby być rozwiązywane za pomocą 
procedur prawnych i rozumowania prawniczego. W ten sposób możli-
we jest jedynie ich zamaskowanie i uniemożliwienie ich rozstrzygania 
w ramach otwartego procesu politycznego, pozwalającego na starcie 
różnych argumentów i przekonań. 

Prezentowana argumentacja prowadziła do odrzucenia jakichkol-
wiek zakorzenionych w aksjologii trwałych ograniczeń władzy poli-
tycznej, w tym również koncepcji fundamentalnych, nienaruszalnych 
praw jednostki. W rzeczywistości – twierdził J.A.G. Griffi  th – nie istnieją 
żadne tego rodzaju prawa, a sfera wolności osobistej jednostek tworzą-
cych społeczeństwo kształtowana jest w nieustannym procesie zmagań 
rządzących z rządzonymi, i to od postawy tych drugich – od ich deter-
minacji i siły, jaką potrafi ą zmobilizować – zależy w ostateczności to, 
jakimi wolnościami będą mogli się cieszyć. Zamiast zwierzchnich praw 
istnieją jedynie żądania (claims) zgłaszane przez jednostki i grupy. Pró-
by konstruowania katalogu nienaruszalnych praw, mających krępować 
swobodę prawodawcy w zakresie kształtowania porządku normatyw-
nego, wyznaczając granice jego uprawnionej władzy, mogą prowadzić 
jedynie do tego, że problemy polityczne oraz ekonomiczne będą przed-
stawiane jako kwestie prawne. W rezultacie sfera wolności jednostek 
i grup kształtowana będzie nie przez polityków, ale przez sędziów. 
Zdaniem J.A.G. Griffi  tha sytuacja taka jest niepożądana, ponieważ poli-
tycy w przeciwieństwie do sędziów ponoszą odpowiedzialność za po-
dejmowane decyzje91. Refl eksję tę można uzupełnić stwierdzeniem, że 
sytuacja, w której decyzje w istocie polityczne przedstawiane są jako 
rozstrzygnięcia prawne, całkowicie zmienia charakter debaty publicz-
nej nad zagadnieniami dotyczącymi regulowania rozmaitych aspektów 
życia społecznego. Uprzywilejowane miejsce zajmują w niej bowiem 
prawnicy. Wszelkie problemy wiążące się z normowaniem skompliko-
wanych niekiedy kwestii społecznych stają się zagadnieniami prawny-
mi, do których prawidłowego zrozumienia i rozstrzygnięcia niezbędna 
jest wiedza prawnicza. Nie ma już potrzeby ani nawet możliwości od-
woływania się w debacie publicznej do abstrakcyjnych wartości. Tym, 
co jest konieczne i wystarczające do podejmowania decyzji wiążących 
dla członków wspólnoty politycznej, jest wiedza prawnicza i umiejęt-
ność prawniczego rozumowania. Aby wykazać zasadność swoich po-
stulatów, jednostki i grupy są więc zmuszone dowieść odpowiedniego 
tytułu prawnego – którego istnienie ostatecznie może być potwierdzone 
nie przez legislaturę, ale jedynie przez władzę sądowniczą – lub przy-

91 Zob. ibidem, s. 17.
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najmniej tego, że nie są one sprzeczne z obowiązującym „wyższym pra-
wem”, którego wykładnia również należy do sądów. W ten właśnie spo-
sób dokonuje się jurydyzacja polityki (legalization of politics)92. 

J.A.G. Griffi  th stał na stanowisku, że ideał „społeczeństwa, w któ-
rym rządzą prawa, a nie ludzie, jest nieosiągalny”. Z pewnością zaś nie 
mogą go zapewnić „spisane konstytucje”. Podobnie zresztą „jak dekla-
racje praw (bills of rights) ani jakiekolwiek inne urządzenia. [Wszystkie 
one] powodują bowiem jedynie przeniesienie decyzji politycznych z rąk 
polityków w ręce sędziów lub innych osób. Wymagać od sądu najwyż-
szego podejmowania politycznych decyzji nie czyni tych decyzji ani 
trochę mniej politycznymi”. Zadanie to powinno zatem należeć do po-
lityków, to znaczy do osób, od których możliwe jest wyegzekwowanie 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Prawo nie jest właściwym 
narzędziem przeciwdziałania arbitralności władzy. Odpowiednie środ-
ki muszą mieć charakter polityczny93.

Przyjęcie założenia, że prawo nie jest sferą autonomiczną wobec poli-
tyki, musi prowadzić do akceptacji tego, że jedyne prawne ograniczenia 
władzy politycznej mogą być nakładane przez nią samą. Nie mają one 
jednak wówczas niewzruszalnego charakteru, to znaczy obowiązują je-
dynie tak długo i w takim zakresie, jak same instytucje je ustanawiające 
uznają to za stosowne. Ważne jest to, że nie dysponują one pod tym 
względem całkowitą swobodą. Istota rządów konstytucyjnych w ujęciu 
proponowanym przez J.A.G. Griffi  tha polega na tym, że ograniczenia 
władzy politycznej określane są w ramach otwartego procesu politycz-
nego. Słuszna jest konstatacja G. Gee, który twierdzi, że dla J.A.G. Grif-
fi tha „polityka, a w szczególności procesy parlamentarne, powinny 
tworzyć strukturę i określać władzę instytucji rządzących, w tym na-
rzucać tym instytucjom ograniczenia. To znaczy, że polityka, a w pew-
nym zakresie i prawo powinny (i w rzeczywistości to robią) ograniczać 
[władzę] instytucji rządzących”94. O trafności tego sądu przekonuje za-
prezentowana przez J.A.G. Griffi  tha charakterystyka brytyjskiej konsty-
tucji. Przekonywał on bowiem, że w jej „sercu” znajdowała się zasada, 
zgodnie z którą rząd może podejmować wszelkie działania, jakie uznaje 
za stosowne, będąc jednak poddanym dwóm ograniczeniom. „Pierw-
sze ograniczenie polega na tym, że nie może naruszać formalnych praw 
(legal rights) innych, chyba że ma do tego wyraźne upoważnienie usta-
wowe lub wynikające z prerogatywy [królewskiej]. W drugim ograni-

92 Por. M. Loughlin, Sword & Scales: An Examination of the Relationship Between Law 
& Politics, Hart Publishing, Oxford–Portland 2000, s. 208–209. 

93 J.A.G. Griffi  th, op.cit., s. 16.
94 G. Gee, The Political Constitutionalism of JAG Griffi  th, „Legal Studies” 2008, vol. 28, 

no. 1, s. 35.
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czeniu chodzi o to, że jeżeli chciałby zmienić prawo – czy to zwiększając 
swoje formalne uprawnienia (legal powers), czy w jakikolwiek inny spo-
sób – musi uzyskać na to zgodę Parlamentu”95.

Niektóre stwierdzenia J.A.G. Griffi  tha zawarte w jego głośnym wy-
stąpieniu sugerują, że myślał on o konstytucji wyłącznie w kategoriach 
opisowych. Chodzi tu przede wszystkim o wielokrotnie przytaczaną w li-
teraturze frazę, w której stwierdził, że „konstytucja Zjednoczonego Kró-
lestwa żyje, zmieniając się z dnia na dzień, jako że konstytucja jest niczym 
więcej jak tylko tym, co się dzieje. Wszystko, co się dzieje, jest konstytu-
cyjne. A jeśliby nie wydarzyło się nic, to również byłoby konstytucyjne”96. 
Słuszna jest uwaga, że w tym fragmencie J.A.G. Griffi  th niebezpiecznie 
zbliżył się do stwierdzenia, że polityczna konstytucja nie jest w ogóle 
konstytucją97. Słowa te są więc niekiedy przytaczane jako dowód na to, że 
w jego ujęciu polityczna konstytucja ma charakter „wyłącznie deskryp-
tywny”, nie mając waloru normatywności ani pod względem prawnym, 
ani moralnym. O tym, że w kontekście konstytucji odrzucał on jakiekol-
wiek normatywne ograniczenia, ma też przekonywać jego krytyczny 
stosunek do wszelkich „formalnych lub spisanych” ograniczeń procesu 
politycznego, który według niego powinien być jak najbardziej otwar-
ty, pozostawiając możliwie najszerszą przestrzeń dla sporów i dysku-
sji98. Tego rodzaju ocenę dyktuje postrzeganie normatywności wyłącznie 
w kategoriach prawnych. W takiej perspektywie polityczna konstytucja 
istotnie nie może mieć charakteru normatywnego99. Tyle tylko, że tego 
rodzaju spojrzenie jest ułomne, szczególnie w warunkach brytyjskich.

Mogą bowiem istnieć normatywne ograniczenia procesu politycz-
nego, o którym pisze J.A.G. Griffi  th, niemające prawnego charakteru. 
Stwierdzenie, że konstytucja może zmieniać się z dnia na dzień, nie 
świadczy jeszcze o tym, że poddaje się ona zmianom niekontrolowa-
nym i spontanicznym, gdyż te zawsze muszą być usankcjonowane 
przez Parlament. Oznacza to, że w ostatecznym rozrachunku przyzwo-
lenie na nie musi pochodzić od zbiorowego suwerena. Władza instytu-
cji politycznych jest więc ograniczona, tyle tylko, że owe ograniczenia 

95 J.A.G. Griffi  th, op.cit., s. 15.
96 Ibidem, s. 19.
97 C. Harlow, The Political Constitution Reworked [w:] R. Bigwood (ed.), Public Interest 

Litigation: New Zealand Experience in International Perspective, Lexis Nexis NZ Limited, 
Wellington 2006, s. 191.

98 Zob. J.W.F. Allison, English Historical Constitution: Continuity, Change and European 
Eff ects, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 34. 

99 Por. np. opinię J.E.K. Murkensa, który przekonuje, że „polityczna konstytucja jest 
pozbawiona pierwiastka normatywnego”, jako że nie pozwala „odróżnić prawa, któ-
re ma charakter wiążący, ponieważ jest konstytucyjne od takiego, które jest nieważne, 
gdyż jest niekonstytucyjne”. Idem, The Quest for Constitutionalism in UK Public Law Dis-
course, „Oxford Journal of Legal Studies” 2009, vol. 29, no. 3, s. 447, 449.
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mają charakter pozaprawny. Nie obowiązują one w postaci przepisów 
prawnych, nie są więc precyzyjnie określone, przez co mogą być mody-
fi kowane w niedostrzegalny sposób. Mają jednak charakter normatyw-
ny, i wyznaczając ramy, w których może przebiegać proces polityczny, 
ograniczają swobodę jego uczestników, również samego Parlamentu, 
którego władza prawodawcza jest tylko formalnie nieograniczona. 

Pozostaje jednak wątpliwość, czy istotnie można przypisywać 
J.A.G. Griffi  thowi postrzeganie politycznej konstytucji w kategoriach 
normatywnych. Ezopowy język, jakim się posługiwał, rzeczywiście na-
raża go na zarzut popadania w sprzeczność, która ma istnieć między 
proponowanym przez niego deskryptywnym ujęciem konstytucji a nor-
matywnym podejściem do procesu politycznego100. Nie wydaje się jed-
nak, aby taki zarzut był uzasadniony. Wskazywana przez J.A.G. Griffi  -
tha jako podstawowy warunek funkcjonalności politycznej konstytucji 
rzeczywista odpowiedzialność polityków przed obywatelami musi być 
regulowana jakimiś normami, które określałyby przynajmniej, w jakiej 
formie i procedurze ma być ona ponoszona. Walor normatywności wy-
daje się koniecznym elementem całej tworzonej przez niego konstrukcji. 
W jednej z publikacji przyznawał zresztą, że „niespisana konstytucja jest 
nadal konstytucją”, ponieważ tworzą ją „podstawowe normy” (basic ru-
les) lub „fundamentalne praktyki” (fundamental practices), wśród których 
wskazywał między innymi konwenanse regulujące przekazanie władzy 
przez rządzących w wyniku przegranych wyborów101.

Normatywność politycznej konstytucji jest jednym z ważniejszych 
problemów, z którymi mierzą się jej współcześni teoretycy. Niektórym 
z nich sprawia on wyraźną trudność. G. Gee i G.C.N. Webber piszą więc 
na przykład, że „idea politycznej konstytucji ma charakter normatyw-
ny, ale jej celem nie jest szczegółowe określenie natury i treści konsty-
tucji”. Ta bowiem ma być ustalana nieustannie w ramach procesu po-
litycznego. Obowiązujące regulacje konstytucyjne są zatem po prostu 
jego rezultatem. W tym kontekście wskazują oni, że „normatywność 
politycznej konstytucji jest z konieczności niejednoznaczna, ponieważ 
jej założenia są minimalistyczne; w rezultacie określa ona niewiele 
ponad to, że do nas wszystkich, głównie za pośrednictwem naszych 
wybieralnych przedstawicieli w Parlamencie, należy ustalanie norm 
[konstytucyjnych]”102. W gruncie rzeczy nie wykraczają więc oni poza 
to, o czym pisał J.A.G. Griffi  th, przy czym ich stanowisko jest jeszcze 
mniej zrozumiałe, ponieważ ten przynajmniej wyraźnie wskazał dwa 
ograniczenia, jakim poddana jest władza rządu.

100 Por. J.W.F. Allison, op.cit., s. 35.
101 Zob. C. Harlow, op.cit., s. 192.
102 G. Gee, G.C.N. Webber, op.cit., s. 287, 289.
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Cytowani badacze pozostają również pod wyraźnym wpływem 
R. Bellamy’ego, który należy do najważniejszych współczesnych te-
oretyków politycznego konstytucjonalizmu w Wielkiej Brytanii. Ten 
z kolei przekonuje, że treść konstytucji powinna podlegać nieustannym 
przeobrażeniom, co uzasadnia tym, iż osiągnięcie stanu konsensu we 
wspólnocie politycznej odnośnie do norm, instytucji i procedur ustro-
jowych jest nieosiągalne. Nie powinny one być zatem sztucznie utrwa-
lane w ustawach zasadniczych, ponieważ uniemożliwiałoby to ich nie-
przerwane modyfi kowanie i przekształcanie103. W ujęciu R. Bellamy’ego 
istnieje jednak naturalna granica przeobrażeń konstytucyjnych. Jeżeli 
„najbardziej odpowiedni mechanizm powściągania władzy politycznej” 
dostrzega on w „demokratycznej formie ustroju”104, to siłą rzeczy musi 
zakładać istnienie normatywnej podstawy konstytucji podtrzymującej 
ową demokratyczną formę rządów, będącą tu w zasadzie synonimem 
rządów konstytucyjnych w ogóle. Nie rozwija jednak niestety szerzej 
tego wątku.

Problemu normatywności politycznej konstytucji nie da się rozwią-
zać bez uwzględnienia norm konwenansowych. Tym, co powoduje, że 
większość propozycji ujmowania tego zagadnienia prezentowanych 
obecnie w literaturze przedmiotu pozostaje niezadowalająca, jest to, 
że koncentrują się one wokół zasady suwerenności Parlamentu, utoż-
samiając polityczny konstytucjonalizm z brakiem formalnych i praw-
nomaterialnych ograniczeń władzy prawodawczej organu przedsta-
wicielskiego. Tymczasem istotne jest to, że równocześnie podlega ona 
ograniczeniom konstytucyjnym. Słuszna jest więc uwaga, że politycz-
na konstytucja jest oparta z jednej strony na zinstytucjonalizowanej 
formule rządów większościowych (majoritarianism), z drugiej zaś na 
pozaprawnych normach konwenansowych. Konwenanse są normami 
wyznaczającymi standardy konstytucyjnego postępowania. „Zrytuali-
zowany system antagonistycznej polityki” stanowi z kolei podstawową 
gwarancję konstytucji. „Za sprawą nieuchronnego ruchu wahadła for-
tuny wyborczej” przesądza on o tym, że opozycja będzie mieć szansę 
„skorygować nadużycia [popełnione przez] jej oponentów, kiedy sama 
przejmie władzę”. Świadomość nieuchronności utraty władzy powinna 
skutecznie powstrzymywać rządzących przed jej nadużywaniem105. 

W warunkach niespisanej konwenansowej konstytucji istnieje różni-
ca między tym, co bezprawne, a tym, co niekonstytucyjne. Oba pojęcia 

103 R. Bellamy, Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality 
of Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 174.

104 Ibidem, s. 160.
105 M. Qvortrup, ‘Let Me Take You to a Foreign Land’: The Political and the Legal Constitu-

tion [w:] idem (ed.), op.cit., s. 56–57.
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nie są tożsame, ponieważ konstytucja i prawo tworzą odrębne systemy 
normatywne. Słusznie wskazuje się, że podstawowym założeniem teo-
rii jurydycznego konstytucjonalizmu jest wyeliminowanie owego roz-
różnienia106. To, że władza prawodawcza Parlamentu, chociaż prawnie 
nieograniczona, nie jest jednak absolutna pod względem konstytucyj-
nym, zostało już dawno dostrzeżone przez brytyjskich konstytucjona-
listów. Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia I. Jennings 
przekonywał, że zasada suwerenności Parlamentu jest tylko „prawnym 
konceptem, wyrażeniem, którego prawnicy używają w celu opisu relacji 
między Parlamentem a sądami”, podczas gdy w rzeczywistości organ 
prawodawczy nie jest suwerenem, ponieważ w praktyce nie jest zdol-
ny (to znaczy nigdy nie spróbuje) uchwalić prawa, które spotkałoby się 
z otwartym oporem obywateli107. W tym kontekście warta uwagi jest 
propozycja V. Bogdanora powątpiewającego, czy współcześnie zasada 
suwerenności Parlamentu jako kategoria analityczna ma jeszcze jaką-
kolwiek wartość. „Czy zatem pytanie o to, co Parlament «może» zrobić 
lub czego «nie może», nie jest mniej pomocne od pytania o to, jakie są 
normy regulujące [działalność] Parlamentu i czy te normy wyznacza-
ją jakiekolwiek formalne lub materialne ograniczenia w stosunku do 
ustawodawstwa”? Istnienie tego rodzaju norm nie ulega wątpliwości, 
chociaż za dyskusyjny wypada uznać pogląd, że „co do zasady nie ma 
powodu, dla którego te normy nie powinny być przedmiotem sądowej 
kontroli (judicial review)”108. Należałoby raczej zapytać, dlaczego właści-
wie powinny jej one podlegać.

Precyzyjna identyfi kacja norm ograniczających konstytucyjnie wła-
dzę prawodawczą Parlamentu nie jest łatwa, ale właśnie na tym między 
innymi polega specyfi ka tradycyjnej brytyjskiej formuły rządów kon-
stytucyjnych. Treść niespisanej konwenansowej konstytucji nie zawsze 
jest jednoznaczna. „Jej zakres, granice i normatywna zawartość – pisze 
w tym kontekście N. Johnson – są przedmiotem debaty politycznej, 
a wyznaczenie dokładnej linii oddzielającej argumenty o charakterze 
politycznym i konstytucyjnym jest trudne”109. Co nie oznacza, że nie-
możliwe. Suwerenność Parlamentu należy więc utożsamiać wyłącznie 
z brakiem formalnych oraz prawnomaterialnych ograniczeń jego wła-
dzy prawodawczej, które mogłyby być wyegzekwowane przez sądy. 

106 Zob. A. Tomkins, In Defence of the Political Constitution, „Oxford Journal of Legal 
Studies” 2002, vol. 22, no. 1, s. 172.

107 Zob. K.D. Ewing, The Law and the Constitution: Manifesto of the Progressive Party, 
„Modern Law Review” 2004, vol. 67, no. 5, s. 741.

108 V. Bogdanor, Imprisoned by a Doctrine: The Modern Defence of Parliamentary Sove-
reignty, „Oxford Journal of Legal Studies” 2012, vol. 32, no. 1, s. 194. 

109 N. Johnson, Reshaping the British Constitution: Essays in Political Interpretation, Pal-
grave Macmillan, Basingstoke 2004, s. 18.
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Nic, co uchwali Parlament, nie może być zatem bezprawne (unlawful), 
co nie oznacza wszak, że równocześnie nie może być niekonstytucyjne. 
Rację ma J. Goldsworthy, który pisze, że w Wielkiej Brytanii „zasada su-
werenności Parlamentu współistnieje z konwenansami konstytucyjny-
mi”, które „wymagają od Parlamentu stosowania się do licznych zasad 
politycznej moralności”110.

Właściwość konwenansów konstytucyjnych, polegająca na tym, że 
ich obowiązywanie uzależnione jest od przyzwolenia nie tylko adresa-
tów norm, ale również tych, wobec których wykonywane jest władztwo 
państwowe, a ich treść nie jest określona w formalnym dokumencie, 
w związku z czym nie istnieje żaden podmiot uprawniony do jej auto-
rytatywnego ustalania i wykładni, powoduje, że konstytucja, której są 
elementem, nie ma jurydycznego charakteru. Dzięki temu możliwe jest 
zachowanie fundamentalnej dla idei konstytucjonalizmu w jej oryginal-
nym ujęciu dystynkcji między konstytucją a prawem.

3.2. Polityczny konstytucjonalizm w warunkach częściowo 
skodyfi kowanej konstytucji

Słabsza forma politycznego konstytucjonalizmu wiąże się z obowiązy-
waniem konstytucji w znaczeniu formalnym, wyznaczającej konstytu-
cyjne ograniczenia władzy prawodawczej legislatury przy równoczes-
nym poddaniu części materii konstytucyjnej regulacji konwenansowej. 
W takiej sytuacji niektóre przepisy konstytucji, przede wszystkim te 
określające pozycję ustrojową egzekutywy, stanowią fi kcję prawną 
i nie są w praktyce stosowane. Prowadzi to do paradoksalnej sytuacji 
polegającej na tym, że zastosowanie przepisu ustawy zasadniczej może 
być niekonstytucyjne ze względu na to, iż powoduje naruszenie normy 
konwenansowej111. 

Specyfi kę tego rodzaju mieszanych, prawno-konwenansowych, kon-
stytucji, wyjątkowo celnie uchwycił kanadyjski Sąd Najwyższy w głoś-
nej opinii z 1981 roku, przygotowanej w związku z procesem uojczyź-
nienia tamtejszej konstytucji (Patriation reference). Jej przedmiotem była 
ocena tego, czy konstytucja Kanady upoważniała rząd federalny do sa-
modzielnego, to znaczy bez uzyskania zgody rządów prowincji, skiero-
wania do brytyjskiego Parlamentu wniosku o jej zmianę.

110 J. Goldsworthy, Parliamentary Sovereignty: Contemporary Debates, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2010, s. 59. Pojęciem politycznej moralności w kontekście kon-
wenansów konstytucyjnych posługiwał się G. Marshall. Zob. idem, op.cit., s. 11–12.

111 Por. T. Wieciech, Konwenanse…, op.cit., s. 39.
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Nawiązując do kwestii wiążących się z obowiązywaniem konwenan-
sów, sędziowie wykroczyli poza właściwą im dziedzinę stosowania pra-
wa i odnoszenia się wyłącznie do obowiązujących przepisów prawnych, 
niemniej jednak zaproponowane przez nich podejście do problematyki 
struktury i charakteru konstytucji zasługuje na uznanie ze względu na 
syntetyczne, ale równocześnie precyzyjne ujęcie tego zagadnienia. Pod 
tym względem nie było zresztą istotnych różnic między większością 
tworzoną przez sześciu sędziów Sądu Najwyższego a mniejszościo-
wym stanowiskiem trzech spośród nich, którzy uznali, że sąd nie może 
w ogóle odnosić się do zagadnienia obowiązywania konwenansów, po-
nieważ nie jest to zagadnienie natury prawnej, w związku z czym nie 
może stanowić przedmiotu opinii sądowej112.

W stanowisku większości podkreślono, że „konwenanse tworzą 
integralną część konstytucji i systemu konstytucyjnego”113. Jednocześ-
nie w ich charakterystyce sędziowie zaznaczyli przede wszystkim po-
zaprawny status powodujący brak możliwości ich wyegzekwowania 
w postępowaniu sądowym. „Konwenansowe normy konstytucyjne 
przedstawiają jedną uderzającą właściwość. W przeciwieństwie do pra-
wa konstytucyjnego (laws of the constitution) nie są one sankcjonowane 
przez sądy. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest to, że w prze-
ciwieństwie do norm prawa powszechnego konwenanse nie są norma-
mi tworzonymi przez sędziów (judge-made rules). Nie są one  oparte na 
precedensach sądowych, ale na precedensach ustanawianych przez 
same instytucje ustrojowe. Nie mają również charakteru nakazów usta-
wowych, których przestrzeganie oraz stosowanie jest funkcją i obowiąz-
kiem sądów. Co więcej, zastosowanie ich [przez sąd] oznaczałoby za-
sądzenie jakiejś formalnej sankcji w razie stwierdzenia ich naruszenia. 
System prawny, od którego są one różne, nie zna jednak formalnych 
sankcji za ich łamanie. Możliwe, że główny powód, dla którego normy 
konwenansowe nie mogą być sankcjonowane przez sądy, jest taki, że 
są one przeważnie sprzeczne z normami prawnymi, których istnienie 
zakładają, a sądy są zobowiązane do stosowania norm prawnych”114. 
Takie rozumowanie, z jednej strony uznające wiążący charakter kon-
wenansów jako norm konstytucyjnych, a z drugiej strony stwierdza-
jące brak możliwości ich prawnego wyegzekwowania, doprowadziło 
sędziów do rozróżnienia między pojęciami konstytucyjności oraz nie-
konstytucyjności w wąskim i szerokim rozumieniu. Uznali oni więc, że 

112 Zob. P.H. Russell, The Patriation and Quebec Veto References: The Supreme Court 
Wrestles with the Political Part of the Constitution, „Supreme Court Law Review” 2011, 
vol. 54, s. 71.

113 Re: Resolution to amend the Constitution, [1981] 1 S.C.R. 753, s. 883.
114 Ibidem, s. 880–881.
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w „ściśle prawnym sensie” słowa „konstytucyjny” i „niekonstytucyjny” 
mogą być używane na przykład w stosunku do ustawy, którą sąd uznał 
za „ultra vires lub niekonstytucyjną”. Niemniej jednak stwierdzili rów-
nież, że pojęcie niekonstytucyjności może mieć też szersze odniesienie. 
Dlatego „całkowicie stosownie można powiedzieć, że złamać konwe-
nans oznacza zrobić coś, co jest niekonstytucyjne, chociaż nie pociąga 
za sobą żadnych bezpośrednich konsekwencji prawnych”115. Oznacza 
to, że naruszenie konstytucji może polegać nie tylko na naruszeniu nor-
my prawnej, ale również pozaprawnej normy konwenansowej. W tym 
drugim przypadku odpowiednie działanie byłoby niekonstytucyjne 
„w sensie konwenansowym”116.

Postępowanie przed Sądem Najwyższym, które doprowadziło do 
wydania omawianej opinii, zostało wszczęte w uregulowanym w art. 53 
Ustawy o brytyjskiej Ameryce Północnej trybie reference, inicjowanym 
przez rząd, którego celem jest uzyskanie opinii sądu w sprawach wiążą-
cych się z wykładnią konstytucji. W Kanadzie możliwość wnioskowania 
o wydanie przez sąd opinii w takiej sprawie ma zarówno rząd federal-
ny, który przez gubernatora generalnego kieruje pytania do Sądu Naj-
wyższego, jak i rządy prowincjonalne, mające prawo wszczynać odpo-
wiednie postępowanie przed prowincjonalnymi sądami apelacyjnymi, 
które tworzą najwyższą instancję sądownictwa w prowincjach117. W tym 
konkretnym przypadku Sąd Najwyższy rozpatrywał odwołanie od roz-
strzygnięć sądów apelacyjnych Manitoby, Nowej Fundlandii i Quebecu.

Opinie wydawane przez sądy w trybie reference nie mają charakteru 
wiążącego. W związku z tym, stwierdzając, że samodzielne wnioskowa-
nie przez rząd federalny o zmianę konstytucji będzie zgodne z prawem, 
ale równocześnie „niekonstytucyjne w sensie konwenansowym”, sędzio-
wie nie zastosowali formalnie konwenansu w celu rozstrzygnięcia sporu 
dotyczącego interpretacji konstytucji. Rzeczywiście jednak rozstrzygnęli 
sporną kwestię, ponieważ rząd federalny zaakceptował stanowisko Sądu 
Najwyższego, podejmując rozmowy z rządami prowincji, których celem 
było uzyskanie poparcia „znaczącej ich części”, co w opinii sądu czyni-
łoby zadość wymogom stawianym przez normę konwenansową i w ten 
sposób powodowałoby, że działania rządu federalnego byłyby zgodne 
z konstytucją (w szerokim rozumieniu). W gruncie rzeczy zatem dokona-
ne przez sędziów precyzyjne i trafne rozróżnienie norm konstytucyjnych 
o charakterze prawnym, które podlegają sądowej wykładni i egzekucji, 

115 Ibidem, s. 883.
116 Ibidem, s. 909.
117 Wyjątkiem są prowincje Kolumbia Brytyjska i Manitoba, w których wniosek 

w trybie reference może być skierowany do jednego z dwóch sądów wyższych (superior 
courts).
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oraz pozaprawnych (konwenansowych), których sądy nie mogą stoso-
wać, okazało się dla nich samych bez znaczenia. Sam fakt, że Sąd Naj-
wyższy zidentyfi kował normę konwenansową, a dodatkowo dokonał jej 
częściowej wykładni, okazał się bowiem wystarczający do jej skutecznego 
wyegzekwowania. Trudno przypuszczać, aby sędziowie nie byli świado-
mi tego, że takie właśnie będą skutki ich opinii.

Problem jurydyzacji konstytucji przejawiającej się między innymi 
uznawaniem przez sądy norm konwenansowych i dokonywaniem przez 
nie ich wykładni zostanie omówiony w dalszej części rozdziału. W tym 
miejscu wypada jednak odnotować, że zachowanie kanadyjskiego Sądu 
Najwyższego pozostaje wciąż ekstremalnym przykładem zaangażowa-
nia organu władzy sądowniczej w wyegzekwowanie pozaprawnej normy 
konstytucyjnej. Wykonywanie przez sądy funkcji judicial review wiążącej 
się nieuchronnie z dokonywaniem wykładni konstytucji powoduje, że ich 
skłonność do egzekwowania nie tylko prawnych, ale również pozapraw-
nych norm konstytucyjnych jest w jakimś sensie zrozumiała. Status Sądu 
Najwyższego jako organu upoważnionego do dokonywania autorytatyw-
nej wykładni konstytucji bez wątpienia temu sprzyja, ułatwiając odpo-
wiednią legitymizację tego procederu. Niemniej jednak naturalną granicę 
aktywności sądownictwa musi wyznaczać w tym przypadku okoliczność 
podniesiona w cytowanej opinii kanadyjskiego Sądu Najwyższego, pole-
gająca na tym, że częstokroć konwenanse stoją w sprzeczności z normami 
prawnymi, których egzekwowanie jest oczywistym obowiązkiem sądu, 
z którego z żadnych względów nie może się zwolnić. Nie może on więc 
podjąć próby zastosowania normy konwenansowej, ponieważ czyniąc to, 
musiałby równocześnie często zignorować sprzeczną z nią normę praw-
ną. Jak już wspomniano, regulowanie części materii konstytucyjnej przez 
konwenanse powoduje zatem, że nie wszystkie spory powstające na tle 
stosowania konstytucji mogą być przekształcane w spory prawne pod-
legające sądowym rozstrzygnięciom. Wykładnia i egzekucja pozapraw-
nych norm konstytucyjnych dokonuje się bowiem w ramach procesu po-
litycznego, rządząc się innymi zasadami niż prawna egzegeza przepisów 
ustawy zasadniczej.

Praktyka ustrojowa państw anglosaskich dostarcza wielu przykła-
dów, które mogłyby odpowiednio zilustrować powyższe twierdzenie. 
Jednym z najlepszych są wydarzenia, które nastąpiły w Australii w po-
łowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przedmiotem kontrower-
sji stały się wówczas konstytucyjne uprawnienia Senatu oraz guber-
natora generalnego, a także oparta na konwenansach konstytucyjnych 
zasada rządów odpowiedzialnych. W pierwszym przypadku chodziło 
o prawo federalnej izby wyższej do blokowania projektów ustaw za-
opatrzeniowych (supply bills), upoważniających rząd do asygnowania 
środków publicznych. W drugim – o prawo reprezentanta królowej, 
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pełniącego w jej imieniu funkcję głowy państwa, do odwołania szefa 
rządu dysponującego poparciem większości w Izbie Reprezentantów. 
Zarówno prawo Senatu do blokowania supply bills, jak i prawo guber-
natora generalnego do odwołania premiera wynikają jednoznacznie 
z przepisów australijskiej konstytucji, odpowiednio art. 53 i art. 64. Spór 
dotyczył więc obowiązywania i treści norm konwenansowych mających 
krępować możliwość korzystania przez oba podmioty z formalnie przy-
sługujących im uprawnień.

Nie miał on przy tym charakteru wyłącznie akademickiego. Wręcz 
przeciwnie, został sprowokowany postępowaniem obu organów, 
w pierwszej kolejności Senatu, a później gubernatora generalnego. Izba 
wyższa, nad którą kontrolę przejęła w ciągu 1975 roku opozycja118, blo-
kowała bowiem uchwalenie ustaw zaopatrzeniowych, dążąc do wymu-
szenia w ten sposób na premierze decyzji o rozwiązaniu Izby Repre-
zentantów i przeprowadzeniu wcześniejszych wyborów. Szef rządu 
odmawiał poddania się presji, kwestionując przy tym prawo Senatu do 
blokowania ustaw zaopatrzeniowych. Wobec przedłużającego się klin-
czu gubernator generalny podjął w listopadzie 1975 roku decyzję o zdy-
misjonowaniu premiera, następnie zaś powołał na to stanowisko lidera 
opozycji, uzgodniwszy z nim uprzednio, że ten niezwłocznie zwróci 
się do niego o rozwiązanie parlamentu, co też rzeczywiście nastąpi-
ło. Wydarzenia te wywołały lawinę komentarzy i burzliwą dyskusję, 
w którą zaangażowali się przede wszystkim przedstawiciele konkuren-
cyjnych partii politycznych oraz reprezentanci środowiska akademi-
ckiego.  Niemniej jednak spowodowały one również niemałe poruszenie 
opinii publicznej, nawet jeżeli spora jej część pozostawała wobec nich 
obojętna119.

Oceny opisywanych wydarzeń z punktu widzenia konstytucyjno-
ści postępowania organów bezpośrednio w nie zaangażowanych były 
zróżnicowane (różne są też one obecnie). Z jednej strony wskazywa-
no na brak precedensów, które mogłyby potwierdzać obowiązywanie 
normy konwenansowej odbierającej Senatowi wynikające z konstytu-
cji prawo blokowania ustaw zaopatrzeniowych, i – co ważniejsze –na 
brak powszechnego przekonania o jej istnieniu. Z drugiej strony, wśród 
argumentów podnoszonych na rzecz tezy o obowiązywaniu normy 

118 W rezultacie zmian w składzie Senatu, które nastąpiły w tym roku w związku 
z wystąpieniem dwóch wakatów, trzydzieści mandatów, jakimi dysponowała w nim 
opozycja, na ogólną liczbę sześćdziesięciu, pozwalało jej kontrolować izbę wyższą, po-
nieważ rządząca Australijska Partia Pracy (Australian Labor Party – ALP) mogła liczyć 
na głosy dwudziestu dziewięciu senatorów. Jedno miejsce pozostawało nieobsadzone. 
Zob. szerzej: T. Wieciech, Konwenanse…, op.cit., s. 221.

119 Zob. J. Archer, G. Maddox, The 1975 Constitutional Crisis in Australia, „Journal of 
Commonwealth and Comparative Politics” 1976, vol. 14, no. 2, s. 146–147.
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konwenansowej najważniejsze były te, które podkreślały, że w ciągu 
przeszło siedemdziesięciu lat, jakie upłynęły w tamtym czasie od utwo-
rzenia federacji, izba wyższa nigdy nie zablokowała supply bills oraz że 
tego rodzaju prawo jest niezgodne z zasadą rządów odpowiedzialnych, 
co oznacza, że musi być niekonstytucyjne120.

Bardziej jednoznaczne były opinie formułowane w stosunku do 
postępowania gubernatora generalnego. W tym wypadku największe 
znaczenie miała ocena okoliczności, w których zdecydował się on na 
odwołanie szefa rządu, ponieważ prawo jego zdymisjonowania w przy-
padku, gdyby ten dopuścił się naruszenia konstytucji polegającego na 
przykład na tym, iż pozostawałby na stanowisku pomimo utraty za-
ufania parlamentu, nie budziło żadnych zastrzeżeń. Z konstytucyjnego 
punktu widzenia cała sprawa sprowadzała się do tego, czy niezdolność 
premiera do przeforsowania w parlamencie ustaw zaopatrzeniowych 
oznaczała, że utracił on tym samym jego zaufanie, czy też decydujące 
znaczenie miało to, iż ustawy, o których mowa, były blokowane przez 
izbę wyższą, która nie jest „izbą zaufania” (confi dence chamber), to zna-
czy, że rząd nie ponosi przed nią bezpośrednio odpowiedzialności poli-
tycznej. Chodziło więc w gruncie rzeczy o interpretację konstytucyjnej 
zasady rządów odpowiedzialnych121. Przygotowane przez gubernatora 
generalnego uzasadnienie decyzji o odwołaniu szefa rządu wskazuje, 
że stanął on na stanowisku, iż w sytuacji, w której relacje między dwie-
ma izbami parlamentu ukształtowane są według modelu dwuizbowości 
symetrycznej, premier powinien być zdolny do uzyskania zgody obu 
izb na przedkładane przez rząd projekty ustaw zaopatrzeniowych. Brak 
przyzwolenia jednej z nich oznacza więc utratę zaufania parlamentu zo-
bowiązującą szefa rządu do ustąpienia ze stanowiska bądź zwrócenia 
się do gubernatora o rozwiązanie Izby Reprezentantów. Nie podejmując 
jednego z tych dwóch działań, premier dopuścił się zatem naruszenia 
konstytucji upoważniającego gubernatora do jego odwołania. Tak samo 
interesującą nas zasadę interpretowała opozycja, a także przewodniczą-
cy Sądu Najwyższego, z którym przed podjęciem decyzji o zdymisjono-
waniu szefa rządu konsultował się gubernator generalny122.

Za inną wykładnią zasady rządów odpowiedzialnych opowiada-
li się premier i partia rządząca. Zgodnie z nią rząd zobowiązany był 
utrzymywać zaufanie jedynie Izby Reprezentantów, ponieważ wyłącz-

120 Zob. ibidem, s. 150–152; G. Winterton, 1975: The Dismissal of Whitlam Government 
[w:] H.P. Lee, G. Winterton (eds.), Australian Constitutional Landmarks, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2003, s. 235.

121 Por. B.J. Galligan, The Kerr–Whitlam Debate and the Principles of the Australian Consti-
tution, „Journal of Commonwealth and Comparative Politics” 1980, vol. 18, no. 3, s. 258.

122 Zob. G. Winterton, op.cit., s. 239. Por. też: Sir Garfi eld Barwick’s Advice to Sir John 
Kerr, tekst opublikowany na: htt p://whitlamdismissal.com (data pobrania: 19. 09. 2013).
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nie przed nią ponosił odpowiedzialność polityczną. Z tego punktu wi-
dzenia odwołanie premiera przez gubernatora było niekonstytucyjne, 
ponieważ nie uzasadniało go uprzednie naruszenie przez szefa rządu 
jakiejkolwiek normy konstytucji.

Ze względu na charakter sporu nie istniała możliwość rozstrzygnię-
cia go za pomocą jakiejkolwiek formalnej procedury. Żaden organ nie 
był bowiem upoważniony do tego, aby autorytatywnie wypowiedzieć 
się w tej sprawie. W szczególności panowało właściwie powszechne 
przekonanie, że decyzja gubernatora generalnego o zdymisjonowaniu 
premiera nie może zostać zakwestionowana przed sądem123. W tym 
kontekście warta podkreślenia jest postawa odwołanego premiera, 
który nie próbował doprowadzić do uchylenia decyzji gubernatora na 
drodze prawnej. Trudno przesądzić, jakie wówczas były motywy jego 
działania, w szczególności, czy decyzja o niepodejmowaniu kroków 
prawnych była podjęta świadomie i z pełnym przeświadczeniem o nie-
właściwości takiego postępowania. W każdym razie po upływie kilku 
lat przekonywał on, że decydujące było jego przeświadczenie o tym, iż 
spory konstytucyjne powinny być rozstrzygane w parlamencie, a nie na 
salach sądowych124.

Decyzja gubernatora generalnego była szeroko komentowana. Żad-
na z licznych opinii odnoszących się do jej konstytucyjności – nieza-
leżnie od tego, czy jej autorem był polityk, komentator prasowy, czy 
przedstawiciel środowiska akademickiego – nie miała jednak autoryta-
tywnego charakteru i nie mogła być w taki sposób traktowana. Stano-
wisko przewodniczącego Sądu Najwyższego – za zgodą jego samego 
upublicznione przez gubernatora – mogło być rozstrzygające dla tego 
ostatniego, niemniej z punktu widzenia ostatecznego rozwiązania spo-
ru jego wartość nie była większa niż którejkolwiek spośród dziesiątków 
innych wypowiedzi, jakich codziennie dostarczały środki masowego 
przekazu. Niektóre z nich mogły być bardziej przekonujące w oczach 
opinii publicznej od innych, w większym stopniu determinując poglądy 
obywateli na tę sprawę. Istotne jest wszak to, że wiążące rozstrzygnięcie 
sporu na tle wykładni i stosowania norm konstytucyjnych mogło nastą-
pić tylko w jeden sposób, to znaczy przez bezpośrednie odwołanie do 
zbiorowego suwerena. 

123 Zob. G. Lindell, Judicial Review and the Dismissal of an Elected Government in 1975: 
Then and Now?, 4th George Winterton Memorial Lecture, 14th February 2013: Banco 
Court, Supreme Court of New South Wales, s. 3, tekst opublikowany na: htt p://sydney.
edu.au (data pobrania: 18. 09. 2013).

124 Zob. J.A. Thomson, Non-justiciability and the Australian Constitution [w:] M. Coper, 
G. Williams (eds.), Power, Parliament and the People, The Federation Press, Sydney 1997, 
s. 66–67.
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Rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory stanowiły bo-
wiem nieuchronną konsekwencję odwołania premiera. Taka była treść 
ustaleń zawartych między gubernatorem generalnym a liderem opo-
zycji, zresztą konieczność przeprowadzenia wyborów była oczywista 
w sytuacji, w której ugrupowanie ze zdymisjonowanym szefem rządu 
na czele dysponowało większością w Izbie Reprezentantów. W ten spo-
sób to obywatele zostali wezwani do rozstrzygnięcia sporu konstytucyj-
nego. W ofi cjalnym uzasadnieniu decyzji o zdymisjonowani premiera 
gubernator generalny podkreślił, że jej rezultatem będą „przedtermino-
we wybory do obu izb parlamentu”, które pozwolą „ludowi zrobić to, 
co w demokracji takiej jak nasza jest jego wyłączną odpowiedzialnością 
i obowiązkiem. Do ludu [będzie należeć] rozstrzygnięcie kwestii, której 
nie potrafi li rozstrzygnąć obaj liderzy [tj. premier i lider opozycji]”125.

Wybory nabrały w tej sytuacji charakteru plebiscytu, tym bardziej że 
korzystając z możliwości, jakie stwarzał art. 57 australijskiej konstytucji, 
nowy premier zwrócił się do gubernatora o rozwiązanie obu izb par-
lamentu federalnego126. Bezapelacyjne zwycięstwo opozycji, która uzy-
skała poparcie zapewniające nowemu rządowi największą w historii 
większość w Izbie Reprezentantów oraz większość w Senacie127, można 
więc traktować jako przyzwolenie zbiorowego suwerena na forsowa-
ną przez nią wykładnię konstytucji. Taki wniosek wydaje się upraw-
niony, zważywszy na fakt, że wydarzenia związane z postępowaniem 
izby wyższej, a następnie odwołaniem premiera przez gubernatora ge-
neralnego były centralnym tematem kampanii wyborczej. Opisywane 
wydarzenia mogą zatem stanowić wzorcową egzemplifi kację sposobu 
rozstrzygania sporów konstytucyjnych na gruncie politycznego konsty-
tucjonalizmu, ponieważ obowiązujące znaczenie norm konstytucyjnych 
będące przedmiotem sporu zostało określone w sposób wiążący przez 

125 Kerr’s Statement of Reasons, tekst opublikowany na: htt p://whitlamdismissal.com 
(data pobrania: 19. 09. 2013). 

126 Cytowany przepis pozwala na równoczesne rozwiązanie obu izb w sytuacji 
trwałego impasu w postępowaniu ustawodawczym. Możliwość taka pojawia się wów-
czas, gdy „Izba Reprezentantów uchwali projekt ustawy, a Senat go odrzuci, nie zdoła 
uchwalić lub uchwali z poprawkami, na które Izba Reprezentantów nie wyrazi zgody, 
i jeśli po upływie trzech miesięcy Izba Reprezentantów w trakcie tej samej lub następnej 
sesji ponownie uchwali taki projekt, uwzględniając (lub nie) poprawki wniesione, zasu-
gerowane lub zaakceptowane przez Senat, i jeśli Senat go odrzuci, nie zdoła uchwalić 
lub uchwali z poprawkami, na które Izba Reprezentantów nie wyrazi zgody” (Common-
wealth of Australia Constitution Act, 1900, tekst opublikowany na: htt p://www.aph.gov.
au, data pobrania: 19.09.2013. Wszystkie cytowania przepisów australijskiej konstytucji, 
jeśli nie zaznaczono inaczej, według tego źródła). W listopadzie 1975 roku przesłanki, 
o których mowa w powoływanym przepisie, były spełnione wobec dwudziestu jeden 
projektów ustaw. Poza procedurą opisaną w art. 57 rozwiązanie Senatu nie jest możliwe.

127 Zob. J. Archer, G. Maddox, op.cit., s. 147.
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ich kreatora, to znaczy zbiorowego suwerena, a nie przez organ władzy 
sądowniczej.

Pozaprawny charakter norm konwenansowych stanowi naturalne 
ograniczenie zakresu władzy sądów w stosunku do konstytucji, jaką 
dysponują dzięki wykonywaniu funkcji judicial review. Możliwości wy-
powiadania się przez sędziów w kwestiach konstytucyjnych mogą jed-
nak w warunkach częściowej kodyfi kacji konstytucji podlegać również 
innym ograniczeniom, które wpisują się w sposób myślenia o tych za-
gadnieniach charakterystyczny dla politycznego konstytucjonalizmu. 

We współczesnym konstytucjonalizmie anglosaskim występują dwa 
rozwiązania, które ograniczają możliwości rozstrzygania spraw zwią-
zanych ze stosowaniem i wykładnią konstytucji przez sądy. Pierwsze 
polega na ustanowieniu zasady warunkowości sądowej wykładni, co 
znajduje wyraz w wyposażeniu legislatury w prawo narzucenia sądom 
własnej interpretacji przepisów konstytucji. Taki charakter ma klauzula 
odstępstwa (notwithstanding clause), nazywana również niekiedy klau-
zulą wyższości (override clause), uregulowana w art. 33 Kanadyjskiej 
karty praw i wolności (Canadian Charter of Rights and Freedoms) oraz 
w deklaracjach i kartach praw trzech kanadyjskich prowincji: Alberta, 
Quebec i Saskatchewan (odpowiednio art. 2, art. 44 i art. 52). Drugie roz-
wiązanie jest w gruncie rzeczy bardzo zbliżone. Polega ono na całkowi-
tym wyłączeniu właściwości sądów do rozpoznawania spraw związa-
nych ze stosowaniem niektórych przepisów konstytucji. Wyłączenie to 
ma przy tym w praktyce zawsze charakter selektywny, dotyczy bowiem 
tylko przepisów objętych specjalnym przepisem konstytucji nazywa-
nym klauzulą wykluczającą (ouster clause) lub klauzulą nierozpozna-
walności (non-justiciability clause). To rozwiązanie stosowane jest dość 
powszechnie w państwach basenu Morza Karaibskiego, które w prze-
szłości były brytyjskimi koloniami. Próbowano je również zastosować 
w Australii. Uchwalony w 1999 roku przez parlament federalny projekt 
zmiany konstytucji zakładający ustanowienie republiki przewidywał, 
że wykonywanie przez nowo utworzony urząd prezydenta uprawnień 
zastrzeżonych (reserved powers) przejętych od gubernatora generalnego 
nie będzie podlegało sądowej kontroli, jeżeli nie były one jej poddane 
wówczas, gdy należały do gubernatora128. 

Artykuł 33 ust. 1 Kanadyjskiej karty praw i wolności przewiduje, 
że parlament federalny oraz każda legislatura prowincji mają prawo 
w uchwalanej ustawie zadeklarować, że jej przepisy – wszystkie bądź 
tylko niektóre wskazane przez ustawodawcę – będą obowiązywać bez 
względu na postanowienia zawarte w art. 2 oraz w artykułach od 7 

128 Zob. I. Killey, Constitutional Conventions in Australia, Anthem Press, London–New 
York 2014, s. 306.
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do 15 Karty129. Uchwalenie takiej deklaracji uniemożliwia zakwestiono-
wanie konstytucyjności całej ustawy bądź poszczególnych jej przepisów 
przed sądem. Immunizacja aktu prawnego przed procedurą sądowej 
kontroli konstytucyjności prawa nie jest trwała. Deklaracja uchwalona 
na podstawie art. 33 ust. 1 Karty wygasa bowiem najpóźniej po pię-
ciu latach lub nawet wcześniej, jeżeli ustawodawca zdecydował o wy-
znaczeniu krótszego okresu jej obowiązywania (art. 33 ust. 3). Dalsza 
ochrona ustawy przed możliwością jej zakwestionowania przed sądem 
wymaga ponownego uchwalenie deklaracji (art. 33 ust. 4). Oznacza to, 
że wola ustawodawcy w tym zakresie nie może zostać wyrażona tyl-
ko jeden raz, wówczas kiedy ustawa jest uchwalana. Jeżeli jego intencją 
jest trwałe zabezpieczenie ustawy przed możliwością unieważnienia jej 
przez sąd, musi on dawać temu wyraz przynajmniej raz na pięć lat. Nie 
istnieją żadne ograniczenia w zakresie ponawiania deklaracji.

Klauzula odstępstwa dotyczy stosunkowo obszernego katalogu praw 
i wolności obejmującego: wolność sumienia i wyznania, wolność zgro-
madzeń, wolność słowa, wolność zrzeszania się (art. 2), wolności osobi-
ste i prawo do sprawiedliwego procesu (art. 7–14) oraz równość wobec 
prawa (art. 15). Sądowa interpretacja wszystkich wymienionych praw 
i wolności jest więc tylko warunkowa. Jej wiążący i powszechnie obowią-
zujący charakter zależy wyłącznie od przyzwolenia organów przedsta-
wicielskich. Można bowiem uznać, że powstrzymując się od korzystania 
z notwithstanding clause, dobrowolnie rezygnują one z możliwości narzu-
cania własnej interpretacji odnośnych postanowień konstytucji, uznając 
tym samym prymat władzy sądowniczej na tym polu. Supremacja są-
dowej wykładni konstytucji jest bezwzględna wyłącznie wobec pozo-
stałych praw i wolności, to znaczy: praw wyborczych (art. 3), wolności 
przemieszczania się (art. 6) oraz praw językowych (art. 16–23).

Nim przejdziemy do dalszych rozważań skupionych już wyłącznie 
na federalnej karcie praw, dodajmy tylko, że w trzech wymienionych 
wyżej prowincjach klauzule odstępstwa są bardziej radykalne niż fe-
deralna notwithstanding clause. Mogą być one bowiem zastosowane 
w stosunku do wszystkich praw i wolności gwarantowanych w pro-
wincjonalnych kartach i deklaracjach praw, a obowiązywanie uchwał 
wykluczających sądową kontrolę konstytucyjności ustaw nie podlega 
żadnym ograniczeniom temporalnym130.

129 Constitution Act, 1982, tekst opublikowany na: htt p://laws-lois.justice.gc.ca (data 
pobrania: 22.09.2013). Wszystkie cytowania przepisów Ustawy konstytucyjnej z 1982 
roku (Constitution Act, 1982), jeśli nie zaznaczono inaczej, według tego źródła.

130 Zob odpowiednio: art. 2 Karty Praw Alberty, Alberta Bill of Rights, Revised Stat-
utes of Alberta 2000, Ch. A-14, tekst opublikowany na: htt p://www.qp.alberta.ca (data 
pobrania: 22.09.2013); art. 44 Kodeksu Praw Człowieka Saskatchewan, The Saskatchewan 
Human Rights Code, Ch. S-24.1, tekst opublikowany na: htt p://www.qp.gov.sk.ca (data po-
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Przekonanie o wyłącznej właściwości sądów do dokonywania oce-
ny prawa stanowionego przez parlament pod względem jego zgod-
ności z normami konstytucyjnymi prowadzi niektórych badaczy do 
wniosku, że klauzula odstępstwa osłabia konstytucyjną gwarancję 
praw i wolności, ponieważ pozwala legislaturze na ich ograniczanie 
w zwykłym trybie ustawodawczym131. Stanowisko takie zakłada, że 
tylko sądy mogą interpretować postanowienia konstytucji, w związku 
z czym jej wykładnia dokonywana przez Sąd Najwyższy jako najwyż-
szą instancję władzy sądowniczej jest zawsze prawidłowa. Takie ujęcie 
wyklucza oczywiście możliwość błędnego zinterpretowania konstytu-
cji przez ten organ, co z kolei musi prowadzić do wniosku, że zastoso-
wanie przez legislaturę klauzuli odstępstwa jest w każdym wypadku 
motywowane dążeniem do usankcjonowania naruszenia konstytucji. 
Jeżeli bowiem legislatura odbiera sądowi możliwość wypowiedzenia 
się w kwestii zgodności ustawy z konstytucją, to – zakłada się – czy-
ni tak dlatego, że ma świadomość, iż jego stanowisko byłoby w tym 
przedmiocie negatywne. Tym bardziej podobna motywacja nie może 
budzić żadnych wątpliwości, jeżeli ustawa uchwalana jest ponownie, 
ale już wraz z deklaracją wyłączającą ją spod sądowej kontroli, w reak-
cji na uprzednie orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym stwierdzona 
została jej niekonstytucyjność.

 Jeżeli jednak odrzucimy założenie, że wyłącznie sądy są zdolne do 
prawidłowego odczytywania postanowień konstytucji i że w związku 
z tym sądowa wykładnia jest zawsze właściwa, wówczas sposób po-
strzegania klauzuli odstępstwa ulegnie zmianie. W takim ujęciu będzie 
ona elementem politycznego konstytucjonalizmu pozwalającym legis-
laturze przeforsować własną wykładnię konstytucji wbrew stanowisku 
Sądu Najwyższego i osłabiającym tym samym supremację tego organu 
w sprawach konstytucyjnych132. W tym wypadku obowiązuje założenie 
o równoprawności sądowej i parlamentarnej wykładni konstytucji. Jak 
zatem pisze Ch.P. Manfredi, „artykuł 33 [Karty] nie upoważnia per se 
legislatury do lekceważenia praw (rights), ale [jedynie] do lekceważe-
nia sądowej interpretacji tego, co tworzy rozumną równowagę między 

brania: 22.09.2013); art. 52 Karty Praw i Wolności Człowieka, Charter of Human Rights and 
Freedoms, Ch. C-12, tekst opublikowany na: htt p://www2.publicationsduquebec.gouv.
qc.ca (data dostępu: 22.09.2012).

131 Zob. P.W. Hogg, Canada’s New Charter of Rights, „American Journal of Comparative 
Law” 1984, vol. 32, no. 2, s. 297; T. Kahana, Understanding the Notwithstanding Mechanism, 
„University of Toronto Law Journal” 2002, vol. 52, no. 2, s. 222. W polskiej literaturze 
pogląd taki prezentuje P. Mikuli. Zob. idem, op.cit., s. 65.

132 Por. F. de Montalvo Jääskeläinen, Las cláusulas notwithstanding y override del con-
stiucionalismo canadiense, „Teoría y Realidad Constitucional” 2012, núm. 30, s. 394–395.
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przeciwstawnymi prawami”133. W bardziej radykalnym ujęciu wskazu-
je się, że stosowanie klauzuli odstępstwa nie powoduje „kwestionowa-
nia praw” podlegających konstytucyjnej ochronie, ponieważ w istocie 
tym, co gwarantują przepisy Kanadyjskiej karty praw i wolności, jest 
wyłącznie sądowa interpretacja tych praw. Odwoływanie się przez le-
gislaturę do klauzuli odstępstwa należy więc traktować jako odmowę 
podporządkowania się przez organ przedstawicielski określonej wizji 
praw i wolności wypracowanej przez sędziów. Dzięki temu ma on moż-
liwość zabezpieczenia ustaw przed wpadnięciem w „szpony profesji 
prawniczej”134.

Niektórzy zwolennicy takiego stanowiska wskazują – podobnie jak 
amerykańscy przeciwnicy judicial review w okresie wczesnej republiki – 
że sędziowie nie są nieomylni i że ich ocena tego, jakie ograniczenia 
władzy ustawodawczej wynikają z konstytucyjnych gwarancji praw 
i wolności, może być niewłaściwa, a w każdym razie nie powinno się 
jej traktować jako niepodważalnej. W tej perspektywie klauzula od-
stępstwa traktowana jest jako rodzaj „legislacyjnej rewizji” (legislative 
review), która ma służyć korygowaniu błędów popełnianych przez wła-
dzę sądowniczą w zakresie wykładni konstytucji, podobnie jak judicial 
review służy naprawianiu pomyłek legislatury135. Prekursorem takiego 
myślenia był P.C. Weiler, który jeszcze w trakcie prac nad projektem 
Karty wysunął propozycję umieszczenia w niej przepisu pozwalającego 
parlamentowi federalnemu i legislaturom prowincji unieważniać sądo-
wą wykładnię niektórych jej postanowień, dostrzegając w takim rozwią-
zaniu narzędzie mogące służyć korygowaniu przez organy przedstawi-
cielskie błędów Sądu Najwyższego. Miałoby to polegać na możliwości 
zabezpieczenia przed unieważnianiem przez niego ustaw na podstawie 
nieprawidłowej interpretacji przepisów Karty136. 

Zgodnie z takim podejściem, ewentualnego odwołania się przez 
parlament lub przez legislaturę prowincji do notwithstanding clause nie 
można traktować jako chęci usankcjonowania przez te organy narusze-
nia konstytucji, niezależnie od tego, czy w ten sposób chciałyby one 
prewencyjnie zabezpieczyć ustawę przed unieważnieniem jej przez Sąd 
Najwyższy, czy też przeforsować ją wbrew wcześniejszemu sądowemu 
orzeczeniu stwierdzającemu jej niekonstytucyjność. W pierwszym przy-
padku – zgodnie z prezentowaną interpretacją klauzuli odstępstwa – 

133 Cyt. za: T.S. Axworthy, The Notwithstanding Clause: Sword of Damocles or Paper Ti-
ger?, „Policy Options”, March 2007, s. 60.

134 M. Mandel, The Charter of Rights and the Legalization of Politics in Canada, Thompson 
Educational Publishing, Toronto 1994, s. 87.

135 Zob. F.L. Morton, The Political Impact of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
„Canadian Journal of Political Science” 1987, vol. 20, no. 1, s. 54.

136 Zob. T. Kahana, op.cit., s. 224.
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organ przedstawicielski jedynie zabezpieczałby się przed niewłaściwą 
w jego przekonaniu interpretacją konstytucji przez sąd, w drugim zaś 
podejmowałby działania, które miałyby służyć unieważnieniu sądowej 
wykładni i zastąpieniu jej odmienną wykładnią parlamentarną.

W każdym przypadku ostatecznym recenzentem poczynań legisla-
tury byliby wyborcy. W ten sposób, zgodnie z założeniami politycznego 
konstytucjonalizmu, interpretacja konstytucji dokonywana przez organ 
przedstawicielski dzięki stosowaniu klauzuli odstępstwa podlegałaby 
za każdym razem ocenie zbiorowego suwerena i w ostatecznym ra-
chunku zależałaby od jego przyzwolenia. „W tym świetle – jak pisze 
F.L. Morton – art. 33 [Karty] można postrzegać jako uniknięcie amery-
kańskiego dylematu polegającego na przyzwoleniu na to, aby suprema-
cja konstytucji zdegenerowała się w supremację sądownictwa. Zamiast 
tego powierza on odpowiedzialność za przestrzeganie konstytucyjnych 
praw parlamentowi [federalnemu], legislaturom i sądom, tworząc w ten 
sposób parlamentarno-sądowe partnerstwo, którego ostateczne rezulta-
ty powinien oceniać lud”137.

Rozbieżności między dwoma opisywanymi ujęciami można zilustro-
wać, odwołując się do jednego z przykładów użycia przez legislaturę 
prowincji klauzuli odstępstwa. W 1986 roku Zgromadzenie Ustawo-
dawcze Saskatchewan umieściło odpowiednią deklarację w ustawie 
ograniczającej prawo do strajku pracowników sektora publicznego. 
Ustawa miała na celu zakończenie trwającego protestu, stąd potocznie 
nazywano ją ustawą o powrocie do pracy (back-to-work legislation). Mo-
tywem, jakim kierował się rząd prowincji, przygotowując projekt usta-
wy zawierający deklarację, o której mowa w art. 33 Karty, była obawa 
przed tym, że może ona zostać skutecznie zakwestionowana przed są-
dem ze względu na naruszenie przez jej przepisy wolności zrzeszania 
się, gwarantowanej w art. 2 Karty138. Takie obawy były uzasadnione, 
zważywsze, że rok wcześniej Sąd Apelacyjny Saskatchewan, uznając za 
niekonstytucyjną podobną ustawę, której celem było zakończenie straj-
ku pracowników przemysłu mleczarskiego, stwierdził, że prawo do 
strajku jest elementem wolności zrzeszania się i w związku z tym podle-
ga konstytucyjnej ochronie139. Zwolennicy poglądu głoszącego, że sądy 
jako jedyne organy aparatu państwowego mają prawo ustalać obowią-
zujące znaczenie przepisów konstytucji, przekonywaliby zatem, że to 
one muszą w każdym przypadku rozstrzygnąć, czy wolność zrzeszania 
się obejmuje – a jeśli tak, to w jakim zakresie – prawo do strajku. Legisla-

137 F.L. Morton, op.cit., s. 55.
138 Zob. ibidem, s. 46–47.
139 Zob. L. Panitch, D. Swartz , From Consent to Coercion: The Assault on Trade Unions 

Freedoms, University of Toronto Press, Toronto–Buff alo–London 2003, s. 62.
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tura nie może decydować w tej kwestii, ponieważ nie jest w tym zakre-
sie kompetentna. Prawdopodobnie argumentowaliby oni również, że 
w świetle wcześniejszego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego intencją 
legislatury było ograniczenie wolności obywatelskich gwarantowanych 
przepisami Karty.

Z perspektywy politycznego konstytucjonalizmu ogląd sprawy wy-
glądałby jednak zupełnie inaczej. Odrzucenie założenia o wyższości 
sądowej wykładni konstytucji musiałoby bowiem prowadzić do akcep-
tacji prawa legislatury do samodzielnego interpretowania przepisów 
gwarantujących wolność zrzeszania się i zabezpieczenia tej interpretacji 
przed ewentualną ingerencją sądu. W wymiarze aksjologicznym zwo-
lennicy takiego stanowiska przekonywaliby najpewniej, że sądowa wy-
kładnia nie ma większej wartości niż ta dokonywana przez legislaturę 
w procesie stanowienia prawa oraz że wiedza prawnicza nie stanowi 
niepodważalnej legitymacji do przesądzania o tym, jakie ograniczenia 
władzy prawodawczej organu przedstawicielskiego wynikają z konsty-
tucyjnej gwarancji wolności zrzeszania się. Powinny być one bowiem 
ustalane w ramach procesu politycznego, w którym decyzje podejmo-
wane przez legislaturę podlegają ocenie wyborców. W tym konkretnym 
przypadku nieomylność sądów w rozstrzyganiu kwestii konstytucyj-
nych mogłaby też być podważana przez wskazanie na rozbieżności 
w orzecznictwie dotyczącym prawa do strajku140, które zresztą utrzy-
mują się w Kanadzie po dziś dzień. 

Rozstrzygnięcie tego, które z przeciwstawnych ujęć notwithstanding 
clause jest trafne, nie jest możliwe, ponieważ ich podstawę stanowi rady-
kalnie odmienna aksjologia. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że 
geneza omawianego rozwiązania wiąże się z oporem części premierów 
prowincji przed nazbyt wielkim wzmocnieniem pozycji sądownictwa 
i roli sądowej kontroli konstytucyjności prawa w rezultacie ustanowie-
nia prawno-konstytucyjnych gwarancji praw i wolności141. Klauzula 
odstępstwa została pomyślana jako sposób na przynajmniej częścio-
we zachowanie tradycyjnej formuły politycznego konstytucjonalizmu, 
w ramach której zakłada się, że prawa są chronione dzięki syntezie 
prawnej suwerenności Parlamentu i politycznej suwerenności ludu.

Znaczenie klauzuli odstępstwa pozostaje takie samo niezależnie od 
perspektywy, z jakiej się ją ocenia. Polega ono na przynajmniej formal-
nym zakwestionowaniu monopolu władzy sądowniczej na dokonywa-
nie wiążącej i powszechnie obowiązującej wykładni konstytucji przez 

140 Por. ibidem, s. 59–61.
141 Zob. J.L. Hiebert, The Canadian Charter of Rights and Freedoms [w:] J.C. Courtney, 

D.E. Smith (eds.), The Oxford Handbook of Canadian Politics, Oxford University Press, Ox-
ford 2010, s. 56.
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stworzenie mechanizmów pozwalających narzucić legislaturze swoje 
stanowisko w tym zakresie. W ten sposób klauzula odstępstwa realizu-
je postulaty politycznego konstytucjonalizmu, oddając – przynajmniej 
w pewnym stopniu – prawo dokonywania wykładni konstytucji orga-
nowi przedstawicielskiemu, którego działalność – w przeciwieństwie 
do Sądu Najwyższego – podlega kontroli przez rządzonych dysponu-
jących środkami pozwalającymi im na nią wpływać. Wybory są więc 
środkiem na wyrażanie przez zbiorowego suwerena przyzwolenia na 
sposób, w jaki legislatura interpretuje konstytucję. Odrębnym zagad-
nieniem jest skuteczność tego rozwiązania, która oczywiście w ostatecz-
nym rozrachunku zależy od zdolności i woli organów przedstawiciel-
skich do korzystania z notwithstanding clause. 

Innym rozwiązaniem mającym służyć ograniczeniu właściwości 
sądów w zakresie rozpoznawania spraw związanych ze stosowaniem 
konstytucji są klauzule wykluczające (ouster clauses). W przeciwieństwie 
do klauzuli odstępstwa nie odnoszą się one do sądowej kontroli kon-
stytucyjności prawa stanowionego przez parlament. Zamiast tego mają 
uniemożliwiać kwestionowanie przed sądem metody, za pomocą jakiej 
niektóre organy państwowe wykonują swoje konstytucyjne funkcje. 

Konstytucyjne klauzule wykluczające istotnie różnią się od swojego 
brytyjskiego pierwowzoru. Ustawowe ouster clauses mają bowiem na 
celu wyłączenie właściwości sądów do rozpatrywania skarg na decyzje 
administracyjne, a niekiedy także apelacji od orzeczeń sądów niższych 
instancji w konkretnych kwestiach. Nie wiążą się one zatem z zagadnie-
niem interpretacji konstytucji. Ich skuteczność jest zresztą ograniczona. 
W rozpatrywaniu wniosków o uchylenie decyzji chronionych klauzu-
lami wyłączającymi brytyjskie sądy kierują się bowiem wypracowaną 
pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku zasadą, zgodnie z którą 
niewzruszalne są wyłącznie właściwie wydane decyzje upoważnionego 
organu. Innymi słowy, jeżeli organ nieprawidłowo zastosował przepi-
sy ustawy, wykraczając tym samym poza przyznane mu w niej upraw-
nienia, a więc działając ultra vires, wówczas taka decyzja może zostać 
unieważniona przez sąd142. Istotę rozumowania, które doprowadziło 
do wypracowania tego rodzaju reguły, dobrze przedstawił D.E. Edlin, 
wskazując, że opiera się ono na afi rmacji zasady suwerenności Parla-
mentu, chociaż trzeba przyznać, iż eksponowanej w dość przewrotny 
sposób. Mianowicie, unieważniając decyzje organów administracyjnych 

142 Przełomowe orzeczenie w tym zakresie zostało wydane przez Komitet Apela-
cyjny Izby Lordów w 1969 roku w sprawie Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Com-
mission [1969] 2 AC 147, [1968] UKHL 6. Zob. szerzej: P. Leyland, G. Anthony, Textbook on 
Administrative Law, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 394–396.
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pomimo objęcia ich przez Parlament ochroną w postaci klauzuli wyklu-
czającej, sądy nie podważają jego suwerenności, ale wręcz przeciwnie – 

 wspomagają realizację [jego] intencji i potwierdzają suwerenność Parla-
mentu, zapewniając, że podmioty administracyjne przestrzegają para-
metrów [ich] kompetencji ustanowionych przez wyraźne i domniemane 
intencje Parlamentu, aby agencje administracyjne działały zgodnie z za-
sadą rządów prawa143. 

Prezentowana argumentacja opiera się na założeniu, że Parlament 
nigdy nie dąży do podważenia zasady rządów prawa, przynajmniej 
wówczas, kiedy ustawa nie zawiera żadnego wyraźnego stwierdzenia 
w tym zakresie, w związku z czym zadaniem sądów jest „zapewnienie, 
że zasada rządów prawa będzie respektowana we wszystkich decyzjach 
administracyjnych144. 

Jak już wspomniano, klauzule wykluczające można odnaleźć w kon-
stytucjach państw basenu Morza Karaibskiego, wchodzących niegdyś 
w skład brytyjskich Indii Zachodnich. Jako przykład można wskazać 
art. 32 ust. 4 konstytucji Jamajki, który przewiduje, że 

 kiedykolwiek gubernator generalny jest zobowiązany wykonywać swoje 
funkcje zgodnie z rekomendacją lub radą, współdziałając, po konsultacji 
lub w imieniu jakiejkolwiek osoby lub organu (authority), tego, czy od-
powiednio wykonał tę funkcję, nie będzie można dochodzić w żadnym 
sądzie145. 

Na podstawie cytowanego przepisu cały szereg zagadnień związa-
nych ze stosowaniem konstytucji nie może stać się przedmiotem po-
stępowania sądowego, w związku z czym sądy pozbawione są moż-
liwości dokonywania wykładni wielu jej przepisów. Niedopuszczalne 
jest zatem na przykład kwestionowanie przed sądem zgodności z kon-
stytucją decyzji gubernatora generalnego o rozwiązaniu parlamentu ze 
względu na to, że została ona podjęta wbrew radzie upoważnionego 
do jej udzielenia szefa rządu. Konstytucja Jamajki, jako pierwsza z na-
dawanych państwom tego regionu w związku z uzyskiwaniem przez 
nie niepodległości, stała się w naturalny sposób wzorem dla kolejnych. 
Analogiczne do cytowanego przepisu postanowienia można odnaleźć 
nie tylko w konstytucjach tych państw, które utrzymały monarchiczną 
formę rządów, a co za tym idzie, również urząd gubernatora generalne-

143 D.E. Edlin, A Constitutional Right to Judicial Review: Access to Courts and Ouster 
Clauses in England and the United States, „American Journal of Comparative Law” 2009, 
vol. 57, no. 1, s. 77.

144 Ibidem.
145 Jamaica (Constitution) Order in Council 1962, tekst opublikowany na: htt p://www.

moj.gov.jm (data pobrania: 25.09.2013). 
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go, ale także w republikańskich konstytucjach Dominiki (art. 118 ust. 3) 
oraz Trynidadu i Tobago (art. 80 ust. 2)146. 

Wyłączenie z kontroli sądowej sposobu wykonywania przez głowę 
państwa większości jego konstytucyjnych funkcji – podlegają jej bowiem 
tylko te, które wykonywane są przezeń samodzielnie – jest charaktery-
stycznym rysem konstytucji tych państw, w których recepcji brytyjskie-
go modelu ustrojowego towarzyszyła kodyfi kacja norm konwenanso-
wych odpowiedzialnych za regulację stosunków w obrębie podzielonej 
egzekutywy. 

W państwach basenu Morza Karaibskiego zakres obowiązywania 
konstytucyjnych ouster clauses wykracza poza sferę związaną z regula-
cją pozycji ustrojowej głowy państwa. W konstytucji Jamajki eliminują 
one również na przykład możliwość kontrolowania przez sądy sposo-
bu wykonywania niektórych funkcji przez przewodniczących izb par-
lamentu (art. 58 ust. 4, oraz art. 59 ust. 5). W wielu konstytucjach tych 
państw klauzule wykluczające wyłączają właściwość sądów do kon-
trolowania działalności komisji służb publicznych (service commissions), 
będących organami powołanymi do obsadzania stanowisk w sektorze 
publicznym, z reguły w administracji państwowej, sądownictwie oraz 
policji147. Wzorcem dla konstruowania podobnych przepisów stał się 
w tym wypadku art. 136 konstytucji Jamajki. Przewiduje on, że ważność 
decyzji podejmowanych przez komisje mające umocowanie konstytu-
cyjne, przez jej członków oraz przez wszelkie inne osoby lub organy 
wykonujące jakiekolwiek funkcje w związku z działalnością komisji, 
nie będzie mogła być kwestionowana przed sądem. Jeżeli zatem funkcją 
Komisji Służby Cywilnej (Public Service Commission) jest doradzanie gu-
bernatorowi generalnemu w sprawie obsady stanowisk urzędniczych 
(public offi  ces), odwoływania osób je pełniących oraz sprawowania nad 
nimi kontroli o charakterze dyscyplinarnym, obejmującej między in-
nymi stanowienie regulacji, których naruszenie może być podstawą do 
odwołania ze stanowiska – przy czym w tym wypadku wobec związa-
nia gubernatora generalnego radą komisji doradzanie oznacza rzeczy-

146 The Constitution of the Commonwealth of Dominica, Commonwealth of the Dominica 
Constitution Order 1978 (S. I. 1978 No. 1027 (U.K.)), tekst opublikowany na: htt p://pdba.
georgetown.edu (data pobrania: 26.09.2013); The Constitution of the Republic of Trinidad 
and Tobago (Act 4 of 1976), tekst opublikowany na: htt p://www.auditorgeneral.gov.tt  (data 
pobrania: 26.09.2013).

147 Te trzy rodzaje komisji są najbardziej rozpowszechnione, przy czym formuła ko-
misji jako organów uprawnionych do decydowania o obsadzie stanowisk w sektorze 
publicznym stosowana jest niekiedy także w innych obszarach. Przykładowo w Try-
nidadzie i Tobago istnieje komisja do spraw szkolnictwa (Teaching Service Commission), 
a na Jamajce – dwie komisje odpowiedzialne za obsadę stanowisk w administracji sa-
morządowej (Municipal Service Commission oraz Parish Councils Service Commission).
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wiste podejmowanie przez nią decyzji w tych sprawach – to klauzula 
wykluczająca z art. 136 konstytucji powinna uniemożliwiać skuteczne 
kwestionowanie przed sądami decyzji wydawanych w tych sprawach.

W orzecznictwie ukształtowała się jednak wyraźna dystynkcja mię-
dzy ouster clauses dotyczącymi wykonywania konstytucyjnych funkcji 
głowy państwa a tymi, których celem jest wyłączenie właściwości są-
dów w sprawach związanych z działalnością komisji administracyj-
nych. W przypadku tych pierwszych sądy przyjmują bowiem, że klau-
zula wykluczająca eliminuje jakąkolwiek możliwość kwestionowania 
w postępowaniu sądowym zgodności z konstytucją działań podejmo-
wanych przez gubernatora generalnego lub przez prezydenta. Równo-
cześnie jednak stoją one na stanowisku, że działalność komisji admini-
stracyjnych może być przedmiotem takiego postępowania bez względu 
na obowiązywanie ouster clauses. Sądy uznają bowiem swoje prawo do 
badania, czy jej skutkiem nie było naruszenie zasad „naturalnej spra-
wiedliwości” (natural justice) lub fundamentalnych praw i wolności 
gwarantowanych w konstytucyjnych kartach praw148.

Jako ilustrację opisywanego stanowiska karaibskich sądów można 
przywołać orzeczenie Sądu Najwyższego Barbadosu z 2007 roku w spra-
wie Carter (Frank Anderson) v. AG & Anthony Leroy Austin v. AG, zawiera-
jące przegląd relewantnego orzecznictwa z innych państw, także spoza 
regionu. W tej sprawie Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że prawo 
do sądu jest nie tylko jednym z podstawowych praw konstytucyjnych, 
ale również „jedną z najbardziej doniosłych zasad naturalnej sprawied-
liwości”. Zdaniem sądu naruszenie zasad naturalnej sprawiedliwości 
otwiera drogę do sądowej rewizji decyzji organu administracyjnego 
nawet wówczas, jeżeli są one chronione przez klauzulę wykluczającą. 
Dzieje się tak dlatego, że naruszenie owych zasad oznacza przekrocze-
nie władzy (excess of jurisdiction). W takiej sytuacji „klauzula wyklucza-
jąca nie zapobiega sądowej interwencji”149. Co ciekawe, Sąd Najwyższy 
powołał się na przytaczane powyżej orzeczenie Izby Lordów w sprawie 
Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission, nie dostrzegając naj-
wyraźniej różnicy między ustawową a konstytucyjną ouster clause.

Prawo do ignorowania konstytucyjnych klauzul wykluczających 
sądy wyprowadzają więc nie tylko ze swoiście pojmowanej zasady 
zwierzchności konstytucji, ale również z nieco mglistych pryncypiów 
zakorzenionej w common law „naturalnej sprawiedliwości”. Do drugie-

148 E. Vendose, Commonwealth Caribbean Administrative Law, Routledge, New York 
2013, s. 113–114.

149 Carter (Frank Anderson) v. AG & Anthony Leroy Austin v. AG. [Unreported] 
H.C. B’dos Suit No. 1982 of 2003 and 2161 of 2003, tekst orzeczenia opublikowany na: 
htt p://www.lawcourts.gov.bb (data pobrania: 27.09.2013).
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go uzasadnienia trudno odnosić się w poważny sposób. Jeżeli podsta-
wą odmowy podporządkowania się przez sąd przepisom konstytucji – 
a taki charakter mają przecież klauzule wykluczające – ma być „natu-
ralna sprawiedliwość” wywodzona z norm prawa powszechnego, to 
jego działania stają się po prostu arbitralne, nie poddając się żadnym 
ograniczeniom.

Można natomiast, jak się wydaje, podjąć polemikę ze stanowiskiem, 
zgodnie z którym konstytucyjne gwarancje praw i wolności muszą mieć 
pierwszeństwo przed przepisami konstytucji, które mogłyby osłabiać 
ich skuteczność, takimi jak ouster clauses. Zostało ono jednoznacznie wy-
eksponowane w niedawnym orzeczeniu kenijskiego Sądu Najwyższe-
go, który wypracował je, opierając się między innymi na orzecznictwie 
sądów karaibskich. W orzeczeniu wydanym w sprawie Jeanne W. Ga-
cheche & 6 others v. The Judges and Magistrate’s Vett ing Board & 2 others 
z 2012 roku sędziowie uznali, że dokonując wykładni konstytucji, sąd 
powinien kierować się dążeniem do zapewnienia skutecznej ochrony 
konstytucyjnych praw i wolności, „ograniczając zastosowanie klauzuli 
wykluczającej na korzyść praw” 150.

Stanowisko takie opiera się na bardzo wątpliwym założeniu, że aby 
skutecznie wypełniać funkcję gwaranta konstytucji, sądy muszą mieć 
pełną swobodę w zakresie stosowania i wykładni jej przepisów. Swo-
boda ta ma być w tym wypadku tak daleko idąca, aby pozwalać są-
dom na hierarchizowanie przepisów konstytucyjnych pod względem 
ich ważności. Sędziowie mogą więc arbitralnie decydować o tym, że 
postanowienia konstytucji gwarantujące określone prawa i wolności są 
ważniejsze od tych, które ograniczają jurysdykcję sądów. Jest to stano-
wisko bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi do relatywizacji prze-
pisów konstytucji, legitymując postępowanie sędziów polegające na 
ignorowaniu niektórych z nich. W przypadku klauzul wykluczających 
dyskusyjność takiego ujęcia jest tym większa, że usprawiedliwia ono 
samodzielne poszerzanie przez sądy zakresu swojej władzy wbrew wy-
raźnej konstytucyjnej dyspozycji. Dlatego właśnie tego rodzaju prakty-
kę należy ocenić negatywnie. Nie ma powodu, dla którego ouster clauses 
nie powinny być traktowane jak konstytucyjne ograniczenie jurysdykcji 
sądów podlegające takiej samej ochronie jak wszystkie pozostałe prze-
pisy konstytucji151.

150 Jeanne W. Gacheche & 6 others v. The Judges and Magistrate’s Vett ing Board & 2 others 
[2012] eKLR, Judicial Review 295, 11, 433, 434 & 438 of 2012, s. 39, tekst orzeczenia opub-
likowany na: htt p://kenyalaw.org (data pobrania: 27.09.2013).

151 Por. M. De Merieux, The Codifi cation of Constitutional Conventions in the Common-
wealth Caribbean Constitutions, „International and Comparative Law Quarterly” 1982, 
vol. 31, no. 2, s. 271.
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4. Jurydyzacja politycznej konstytucji

Mieszane, prawno-konwenansowe, konstytucje Australii i Kanady mia-
ły od początku częściowo jurydyczny charakter, ponieważ w pewnym 
zakresie podlegały sądowej wykładni. Warto jednak przypomnieć, że 
pierwotnie sądowa kontrola konstytucyjności prawa była ściśle zwią-
zana z zasadą federalizmu i ograniczała się jedynie do rozstrzygania 
sporów jurysdykcyjnych między parlamentami federalnymi a legis-
laturami części składowych. Ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu, 
można stwierdzić, że regulacje konstytucyjne zawarte w ustawach za-
sadniczych obu państw nie wyznaczały ograniczeń władzy organów 
prawodawczych w ogóle, ale jedynie dokonywały podziału kompeten-
cji w dziedzinie legislacji między dwie kategorie tych organów. Ustawy 
federalne lub partykularne mogły być więc nieważne tylko ze względu 
na zasadę ultra vires, to znaczy przekroczenie uprawnień. Ani Ustawa 
o brytyjskiej Ameryce Północnej z 1867 roku, ani konstytucja Australii 
z 1900 roku nie formułowały natomiast, z pojedynczymi wyjątkami152, 
materialnych ograniczeń władzy prawodawczej. Sądy Najwyższe nie 
mogły więc, co do zasady, unieważnić ustawy, jeżeli tylko została ona 
uchwalona przez właściwą legislaturę. Sędziowie mogli dokonywać 
wykładni konstytucji, ale tylko w ograniczonym zakresie, to znaczy tyl-
ko po to, aby ustalić, czy dana materia należy do obszaru jurysdykcji 
federalnej, czy też odpowiednio stanowej lub prowincjonalnej. Innymi 
słowy, każda regulacja prawna była konstytucyjnie dopuszczalna. Sądy 
miały za zadanie jedynie stwierdzić, czy w konkretnym przypadku ma-
teria poddawana ustawowej regulacji należała do obszaru jurysdykcji 
legislatury federalnej czy stanowej bądź prowincjonalnej. Sądowa wy-
kładnia konstytucji nie obejmowała ponadto przepisów regulujących 
strukturę i funkcje egzekutywy oraz jej relacje z parlamentem. Jak już 
wspominano, zarówno w Kanadzie, jak i w Australii przepisy konsty-
tucji utrzymały archaiczną formułę rządów gubernatora wspomagane-
go przez kolegialny organ doradczy, sankcjonując w ten sposób fi kcję 
prawną nieodpowiadającą rzeczywistym regulacjom konstytucyjnym 
określanym przez normy konwenansowe.

Dlatego proces jurydyzacji konstytucji153 przebiega podobnie, choć 
w różnej skali, zarówno w tych państwach, w których nie obowiązuje 

152 W konstytucji Australii znalazła się na przykład gwarancja prawa do procesu 
przed ławą przysięgłych w sprawach rozstrzyganych na podstawie prawa federalnego 
(art. 80) oraz gwarancja wolności wyznania (art. 116), przy czym tylko w kontekście 
prawa federalnego.

153 W języku angielskim używane są w tym kontekście trzy terminy: juridifi cation, 
judicialisation oraz legalisation. Wszystkie opisują to samo zjawisko i można je traktować 
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konstytucja w znaczeniu formalnym, jak i w tych, w których część ma-
terii konstytucyjnej została skodyfi kowana. W tym kontekście omówie-
nia wymagają cztery zagadnienia: a) aktualna ranga konwenansów jako 
norm konstytucyjnych w kontekście dążenia do ich kodyfi kacji oraz 
poddawania prawnej regulacji niektórych materii konstytucyjnych tra-
dycyjnie normowanych przez konwenanse; b) formalne i proceduralne 
ograniczenia władzy parlamentu; c) jej prawnomaterialne ograniczenia, 
których przejawem są prawnopozytywne gwarancje praw i wolności; 
oraz d) dążenia do konstytucjonalizacji norm prawa powszechnego. 

4.1. Ranga konwenansów jako norm konstytucyjnych

Ranga konwenansów jako norm konstytucyjnych determinowana jest 
obecnie dążeniem do ich kodyfi kacji oraz prawnego uregulowania ma-
terii tradycyjnie przez nie normowanych. Kodyfi kacja konwenansów 
konstytucyjnych może polegać na przekształceniu ich w normy rangi 
ponadustawowej lub ustawowej, a oprócz tego także na formalizacji 
niepowodującej zmiany ich pozaprawnego charakteru. Pojęcia kody-
fi kacji używamy zatem w znaczeniu słownikowym, a nie jako termi-
nu prawniczego. Takie ujęcie terminologiczne dominuje w literaturze 
przedmiotu, chociaż niektórzy badacze przyjmują bardziej dogmatycz-
ne stanowisko, argumentując, że pojęcie kodyfi kacji należy stosować 
wyłącznie wówczas, kiedy formalizacja normy konwenansowej pole-
ga na przekształceniu jej w normę prawną stosowaną i interpretowa-
ną przez sądy w ramach procedury judicial review154. Pozornie taka pro-
pozycja wydaje się rozsądna, niemniej jednak nie uwzględnia tego, że 
nie zawsze kodyfi kacja konwenansów w spisanej konstytucji skutkuje 
nadaniem im sankcji prawnej, co potwierdzają przykłady konstytucji 
państw basenu Morza Karaibskiego. Przemawia to za posługiwaniem 
się pojęciem kodyfi kacji w znaczeniu słownikowym.

Przekształcanie konwenansów w normy prawne, zarówno konsty-
tucyjne, jak i ustawowe, należy do rzadkości. W praktyce ustrojowej 
Australii i Kanady można odnotować tylko pojedyncze próby prze-
prowadzenia takich zmian, przy czym tylko jedna z nich zakończyła 
się powodzeniem155. W 1977 roku w Australii doszło do kodyfi kacji 

jako synonimy. Por. R. Masterman, Labour’s ‘Juridifi cation’ of the Constitution, „Parliamen-
tary Aff airs” 2009, vol. 62, no. 3, s. 477. 

154 J.W.J. Bowden, N.A. MacDonald, Cabinet Manuals and the Crown [w:] D.M. Jackson, 
P. Lagassé (eds.), Canada and the Crown: Essays on Constitutional Monarchy, Queen’s-Mc-
Gill University Press, Kingston–Montreal 2013, s. 182.

155 Nie uwzględniamy tu kodyfi kacji kilku brytyjskich konwenansów w konstytu-
cjach Australii i Kanady, ponieważ w tych państwach zostały one od początku ujęte 



288

konwenansu regulującego uzupełnianie wakatów w Senacie przez 
legislatury stanowe. Projekt zmiany konstytucji zaproponowany rok 
później w Kanadzie przez rząd Pierre’a Elliott a Trudeau był z kolei 
nieudaną próbą skodyfi kowania wielu konwenansów regulujących 
zasadę rządów odpowiedzialnych156. Podobne propozycje zgłaszano 
w australijskiej doktrynie już w okresie międzywojennym. Znaczące 
zainteresowanie nimi odnotowano w połowie lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku w związku z opisywanymi w innym miejscu kontro-
wersjami towarzyszącymi postępowaniu gubernatora generalnego157. 
Nie przełożyło się ono jednak na konkretne propozycje stosownych 
zmian konstytucyjnych.

W Wielkiej Brytanii zagadnienie kodyfi kacji konwenansów roz-
patrywane jest w kontekście ewentualnego ustanowienia spisanej 
konstytucji158. Mimo że takie postulaty zaczęto zgłaszać już w latach 
siedemdziesiątych XX wieku, a tematyka ta cieszy się niesłabnącym za-
interesowaniem w doktrynie, perspektywa uchwalenia w Wielkiej Bry-
tanii konstytucji w formie ustawy zasadniczej wydaje się nadal bardzo 
odległa. Tym bardziej w Nowej Zelandii, gdzie zainteresowanie tym 
zagadnieniem jest nieporównanie mniejsze niż w dawnej metropolii159, 
a dodatkowo idea spisanej konstytucji ma liczne grono zadeklarowa-
nych przeciwników160. Konsultacje przeprowadzone w ostatnim czasie 
przez rządowy panel do spraw konstytucyjnych wykazały „brak zna-
czącego poparcia dla [idei] spisanej konstytucji, która upoważniałaby 
sędziów do unieważniania ustaw i która mogłaby być zmieniana wy-
łącznie w szczególnym trybie”. Potwierdziły one równocześnie popar-
cie społeczne dla tradycyjnej formuły politycznego konstytucjonalizmu, 
polegającej na „rozstrzyganiu spornych kwestii przez parlament w ra-

w formę norm prawnych o randze konstytucyjnej. Chodzi tu na przykład o wymóg 
zwoływania sesji Parlamentu nie rzadziej niż raz do roku. Konwenans ten został sko-
dyfi kowany w art. 20 Ustawy o brytyjskiej Ameryce Północnej z 1867 roku (w 1982 roku 
przepis ten został uchylony i zastąpiony art. 3 Ustawy konstytucyjnej z 1982 roku) oraz 
w art. 6 konstytucji Australii.

156 Zob. J.W.J. Bowden, N.A. MacDonald, op.cit. s. 183.
157 Zob. I. Killey, op.cit., s. 304.
158 Por. V. Bogdanor, The New British Constitution, Hart, Oxford–Portland 2009, s. 221–

228.
159 Zob. M. Chen, The Advantages and Disadvantages of a Supreme Constitution for New 

Zealand: The Problem with Pragmatic Constitutional Evolution [w:] C. Morris, J. Boston, 
P. Butler (eds.), Reconstituting the Constitution, Springer, Berlin–Heidelberg 2011, s. 123.

160 Zob. np. J. Allan, Why New Zealand Doesn’t Need a Writt en Constitution?, „Agenda” 
1998, vol. 5, no. 4, s. 487–494; J. Hodder, Limits to and Constraint on Writing Down a Consti-
tution in a Small Society Used to Informality in Politics [w:] C. James (ed.), Building the Con-
stitution, Institute of Policy Studies, Wellington 2000, s. 434–436. 
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mach procesu legislacyjnego lub innych procesów [politycznych], a nie 
przez sądy”161.

Ustawowa kodyfi kacja została wskazana jako jedna z dostępnych 
metod formalizacji norm konwenansowych w raporcie komisji wspól-
nej Izby Gmin i Izby Lordów z 2006 roku, zajmującej się konwenan-
sami regulującymi stosunki między izbami Parlamentu. Komisja nie 
rekomendowała jednak ich skodyfi kowania w takiej formie. Warto pod-
kreślić opinię wyrażoną w trakcie jej prac, że przekształcenie konwe-
nansów w normy ustawowe „stanowiłoby zaproszenie dla sądów do 
interweniowania” w razie ewentualnego sporu między izbami162. Usta-
wowa kodyfi kacja konwenansów jest problematyczna w warunkach 
obowiązywania konstytucji w znaczeniu formalnym, ponieważ wiele 
norm konwenansowych jest sprzecznych z jej przepisami. Przykładowo 
gwarantowana w konstytucji swoboda gubernatora generalnego odno-
sząca się do rozwiązywania parlamentu nie może zostać ograniczona 
w akcie prawnym niższego rzędu163. Takie przeszkody nie występują 
w Wielkiej Brytanii oraz w Nowej Zelandii. Mimo że ustawowa kody-
fi kacja konwenansów w tych państwach jest łatwiejsza niż przekształ-
cenie ich w normy spisanej konstytucji, ponieważ nie wymaga zastoso-
wania szczególnego trybu postępowania, nie odnotowano wielu tego 
typu przykładów. Jednym z nielicznych jest przekształcenie w normę 
ustawową konwenansu wymagającego od ministrów Korony zasiada-
nia w parlamencie, do czego doszło w Nowej Zelandii w 1950 roku. 
Prawny obowiązek sprawowania mandatu parlamentarnego jako wa-
runek powołania na stanowisko ministra został wprowadzony w Usta-
wie o liście cywilnej z 1950 roku (Civil List Act), a następnie w Ustawie 
konstytucyjnej z 1986 roku (Constitution Act).

Formalizacja niepowodująca pozbawienia konwenansów statusu 
norm pozaprawnych budzi obecnie największe zainteresowanie w kon-
tekście ich kodyfi kacji. Największe znaczenie mają pod tym względem 
ofi cjalne publikacje rządowe. Cabinet Manuals są obszernymi opracowa-
niami omawiającymi między innymi pozycję ustrojową i funkcje egze-
kutywy, w tym obowiązujące w tym zakresie konwenanse konstytucyj-
ne. Przypominają one nieco mające długą tradycję w parlamentaryzmie 
anglosaskim traktaty opisujące procedury parlamentarne. Pierwszym 

161 New Zealand Constitution: A Report on a Conversation. He Kōtuinga Kōrero mō Te 
Kaupapa Ture o Aotearoa, Ministry of Justice, Wellington 2013, s. 25. Por. też: D. Knight, 
J. Whaipooti, Empower NZ: Drafting a Constitution for the 21st Century, „New Zealand 
Journal of Public and International Law” 2012, vol. 10, no. 2, s. 293–294.

162 Conventions of the UK Parliament, House of Commons House of Lords Joint Com-
mitt ee on Conventions, Report of Session 2005–2006, vol. 1, HL Paper 265-I HC 1212-I, 
s. 69.

163 T. Wieciech, Konwenanse…, op.cit., s. 249.
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państwem, w którym doszło do skodyfi kowania części konwenansów 
w takim wydawnictwie, była Nowa Zelandia, gdzie pierwszy Cabinet 
Manual został opublikowany w 1979 roku. Od tego czasu doczekał się 
on siedmiu kolejnych edycji, z których ostatnia była w 2008 roku. Trzy 
lata później pierwszy w historii dokument tego rodzaju został opub-
likowany przez brytyjski gabinet164. Pod względem zakresu kodyfi ka-
cji konwenansów oba dokumenty różnią się od siebie. W brytyjskim 
wydawnictwie opisano procedurę tworzenia rządu po wyborach oraz 
jego zmiany w trakcie kadencji, a poza tym scharakteryzowano zasadę 
odpowiedzialności politycznej gabinetu przed Parlamentem. Zawiera 
ono ponadto omówienie konwenansu nakazującego rządowi wstrzy-
mywanie się z podejmowaniem dalekosiężnych decyzji w okresie bez-
pośrednio poprzedzającym wybory, po wyborach, które nie przyniosły 
jednoznacznego rozstrzygnięcia, oraz po utracie przez gabinet zaufania 
Parlamentu165. W Nowej Zelandii znalazło się dodatkowo odniesienie 
do uprawnień zastrzeżonych (reserved powers) gubernatora generalne-
go, szczegółowe przedstawienie zasady indywidualnej oraz solidarnej 
odpowiedzialności członków gabinetu, a także omówienie zagadnienia 
rozwiązania parlamentu166.

Cabinet Manuals przygotowuje gabinet, ale nie są one jego wewnętrz-
nymi dokumentami, co odróżnia je od kanadyjskiego zestawienia ofi -
cjalnych procedur ustrojowych opracowanego przez Kancelarię Tajnej 
Rady (Privy Council Offi  ce) w 1968 roku. W przeciwieństwie do tego 
ostatniego katalogu Cabinet Manuals adresowane są nie tylko do mini-
strów i urzędników, ale również do innych organów aparatu państwo-
wego oraz do opinii publicznej. Nie powinno to jednak w żaden sposób 
determinować statusu tych opracowań. Innymi słowy, tylko dlatego, że 
są one fi rmowane przez gabinet oraz kierowane do szerokiego kręgu 
odbiorców, nie należy ich traktować jako defi nitywnego zestawienia 
norm konwenansowych obowiązujących w obszarze działania władzy 
wykonawczej i na płaszczyźnie jej relacji z legislatywą. Tym bardziej 
sposób ujęcia tych norm nie powinien być postrzegany jako ich autory-
tatywna wykładnia167. Tymczasem wydaje się, że takie właśnie intencje 

164 W Australii i Kanadzie rządy nie opublikowały nigdy podobnych opracowań. 
Australijski Cabinet Handbook tylko pozornie je przypomina. Omawia on bowiem nie-
mal wyłącznie procedury wewnątrzgabinetowe, odnosząc się tylko do konwenansów 
związanych z zasadą politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem. 

165 Zob. The Cabinet Manual, s. 12–18, tekst opublikowany na: htt ps://www.gov.uk 
(data pobrania: 12.04.2014).

166 Zob. Cabinet Manual, Cabinet Offi  ce, Wellington 2008, s. 7–19, 62–66, 75–85. 
167 Por. J.W.J. Bowden, N.A. MacDonald, Writing the Unwritt en: The Offi  cialization of 

Constitutional Convention in Canada, the United Kingdom, New Zealand and Canada, „Jour-
nal of Parliamentary and Political Law” 2012, vol. 6, no. 2, s. 372. W słowie wstępnym do 
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stały za przygotowaniem brytyjskiego Cabinet Manual. Premier David 
Cameron stwierdził wprawdzie, że gabinet „przygotował Cabinet Ma-
nual jako autorytatywny przewodnik dla ministrów i urzędników”, ale 
równocześnie dał do zrozumienia, że została w nim dokonana kodyfi -
kacja konwenansów, to znaczy powstało ich ofi cjalne zestawienie: 

 Po raz pierwszy konwenanse określające sposób funkcjonowania rządu 
zostały w przejrzysty sposób wyłożone w jednym miejscu. Ich kodyfi -
kacja i publikacja rzucają oczekiwane światło na to, w jaki sposób rząd 
i inne elementy naszego demokratycznego systemu oddziałują wzajem-
nie na siebie168. 

Wbrew ofi cjalnym deklaracjom zamiarem rządu było zatem narzu-
cenie określonej interpretacji wyselekcjonowanych konwenansów169. 
Nowozelandzkie doświadczenia wskazują, że taki dokument może być 
punktem odniesienia w dyskusjach dotyczących obowiązywania kon-
kretnej normy konwenansowej lub jej właściwej interpretacji. Niepozba-
wiona podstaw jest więc prognoza, że jego brytyjski odpowiednik „sta-
nie się źródłem zwykle konsultowanym przez urzędników, polityków, 
akademików, dziennikarzy i [wszystkich] innych poszukujących au-
torytatywnego zestawienia konwenansów”170. Jest jednak za wcześnie 
na to, aby stwierdzić z pełnym przekonaniem, że w istocie tak będzie. 
Oddziaływanie Cabinet Manual w Nowej Zelandii nie wydaje się aż tak 
znaczące.

Autorytatywność wszelkich ofi cjalnych zestawień konwenansów 
jest problematyczna ze względu na to, że z natury tych norm wynika, 
iż żaden organ nie jest powołany do ich wiążącej identyfi kacji i inter-
pretacji. Odnosząc się do próby skodyfi kowania norm konwenanso-
wych w Australii, podjętej w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku przez Konwencję Konstytucyjną (Constitutional Convention)171, 
V. Bogdanor nazwał ją „absurdalną”, podkreślając, że konwenanse nie 
mogą być defi nitywnie ustalane przez żadne tego typu ciała, ponieważ 
ich istnienie jest warunkowane akceptacją przez tych, których postępo-

najnowszego wydania Cabinet Manual z 2008 roku ówczesna premier Nowej Zelandii 
Helen Clark podkreśliła, że jego treść jest wiążąca dla ministrów i urzędników, ale poza 
tym pełni on jedynie funkcję „podstawowego źródła informacji na temat ustroju kon-
stytucyjnego Nowej Zelandii z perspektywy władzy wykonawczej” (Cabinet Manual, 
op.cit., s. xv).

168 The Cabinet Manual, op.cit., s. iii. 
169 Zob. A. Blick, The Cabinet Manual and the Codifi cation of Conventions, „Parliamen-

tary Aff airs” 2014, vol. 67, no. 1, s. 198.
170 Ibidem, s. 199.
171 Konwencja Konstytucyjna była organem składającym się z przedstawicieli fede-

racji oraz stanów (reprezentujących zarówno rząd, jak i opozycję) powołanym w celu 
dyskutowania nad zmianami konstytucji. Zbierała się nieregularnie co kilka lat.
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wanie regulują, oraz „bez wątpienia opinii publicznej”172. Działalność 
konwencji stanowiła unikatowe przedsięwzięcie, którego celem było 
skodyfi kowanie norm konwenansowych przez stworzenie ich autory-
tatywnego katalogu pozwalającego adresatom na odwoływanie się do 
niego w razie wątpliwości co do obowiązywania konwenansu bądź co 
do jego treści173. Podczas dwóch posiedzeń w latach 1983 i 1985 konwen-
cja uchwaliła listę początkowo trzydziestu czterech, a następnie dodat-
kowo osiemnastu „praktyk” (practices), które zostały przez nią „uznane 
i zadeklarowane” (recognized and declared) jako obowiązujące w Australii 
konwenanse konstytucyjne. Uchwalone na obu posiedzeniach rezolu-
cje zawierały wezwanie do przestrzegania wskazanych praktyk postę-
powania w typowych sytuacjach ustrojowych jako konwenansowych 
norm konstytucyjnych174.

Australijski eksperyment nie powiódł się, ponieważ stworzony przez 
konwencję katalog konwenansów nie został uznany za ich autorytatyw-
ne zestawienie, a tylko w takim przypadku oczekiwania, jakie wiąza-
no z kodyfi kacją pozaprawnych norm konstytucyjnych, mogły zostać 
spełnione175. Z pewnością nie pomógł w tym fakt, że część ogłoszonych 
przez konwencję konwenansów została zamieszczona w rezolucjach 
przez nią uchwalonych w wyniku głosowania. Autorytatywność utwo-
rzonego w ten sposób zestawienia konwenansów była więc słusznie 
kwestionowana.

Nigdy nie odnotowano próby sądowego wyegzekwowania którego-
kolwiek z konwenansów zidentyfi kowanych przez australijską konwen-
cję. Podobnie jak żadnej z norm tego typu zapisanych w Cabinet Manu-
als. Możliwość egzekucji przez sąd tak skodyfi kowanego konwenansu 
należy zdecydowanie odrzucić. Próbując zastosować sformalizowaną 
normę konwenansową, sąd wykroczyłby poza dziedzinę stosowania 
prawa. Takiej sytuacji nie można jednak wykluczyć. Jeśli sędziowie by-
liby przekonani, że zastosowanie przez nich sformalizowanego konwe-
nansu spotka się z przyzwoleniem pozostałych władz oraz opinii pub-
licznej, można przypuszczać, że mogliby spróbować traktować ofi cjalnie 
sformalizowane konwenanse jako normy prawne, które sąd może zasto-
sować. Jak zauważono w raporcie komisji brytyjskiej Izby Gmin, mimo 
że obecnie nie należy spodziewać się takiej sytuacji, to „w warunkach 

172 Zob. T. Wieciech, Konwenanse…, op.cit., s. 250–251.
173 Zob. C.J.G. Sampford, ‘Recognize and Declare’: An Australian Experiment in Codifying 

Constitutional Conventions, „Oxford Journal of Legal Studies” 1987, vol. 7, no. 3, s. 373.
174 T. Wieciech, Konwenanse…, op.cit., s. 250.
175 Por. C.J.G. Sampford, op.cit., s. 384–386.
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konstytucji opartej na zasadzie rządów prawa sędziowska interpretacja 
jest zawsze możliwa”176.

Rozróżnienie prawnych i pozaprawnych norm konstytucji jest 
wciąż utrzymywane w orzecznictwie sądów wszystkich państw, w któ-
rych konwenanse stanowią odrębną kategorię norm konstytucyjnych. 
Współcześnie stosunek judykatywy do pozaprawnych norm konstytu-
cji cechuje jednak nieco większa niż przed laty asertywność. Reprezen-
tatywne dla pierwotnego podejścia jest stanowisko kanadyjskiego Sądu 
Najwyższego z 1938 roku. W opinii dotyczącej wykładni konstytucji 
odnoszącej się do uregulowanego w Ustawie o brytyjskiej Ameryce Pół-
nocnej z 1867 roku prawa wicegubernatorów prowincji do anulowania 
ustaw legislatury sędziowie odmówili odniesienia się do konwenan-
sów, podkreślając, że w ramach dokonywania abstrakcyjnej wykładni 
konstytucji w trybie reference nie są oni upoważnieni do interpretowania 
norm konwenansowych, ale wyłącznie przepisów powołanej ustawy177.

W 1981 roku kanadyjski Sąd Najwyższy nie wahał się już jednak za-
brać głosu w kwestii obowiązywania konwenansów. W cytowanej już 
opinii przygotowanej w Patriation reference sędziowie dokonali identy-
fi kacji normy konwenansowej i chociaż równocześnie stwierdzili, że 
sądy nie mogą stosować konwenansów konstytucyjnych, ponieważ nie 
są one normami prawnymi, to potwierdzenie przez najwyższy organ 
władzy sądowniczej obowiązywania konwenansu spowodowało zmia-
nę stanowiska rządu federalnego, który wcześniej kwestionował istnie-
nie takiej normy. Tym samym norma konwenansowa została skutecznie 
wyegzekwowana dzięki interwencji Sądu Najwyższego. Rozróżnienie 
poczynione przez sąd w zakresie identyfi kacji (recognition) konwenansu 
i jego egzekucji (enforcement) okazało się więc pozorne178. Świadomość 
znaczenia, jakie może mieć ich opinia dla rozstrzygnięcia kontrowersji 
związanych z identyfi kacją konwenansów, towarzyszyła już sędziom 
z pewnością w 1982 roku, kiedy przyznali oni, że konieczność wypo-
wiedzenia się przez sąd na temat ewentualnego obowiązywania poza-
prawnej normy konstytucyjnej wynika z potrzeby „rozwiania wszelkich 
wątpliwości” w tej kwestii179. 

176 Constitutional Implications of the Cabinet Manual, House of Commons Political and 
Constitutional Reform Committ ee. Sixth Report of Session 2010–2011, vol. 1, HC 734, s. 12.

177 Reference re Disallowance and Reservation [1938] S.C.R. 71.
178 Por. A.D. Dodek, Courting Constitutional Danger: Constitutional Conventions and 

the Legacy of the Patriation Reference, „Supreme Court Law Review” 2011, vol. 54, s. 129; 
T.R.S. Allan, Law, Convention, Prerogative: Refl ections Prompted by the Canadian Constitu-
tional Case, „Cambridge Law Journal” 1986, vol. 45, no. 2, s. 312–316.

179 Re: Objection by Quebec to a Resolution to Amend the Constitution [1982] 2 S.C.R. 793, 
s. 806.
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 W dwóch omówionych wyżej przypadkach kanadyjski Sąd Najwyż-
szy mógł wykreować rozróżnienie między identyfi kacją a egzekucją po-
zaprawnej normy konstytucyjnej, ponieważ w obu postępowanie przed 
sądem toczyło się w trybie reference, w którym nie kończy się ono wy-
daniem orzeczenia, ale jedynie formalnie niewiążącej i nierodzącej żad-
nych skutków prawnych opinii. Procedura ta pozwala na formułowanie 
abstrakcyjnej wykładni konstytucji, dzięki czemu sąd może dopro-
wadzić do wyegzekwowania konwenansu bez nadawania mu sankcji 
prawnej. W innych państwach sądy są pozbawione takiej możliwości, 
co oznacza, że aby wyegzekwować konwenans, musiałyby go one za-
stosować w taki sam sposób, jak stosują zwykle normy prawne. Prawo 
sądów do przekształcania norm konwenansowych w normy prawne 
jest słusznie kwestionowane w doktrynie, chociaż można spotkać się 
również z opinią, że mogą one skutecznie dokonywać takiego zabie-
gu180. Autorzy jednego z brytyjskich podręczników prawa publicznego 
opublikowanego w 2014 roku otwarcie zachęcają studentów do refl ek-
sji nad tym, czy sądy powinny bezpośrednio stosować konwenanse, co 
oczywiście prowadziłoby do nadania im sankcji prawnej i efektywnego 
przekształcenia w normy prawne181.
Żaden sąd jak dotąd nie podjął otwarcie takiej próby. Nie doszło 

więc tym samym do odrzucenia zasady sformułowanej w 1962 roku 
przez Komitet Sądowy Tajnej Rady (Judicial Committ ee of the Privy Coun-
cil), zgodnie z którą sądy powinny rozstrzygać sprawy wyłącznie na 
podstawie przepisów prawnych, bez względu na obowiązujące konwe-
nanse konstytucyjne182. Niemniej jednak w pojedynczych przypadkach 
sędziowie niebezpiecznie zbliżyli się do efektywnego zatarcia granicy 
między prawnymi a pozaprawnymi normami konstytucyjnymi. Doty-
czy to spraw, w których sądy potraktowały obowiązujące konwenanse 
(dokonując tym samym ich identyfi kacji) jako najważniejsze konstytu-
cyjne uwarunkowanie determinujące rozstrzygnięcie sporu prawne-
go183. Takie postępowanie sądów, chociaż nie polega na przekształcaniu 
norm konwenansowych w normy prawne, prowadzi w rzeczywistości 
do nadania im pośrednio sankcji prawnej. 

W porównaniu z początkiem lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
kolejny krok w kierunku jurydyzacji konwenansów uczynił w ostatnich 
dekadach kanadyjski Sąd Najwyższy. Przynajmniej w dwóch sprawach 
rozstrzyganych w zwykłym trybie najwyższy organ sądownictwa fede-

180 Zob. L. Zines, The High Court and the Constitution, Federation Press, Sydney 2008, 
s. 340–341. Por. też: G. Marshall, op.cit., s. 15–16.

181 Zob. M. Elliott , R. Thomas, Public Law, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 58.
182 Zob. Adegbenro v. Akintola [1963] A.C. 614.
183 Att orney-General v. Jonathan Cape Ltd. [1976] QB 752; Egan v. Chadwick & Ors [1999] 

NSWCA 176; Egan v. Wills & Cahill [1996] NSWSC 583.
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ralnego podjął się bowiem rozpatrzenia kwestii związanych z obowią-
zywaniem konwenansów konstytucyjnych184. Mimo że nic nie wskazuje 
na to, aby w tych sprawach sędziowie byli gotowi stwierdzić niekonsty-
tucyjność ustawy ze względu na jej sprzeczność z normą konwenanso-
wą (w jednej z nich nawet zdecydowanie wykluczyli taką możliwość)185, 
należy uznać za znaczący sam fakt, że jedna ze stron postępowania 
uznała za stosowne wystąpić do sądu z wnioskiem o potwierdzenie 
obowiązywania konwenansu, a sąd taki wniosek uznał za dopuszczal-
ny. W 2012 roku brytyjski Trybunał Wyższy (Upper Tribunal) nie miał 
żadnych wątpliwości co do tego, że może ustalić obowiązującą treść 
normy konwenansowej, którą strony postępowania uważały za istot-
ną dla rozstrzygnięcia sprawy. Był to pierwszy przypadek w Wielkiej 
Brytanii, w którym organ władzy sądowniczej zdecydował się dokonać 
identyfi kacji konwenansu w związku z toczącym się postępowaniem186. 

Postawa sądów w stosunku do pozaprawnych norm konstytucyj-
nych różni się więc obecnie znacząco od tej, którą zajmowały one po-
czątkowo i która wynikała z analizy A.V. Diceya, według którego pod-
stawowa różnica między konwenansami a prawem polegała na tym, że 
normy prawne w odróżnieniu od konwenansów mogą być stosowane 
przez sądy. Większą niż niegdyś asertywność sądów w stosunku do 
konwenansów należy postrzegać jako jeden z przejawów jurydyzacji 
konstytucji. W przyszłości, chociaż obecnie trudno to sobie jeszcze wy-
obrazić, taka sytuacja może doprowadzić do całkowitego wyelimino-
wania pozaprawnego komponentu westminsterskich konstytucji. Już 
teraz, jak zauważył G. Marshall, „niełatwo wytyczyć granice między 
bezpośrednim egzekwowaniem [konwenansów] a rozmaitymi formami 
[ich] pośredniego stosowania lub sądowego uwzględniania”. Słusznie 
wskazuje on, że „niezależnie od tego, z jakich powodów sądy wypo-
wiadają się odnośnie do konwenansów, ich rozstrzygnięcia cieszą się 
pewnym autorytetem i nie można ich po prostu zignorować”187. 

Odrębnym zagadnieniem wymagającym omówienia w kontekście 
refl eksji nad rangą konwenansów jako norm konstytucyjnych jest ogra-
niczanie zakresu materii ustrojowych, w których obowiązują konwe-

184 Ontario English Catholic Teachers’ Assn. v. Ontario (Att orney General) [2001] 
1 S.C.R. 470; Public School Boards’ Assn. of Alberta v. Alberta (Att orney General) [2000] 
2 S.C.R. 409.

185 Ontario English Catholic Teachers’ Assn. v. Ontario (Att orney-General), par. 63.
186 Evans v. Information Commissioner [2012] UKUT 313 (AAC). Zob. szerzej: A. Perry, 

Constitutional Conventions and the Prince of Wales, „Modern Law Review” 2013, vol. 76, 
no. 6, s. 1119–1128.

187 G. Marshall, The Constitution: Its Theory and Interpretation [w:] V. Bogdanor (ed.), 
The British Constitution in the Twentieth Century, Oxford University Press, Oxford–New 
York 2003, s. 41.
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nanse przez zastępowanie ich regulacjami prawnymi. W tym wypadku 
nie chodzi zatem o przekształcenie normy konwenansowej w normę 
prawa stanowionego, ale o wprowadzenie w jej miejsce treściowo od-
miennego uregulowania prawnego188. W tym kontekście można wska-
zać zmiany dotyczące zasad rozwiązywania Parlamentu wprowadzone 
przed kilkoma laty w Wielkiej Brytanii189. 

W ustroju westminsterskim materia ta tradycyjnie podlegała re-
gulacji konwenansowej. W Wielkiej Brytanii prawo rozwiązania Izby 
Gmin było jedną z prerogatyw królewskich, których wykonywanie, na 
podstawie pozaprawnych norm konstytucyjnych, zostało efektywnie 
podporządkowane początkowo gabinetowi, a z czasem osobiście pre-
mierowi. W ten sposób szef rządu stał się organem konstytucyjnie upo-
ważnionym do decydowania o rozwiązaniu Parlamentu, a tym samym 
o dacie przeprowadzenia wyborów powszechnych. Przepisy prawa 
stanowionego wyznaczały jedynie maksymalny okres pełnomocnictw 
organu przedstawicielskiego, który od 1911 roku wynosił pięć lat. Pod-
porządkowanie monarchy woli szefa rządu nie było jednak absolutne. 
Nie miał on bowiem obowiązku bezwarunkowego stosowania się do 
niekonstytucyjnej rady premiera. Mogła ona nabrać takiego charakteru 
z różnych powodów, na przykład gdyby premier dążył do rozwiązania 
Izby Gmin po utracie jej zaufania i wobec możliwości utworzenia przez 
opozycję większościowego gabinetu lub gdyby jego celem było zapo-
biegnięcie głosowaniu Izby nad wnioskiem o wotum nieufności wobec 
rządu190. W Wielkiej Brytanii rozwiązanie Parlamentu nie należało więc 
do materii ustrojowej poddanej prawnej regulacji. Podobnie jak w Ka-
nadzie, Australii i Nowej Zelandii, z tą tylko różnicą, że uprawnienie 
gubernatora generalnego do rozwiązania parlamentu, inaczej niż królo-
wej, wynika z przepisów prawa stanowionego, które z wyjątkiem tych 
obowiązujących w Nowej Zelandii mają dodatkowo rangę norm praw-
nych wyższego rzędu191. W takiej sytuacji nie tylko nie ma możliwości 

188 Na ten aspekt jurydyzacji politycznej konstytucji, który polega na zabudowy-
waniu materii konstytucyjnej normami prawa stanowionego, zwraca uwagę D. Oliver. 
Zob. eadem, Constitutional Reform in the UK, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 387.

189 Wcześniej rozwiązanie parlamentu zostało uregulowane prawnie w trzech au-
stralijskich stanach: Nowej Południowej Walii (w 1991 roku), Wiktorii (w 2003 roku) 
i Australii Południowej (w 2009 roku). We wszystkich prawo gubernatora do rozwiąza-
nia legislatury zostało poddane ścisłej prawnej reglamentacji. Zob. szerzej: P. Congdon, 
In a fi x: Fixed-term Parliaments in the Australian States, „Federal Law Review” 2013, vol. 41, 
no. 2, s. 265–298. 

190 Zob. T. Wieciech, Konwenanse…, op.cit., s. 80–89.
191 Odpowiednio art. 53 Ustawy konstytucyjnej z 1867 roku (Constitution Act 1867, 

tekst opublikowany na: htt p://laws-lois.justice.gc.ca, data pobrania: 2.05.2014), art. 5 kon-
stytucji Australii z 1900 roku oraz art. 18 ust. 2 Ustawy konstytucyjnej z 1986 roku (Con-
stitution Act, 1986, tekst opublikowany na: htt p://www.legislation.govt.nz, data pobra-
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sądowego rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości dotyczących pra-
widłowego stosowania odpowiednich norm konstytucyjnych, ale także 
nie mogą być one nawet przedmiotem prawniczej egzegezy. 

W Wielkiej Brytanii przepisy prawa stanowionego zastąpiły trady-
cyjną regulację konwenansową w 2011 roku. Ustawa o kadencji Parla-
mentu (Fixed-term Parliaments Act) wprowadziła dwa tryby rozwiązania 
Izby Gmin. W świetle jej postanowień może do tego dojść w rezultacie 
podjęcia przez samą Izbę większością dwóch trzecich głosów ogólnej 
liczby jej członków (z uwzględnieniem nieobsadzonych mandatów) sto-
sownej uchwały, lub ze względu na utratę przez gabinet zaufania Par-
lamentu. W tym drugim przypadku wymagane jest uchwalenie przez 
Izbę Gmin zwykłą większością głosów wniosku o wotum nieufności 
w odpowiednim brzmieniu, przy czym do rozwiązania Parlamentu 
dochodzi jedynie wówczas, gdy w ciągu kolejnych czternastu dni nie 
będzie ona mogła wyrazić wotum zaufania wobec rządu, co wymaga 
przyjęcia odpowiednio sformułowanego wniosku. Obecnie obowiązu-
jące przepisy przewidują, że rozwiązanie Izby Gmin następuje ex lege 
w razie wyczerpania jednej z opisanych procedur, a także zawsze sie-
demnastego dnia roboczego przed stałą datą wyborów, którą w ustawie 
wyznaczono na pierwszy czwartek maja w piątym roku kalendarzo-
wym od dnia, w którym odbyło się poprzednie głosowanie192.

 Wprowadzenie prawnej regulacji w miejsce norm konwenansowych 
całkowicie zmienia perspektywę postrzegania poddanej takiemu prze-
obrażeniu materii konstytucyjnej. Przepisy ustawowe podlegają praw-
niczej interpretacji, a ich stosowanie sądowej kontroli. W kontekście 
omawianej ustawy oznacza to, że punktem odniesienia w ocenie pra-
widłowości zastosowania jej przepisów, a w rezultacie prawomocności 
przedterminowego rozwiązania Parlamentu, będą opinie i ekspertyzy 
prawne, ostateczna ocena zaś będzie należeć do sądów. Słusznie zwra-
ca się uwagę, że stosowanie przepisów Ustawy o kadencji Parlamentu 
będzie podlegać sądowej kontroli, ponieważ rozwiązanie Izby Gmin 
„nie jest zagadnieniem dotyczącym [jej] wewnętrznych procedur […], 
ale relacji między legislatywą a egzekutywą. Odwołanie się do sądow-
nictwa jest jedynym sposobem rozstrzygnięcia [ewentualnych] sporów 
powstających na tym tle”193. W tym konkretnym przypadku poten-
cjalnym źródłem znacznych kontrowersji jest procedura przedtermi-
nowego rozwiązania Parlamentu ze względu na uchwalenie wniosku 

nia: 2.05.2014. Wszystkie cytaty wymienionych aktów prawnych, jeśli nie zaznaczono 
inaczej, na podstawie podanych źródeł.

192 Zob. szerzej: T. Wieciech, Rozwiązanie parlamentu w Wielkiej Brytanii na podstawie 
ustawy o kadencji parlamentarnej z 2011 r., „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 3, s. 79–94.

193 R. Youngs, N. Thomas-Symonds, The Problem of the ‘Lame Duck’ Government: A Cri-
tique of the Fixed-term Parliaments Act, „Parliamentary Aff airs” 2013, vol. 66, no. 3, s. 547.
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o wotum nieufności wobec rządu. Nietrudno wyobrazić sobie próbę 
instrumentalnego wykorzystania omawianych przepisów przez więk-
szość parlamentarną w celu doprowadzenia do wyborów przed upły-
wem kadencji. W takiej sytuacji prawomocność rozwiązania Izby Gmin 
mogłaby być kwestionowana przed sądem w trybie wniosku o judicial 
review. W Wielkiej Brytanii procedura ta służy kontroli legalności dzia-
łań organów władzy państwowej. Nie ma powodów, dla których nie 
powinna ona zostać zastosowana w opisywanym przypadku194. Tym 
bardziej że trudno przypuszczać, aby sędziowie nie byli skłonni przyjąć 
takiego wniosku do rozpatrzenia195. Oczywiście większość parlamen-
tarna może doprowadzić do rozwiązania Izby Gmin przez uchylenie 
lub zmianę Ustawy o kadencji Parlamentu, a nawet uchwalenie ustawy 
skracającej jednorazowo okres pełnomocnictw niższej izby. Zastosowa-
nie któregokolwiek z tych rozwiązań wykluczyłoby możliwość inter-
wencji sądu. Niewątpliwie jednak przeszkodą przesądzającą w istocie 
o wątpliwej skuteczności takich działań, byłaby przewlekłość procedu-
ry legislacyjnej.

Wprowadzenie prawnej regulacji może też polegać na kodyfi kacji 
części obowiązujących konwenansów przy równoczesnym zastąpie-
niu niektórych z nich odmiennymi treściowo przepisami ustawowymi. 
Jako przykład takiej próby można przywołać projekt ustawy o urzędzie 
premiera wniesiony pod obrady brytyjskiej Izby Gmin w 2001 roku. 
Przewidywał on skodyfi kowanie licznych konwenansów defi niujących 
funkcje i uprawnienia szefa rządu oraz regulujących zasadę politycznej 
odpowiedzialności przed Parlamentem, przy równoczesnym ustano-
wieniu nowej procedury obsadzania tego stanowiska196. Niezależnie od 
konkretnego ujęcia przesłanki przemawiające na rzecz wprowadzania 
prawnych regulacji w miejsce konwenansów konstytucyjnych formu-
łowane są podobnie. Dążenia do eliminowania norm pozaprawnych 
z katalogu regulacji konstytucyjnych powodowane są przekonaniem, 
że prawo jest jedynym systemem normatywnym pozwalającym na sku-
teczne ograniczenie i kontrolę władzy politycznej. Motywy takie bez 
wątpienia przyświecały zwolennikom ustawowego uregulowania kwe-

194 Por. ibidem, s. 554.
195 Sędziowie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego nie mieli żad-

nych oporów przed oceną prawomocności przedterminowego rozwiązania Bundesta-
gu, zaaranżowanego przez większość parlamentarną dzięki zastosowaniu przepisów 
ustawy zasadniczej bardzo podobnych do postanowień brytyjskiej Ustawy o kadencji 
Parlamentu. Orzeczenia sądu konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec z lat: 1983 
i 2005 przywoływano w Wielkiej Brytanii w kontekście możliwego zaangażowania bry-
tyjskich sądów w podobnych przypadkach. 

196 Zob. Prime Minister (Offi  ce, Role and Functions) Bill, Bill 60 53/1, tekst opublikowany 
na: htt p://www.publications.parliament.uk (data pobrania: 3.05.2014).
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stii rozwiązywania Parlamentu. Doskonale wyraził je też promotor pro-
jektu ustawy o urzędzie premiera, Graham Allen, który uzasadniając 
potrzebę jego przyjęcia, stwierdził, że „władza nieokreślona jest władzą 
niepodlegającą odpowiedzialności”, zaś „władza nieznająca granic jest 
władzą niekontrolowalną”197. Przytoczona wypowiedź zawiera jedno-
znaczną sugestię, że brak prawnego uregulowania danej materii kon-
stytucyjnej oznacza, że nie jest ona unormowana w żaden sposób.

4.2. Formalne i proceduralne ograniczenia władzy parlamentu

W uzasadnieniu orzeczenia wydanego przez Sąd Administracyjny 
w sprawie Thoburn v. Sunderland City Council z 2002 roku198 lord Laws 
stwierdził, że zasada domniemanej derogacji (implied repeal) nie doty-
czy wszystkich ustaw. W jego opinii nie powinna ona bowiem obejmo-
wać ustawodawstwa konstytucyjnego (constitutional legislation). Do tej 
kategorii miały się zaliczać ustawy określające ogólnie relacje prawne 
między obywatelem a państwem lub takie, których przepisy powodują 
powiększenie lub pomniejszenie zakresu „podstawowych praw kon-
stytucyjnych” (fundamental constitutional rights)199, przy czym zdaniem 
lorda Lawsa w praktyce ustawa spełniająca pierwsze kryterium musia-
łaby spełniać także i drugie. Wskazane przesłanki pozwalające zaliczyć 
konkretne regulacje prawa stanowionego do kategorii ustaw konsty-
tucyjnych były więc odmienne od tych tradycyjnie prezentowanych 
w brytyjskiej doktrynie, która za „składnik […] konstytucji” uznawa-
ła po prostu normy regulujące „fundamenty ustroju państwowego”200. 
W opinii lorda Lawsa władza prawodawcza Parlamentu w stosunku do 
ustaw konstytucyjnych jest formalnie ograniczona, ponieważ ich prze-
pisy nie podlegają zasadzie domniemanej derogacji. Wynika z tego, że 
sądy nie są zobowiązane do stosowania w stosunku do nich zwykłej 
reguły kolizyjnej nakazującej w warunkach braku hierarchicznego pod-
porządkowania w razie sprzeczności między prawem wcześniejszym 
a późniejszym zawsze stosować to drugie. W przypadku uchylenia lub 

197 HC Deb 28 November 2001 vol. 375 col. 1008.
198 Thoburn v. Sunderland City Council [2002] EWHC 195 (Admin). Sąd Administracyj-

ny jest jednostką specjalną Wydziału Ławy Królewskiej (Queen’s Bench Division) Wyso-
kiego Sądu (High Court of Justice), który jest z kolei jednym z trzech wyższych sądów dla 
Anglii i Walii. 

199 Ibidem, par. 62.
200 A. Zięba, Normy prawa stanowionego jako źródło konstytucji Zjednoczonego Królestwa 

[w:] idem (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 234.
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zmiany postanowień ustaw konstytucyjnych intencja Parlamentu mu-
siałaby być jednoznaczna201. 

Orzeczenie w sprawie Thoburn v. Sunderland City Council wywołało 
zrozumiałe zainteresowanie, mimo że nie zostało ono wydane przez naj-
wyższą instancję władzy sądowniczej. Nigdy wcześniej żaden brytyjski 
sąd nie uznał bowiem dopuszczalności formalnych ograniczeń władzy 
prawodawczej organu przedstawicielskiego, a tym bardziej nie odwa-
żył się narzucić ich Parlamentowi niezależnie od jego woli. Tradycyjne 
stanowisko brytyjskich sądów wyrażało orzeczenie Sądu Apelacyjnego 
w sprawie Ellen Street Estates Ltd. v. Minister of Health z 1934 roku. Lord 
Maugham stwierdził wówczas, że zgodnie z brytyjską konstytucją „le-
gislatura nie może wiązać samej siebie odnośnie do formy późniejszego 
ustawodawstwa, i nie jest możliwe, aby Parlament mógł postanowić, że 
późniejsza ustawa dotycząca tej samej materii nie będzie mieć skutku 
w postaci domniemanej derogacji”202.

Już w 1985 roku formalne ograniczenia władzy prawodawczej legis-
latury wykreował kanadyjski Sąd Najwyższy. W orzeczeniu w sprawie 
Winnipeg School Division No. 1 v. Craton stwierdzono, że ustawy mają-
ce na celu ochronę praw obywatelskich (human rights legislation) mają 
szczególny, „konstytucyjny” status. Ma to oznaczać, że uchylenie lub 
zmiana ich przepisów wymaga czytelnego wykazania przez legislaturę 
takiej woli. W opinii sądu „stosowanie jakiejkolwiek teorii domniema-
nej derogacji przez późniejsze ustawodawstwo [przepisów] ustaw tego 
rodzaju oznaczałoby pozbawienie ich owego specjalnego charakteru 
i przyznanie [jedynie] niewielkiej ochrony gwarantowanym przez nie 
prawom”203. Na tej podstawie Sąd Najwyższy odmówił zastosowania 
przepisów Ustawy o szkołach publicznych (Public Schools Act), uchwa-
lonej przez legislaturę jednej z prowincji, ze względu na to, że były one 
sprzeczne z obowiązującą na jej terytorium Ustawą o prawach czło-
wieka (Human Rights Act). Stanowisko zaprezentowane w cytowanym 
orzeczeniu Sąd Najwyższy potwierdził później także w kilku innych 
sprawach. W ten sposób doszło do ustanowienia w kanadyjskim pra-
wie konstytucyjnym kategorii ustawodawstwa o szczególnym statusie 
wynikającym z regulowanej przez nie materii. „W stosunku do tych 
ustaw zasada domniemanej derogacji nie ma zastosowania. Ustawy 
o szczególnym charakterze mają pierwszeństwo przed innymi niezgod-
nymi z nimi ustawami, chyba że te drugie jednoznacznie stwierdzają, 

201 Thoburn v. Sunderland City Council, par. 63.
202 Ellen Street Estates Ltd. v. Minister of Health [1934] 1 KB 590 (CA). Cyt. za: C. Turpin, 

A. Tomkins, British Government and the Constitution: Text and Materials, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2007, s. 59. W polskiej literaturze pisał o tym P. Mikuli. Zob. 
idem, op.cit., s. 35.

203 Winnipeg School Division No. 1 v. Craton [1985] 2 SCR 150, par. 8.



301

że ma być inaczej”204. W gruncie rzeczy lord Laws podążał więc śladem 
kanadyjskiego Sądu Najwyższego, mimo iż nie powołał się na jego 
orzecznictwo.
Żaden brytyjski sąd nie zdecydował się, jak dotąd, wyegzekwować 

formalnych ograniczeń władzy prawodawczej Parlamentu, których 
istnienie zasugerował lord Laws. Aż do 2012 roku żaden sąd nie po-
twierdził nawet trafności jego argumentacji. Dopiero w uzasadnieniu 
orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie H. v. Lord Advocate znalazło 
się nawiązanie do koncepcji ustawodawstwa konstytucyjnego. Przed-
stawiając stanowisko sądu, lord Hope stwierdził bowiem, że Ustawa 
o Szkocji z 1998 roku (Scotland Act) ma „fundamentalny konstytucyjny 
charakter”, w związku z czym może być zmieniona wyłącznie przez 
ustawę uchwaloną specjalnie w tym celu. Jej przepisy nie powinny być 
natomiast narażone na uchylenie przez jakąkolwiek inną ustawę, w któ-
rej „[…] intencja zmiany Ustawy o Szkocji nie została wyraźnie okre-
ślona. W każdym razie sądy zakładają, że Parlament nie dąży [w takim 
przypadku] do domniemanej derogacji”205. Lord Hope odniósł się wy-
łącznie do Ustawy o Szkocji. Trudno jednak nie dostrzec uniwersalno-
ści jego argumentacji. Wiele innych ustaw obowiązujących w Wielkiej 
Brytanii można również określić mianem „fundamentalnie konstytucyj-
nych” (chociaż konieczne byłoby tu wypracowanie precyzyjnych kryte-
riów, których lord Hope nie sformułował), wobec czego one także nie 
powinny, w takim ujęciu, podlegać zasadzie domniemanej derogacji206.

 Pogląd, że zasada domniemanej derogacji nie powinna być bez-
warunkowo stosowana przez sądy, uzyskał w ostatnich latach istotne 
wsparcie nowozelandzkiej doktryny. Wskazuje się nawet, że jej porzuce-
nie jest nieuchronne207. Nie jest z pewnością bez znaczenia, że takie gło-
sy dochodzą od czołowych przedstawicieli środowiska sędziowskiego. 
Poważne zastrzeżenia co do zasadności ortodoksyjnego ujmowania za-
sady suwerenności Parlamentu w tym zakresie zgłaszała między innymi 
obecna przewodnicząca Sądu Najwyższego Nowej Zelandii, Sian Elias208. 
W 2001 roku jeszcze jako sędzia Sądu Apelacyjnego, będącego w tam-

204 L.B. Tremblay, The Rule of Law, Justice and Interpretation, McGill-Queen’s Univer-
sity Press, Montreal–Kingston 1997, s. 106.

205 H. v. Lord Advocate [2012] UKSC 24, par. 30.
206 Zob. A. Perry, F. Ahmed, Are Constitutional Statutes ‘Quasi-Entrenched?’, UK Con-

stitutional Law Blog (25th November 2013), tekst opublikowany na: htt p://ukconstitu-
tionallaw.org (data dostępu: 8.05.2014).

207 Zob. M.S.R. Palmer, What is New Zealand Constitution and Who Interprets It? Con-
stitutional Realism and the Importance of Public Offi  ce-holders, „Public Law Review” 2006, 
vol. 17, s. 140.

208 Zob. S. Elias, Another Spin on the Merry-go-Round, Address by the Rt. Hon. Dame 
Sian Elias GNZM, Chief Justice of New Zealand Wednesday 19 March 2003, s. 24, tekst 
opublikowany na: htt p://www.courtsofnz.govt.nz (data pobrania: 8.05.2014).
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tym czasie najwyższym organem władzy sądowniczej w Nowej Zelan-
dii, w orzeczeniu w sprawie R. v. Pora zadeklarowała ona – uzyskując 
wsparcie dwóch innych sędziów: Andrew Tippinga oraz Edmunda Tho-
masa – gotowość do odmowy zastosowania późniejszego przepisu koli-
dującego z wcześniejszym, przekonując, że zakwestionowanie pewnych 
zasad związanych z ochroną praw i wolności (w tym wypadku zakazu 
retroaktywnego obowiązywania przepisów prawa karnego) wymaga od 
parlamentu jednoznacznej deklaracji. Zgodnie z tym rozumowaniem, 
inspirowanym między innymi cytowanym stanowiskiem kanadyjskiego 
Sądu Najwyższego z 1985 roku, w stosunku do ustaw regulujących „pod-
stawowe prawa obywatelskie” sądy nie powinny bezwarunkowo sto-
sować zasady domniemanej derogacji. W takim przypadku „mają [one] 
prawo wykazywać ostrożność”. Do uchylenia przepisów takich ustaw 
„ogólne lub wieloznaczne” sformułowania mogą okazać się niewystar-
czające209. W porównaniu ze stanowiskiem lorda Lawsa stanowisko trójki 
nowozelandzkich sędziów było zatem wyraźnie zachowawcze. W żad-
nym późniejszym orzeczeniu ani Sąd Apelacyjny, ani Sąd Najwyższy 
Nowej Zelandii, który w 2003 roku przejął funkcję najwyższej instancji 
sądownictwa w tym państwie, nie zasugerowały możliwości odstąpienia 
od zasady domniemanej derogacji. Być może jednym z powodów była 
powściągliwość sądów w jej stosowaniu. Posługiwały się one bowiem tą 
regułą tylko wówczas, jeżeli sprzeczności między przepisami nie dało się 
usunąć w żaden inny sposób. Zamiast stosować zasadę domniemanej de-
rogacji, sądy korzystały niekiedy z art. 6 Ustawy o deklaracji praw Nowej 
Zelandii z 1990 roku (New Zealand Bill of Rights Act – NZBORA), który 
zobowiązuje je do interpretowania aktów prawnych w sposób pozwala-
jący zachować zgodność ich postanowień z prawami i wolnościami opi-
sanymi w tej ustawie. Możliwości stosowania takiego wybiegu są jednak 
ograniczone. Artykuł 6 NZBORA nie może być zastosowany w celu usu-
nięcia oczywistej sprzeczności między dwoma przepisami210. W każdym 
razie skłonność sądów do uznawania formalnych ograniczeń władzy par-
lamentu, a tym bardziej do kreowania odrębnej kategorii ustawodawstwa 
w większym stopniu immunizowanego przed zmianą bądź uchyleniem, 
jest w Nowej Zelandii nadal zdecydowanie mniejsza niż w Wielkiej Bryta-
nii. Jeszcze bardziej przywiązani do tradycyjnego ujęcia zasady suweren-
ności parlamentu w tym zakresie są australijscy sędziowie211. W orzecze-

209 R. v. Pora [2001] 2 NZLR 37, par. 56, 57.
210 Zob. R. Prebble, Constitutional Statutes and Implied Repeal: Thoburn Decision and 

the Consequences for New Zealand, „Victoria University of Wellington Law Review” 2005, 
vol. 36, no. 2, s. 301, 306–307.

211 Por. A. Mason, Human Rights: Interpretation, Declarations of Inconsistency and 
the Limits of Judicial Power, „New Zealand Journal of Public and International Law” 2011, 
vol. 9, no. 1, s. 8.
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niu w sprawie  South-Eastern Drainage Board (SA) v. Savings Bank of South 
Australia212 z 1939 roku Sąd Najwyższy potwierdził bezwarunkowe obo-
wiązywanie zasady domniemanej derogacji. Od tego czasu stanowisko 
najwyższego organu sądownictwa federalnego nie uległo zmianie213.

Formalne ograniczenia władzy prawodawczej organu przedstawi-
cielskiego są swoistym substytutem ograniczeń o charakterze praw-
nomaterialnym. Nie bez powodu zagadnienie to było poruszane przez 
sędziów głównie w kontekście potrzeby zapewnienia ochrony przed in-
gerencją ustawodawcy prawom i wolnościom obywatelskim. Pod tym 
względem ortodoksyjne ujmowanie zasady suwerenności Parlamentu 
zaczęto kwestionować w doktrynie już w połowie ubiegłego wieku. 
Podejmowana wówczas refl eksja koncentrowała się wokół problemu 
dopuszczalności wiązania przez Parlament samego siebie wymogami 
dotyczącymi formy ustawodawstwa214. Pytanie, jakie w związku z tym 
stawiano, dotyczyło tego, czy sądy powinny uwzględniać formalne ob-
ostrzenia ustanawiane przez sam organ przedstawicielski215. Nie odno-
szono się natomiast w ogóle do możliwości narzucania tego typu ogra-
niczeń przez sądy. Obecnie sytuacja pod tym względem uległa zmianie. 
Kontekst dyskusji nad omawianym zagadnieniem wyznaczają bowiem 
teraz przede wszystkim orzeczenia sądów, w których – z wyjątkiem Ka-
nady wciąż wyłącznie w obiter dictum – pojawiły się sugestie, że niektóre 
ustawy mogą mieć szczególny status prawny, uniemożliwiający stoso-
wanie wobec nich zasady domniemanej derogacji, i że to właśnie do są-
dów należy decydowanie o statusie konkretnych aktów normatywnych. 
Dopóki sądy nie zaczną odmawiać stosowania ustaw ze względu na 
niespełnianie wykreowanych przez nie same warunków formalnych – 
a jak dotąd nigdzie poza Kanadą nie zanotowano takich przypadków – 
poglądy sędziów wyrażone w cytowanych orzeczeniach pozostaną 
jedynie wyrazem dążeń najbardziej prominentnych reprezentantów 
środowiska prawniczego do zmiany obowiązującego paradygmatu 
konstytucyjnego. Ich znaczenie pozostanie jednak niewielkie. Na mar-
ginesie wypada zauważyć, że nawet interpretacja zasady suwerenności 
Parlamentu pozwalająca legislaturze ustanawiać formalne ograniczenia 

212 South-Eastern Drainage Board (SA) v. Savings Bank of South Australia [1939] HCA 40.
213 Zob. G. Lindell, The Statutory Protection of Rights and Parliamentary Sovereignty: 

Guidance from the United Kingdom?, „Public Law Review” 2006, vol. 17, s. 200 i n.
214 W kanadyjskiej Deklaracji praw z 1960 roku (Canadian Bill of Rights) znalazł się 

zakaz stosowania zasady domniemanej derogacji w stosunku do przepisów tej ustawy 
(art. 2). Canadian Bill of Rights (S.C. 1960 c. 44), tekst opublikowany na: htt p://laws-lois.
justice.gc.ca (data pobrania: 9.05.2014). 

215 Por. np. J.B. Elkind, A New Look at Entrenchment, „Modern Law Review” 1987, 
vol. 50, no. 2, s. 166; R. Elliot, Rethinking Manner and Form: From Parliamentary Sovereignty 
to Constitutional Values, „Osgoode Hall Law Journal” 1991, vol. 29, no. 2, s. 238.
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w zakresie wykonywania przez nią władzy prawodawczej budzi duże 
wątpliwości, z argumentami zaś przemawiającymi za prawem sądów 
do kreowania tego rodzaju obostrzeń nie sposób się zgodzić ponieważ 
nie przemawia za nimi nic poza arbitralną wolą sędziów.

Interpretacja zasady suwerenności Parlamentu dopuszczająca usta-
nawianie przezeń formalnych ograniczeń władzy prawodawczej po-
zwala mu również na kształtowanie ograniczeń o charakterze procedu-
ralnym. Co prawda z jednej strony słusznie wskazuje się, że „specjalny 
tryb zmiany pewnego zakresu spraw nie przesądza o zakwalifi kowaniu 
norm odnoszących się do tych spraw do kategorii norm o nadrzędnej 
mocy w określonym systemie prawnym”216, ale z drugiej strony moż-
na przypuszczać, że sądowi byłoby trudno zignorować jednoznacz-
nie określone wymogi proceduralne usztywniające tryb zmiany okre-
ślonych przepisów. Problem prawnej skuteczności takich wymogów, 
szczególnie tam, gdzie nie obowiązuje konstytucja w formie ustawy za-
sadniczej regulująca procedurę ustawodawczą217, sprowadza się zatem 
w istocie do interpretacji zasady suwerenności Parlamentu218. Chyba że 

216 P. Mikuli, op.cit., s. 67–68.
217 Uregulowanie trybu ustawodawczego w konstytucji znacznie ogranicza możli-

wość ustanawiania dodatkowych wymogów proceduralnych w zwykłych ustawach, 
ponieważ oczywiście nie mogą one naruszać przepisów konstytucyjnych. Wiele zależy 
tu jednak od szczegółowości konstytucyjnej regulacji. W Australii procedura ustawo-
dawcza jest uregulowana bardziej drobiazgowo niż w Kanadzie. Konstytucja Australii 
przewiduje na przykład, że zarówno Izba Reprezentantów, jak i Senat uchwalają ustawy 
większością głosów (art. 23 i art. 41). Przepis ten wyklucza zatem możliwość wprowa-
dzenia ustawowego wymogu kwalifi kowanej większości głosów w celu uchylenia lub 
zmiany konkretnej ustawy. Wobec braku podobnego przepisu w kanadyjskiej konsty-
tucji możliwe, że takie usztywnienie przez parlament federalny trybu legislacyjnego 
w konkretnym przypadku byłoby dopuszczalne. Na pewno niemożliwe jest natomiast 
w obu państwach uchwalenie ustawy w referendum. Nie pozwalają na to art. 1 konsty-
tucji Australii oraz art. 17 Ustawy konstytucyjnej z 1867 roku. Oba przepisy ustanawiają 
bowiem parlamenty złożone z królowej oraz z dwóch izb, odpowiednio Izby Repre-
zentantów i Senatu oraz Izby Gmin i Senatu. Argumenty wysunięte niegdyś przez au-
stralijskiego konstytucjonalistę G. Wintertona, który przekonywał, że ustawy federalne 
mogą być uchwalane w innym trybie, niż ten opisany w konstytucji, ponieważ par-
lament federalny może utworzyć „alternatywną legislaturę” i powierzyć jej wykony-
wanie funkcji ustawodawczej w dowolnym trybie, są oparte na pokrętnej interpretacji 
art. 53 i 58 konstytucji Australii. Trudno zatem je przyjąć. Zob. G. Winterton, Can the 
Commonwealth Parliament Enact „Manner and Form” Legislation?, „Federal Law Review” 
1980, vol. 11, s. 192–201. 

218 Słusznie wskazuje się, że rozstrzygnięcie między dwoma sprzecznymi ujęciami 
suwerenności Parlamentu (takim, które stwierdza, że suwerenność nie może zostać 
w żaden sposób ograniczona, ponieważ ograniczając własną suwerenność, Parlament 
musiałby przestać być suwerenny, i takim, które mówi o tym, że jednym z przejawów 
suwerenności Parlamentu jest możliwość jej ograniczenia jego własną decyzją) nie może 
się opierać wyłącznie na logicznym wnioskowaniu. Mamy tu bowiem do czynienia 
z wyborem aksjologicznym. „Sąd mógłby równie dobrze przyjąć zarówno jeden punkt 



305

uprawnienie do ustanawiania specjalnego trybu zmiany ustaw wynika 
z normy prawnej wyższego rzędu, jak to się dzieje w przypadku parla-
mentów stanowych w Australii219.

 Bezwzględnie wiążący charakter ograniczeń proceduralnych usta-
nawianych przez samą legislaturę uzasadniany jest teorią rekonstrukcji 
(reconstitution theory). Taka interpretacja zasady suwerenności Parla-
mentu zakłada, że na potrzebę uchylenia lub zmiany konkretnej usta-
wy organ przedstawicielski może dokonać przedefi niowania lub nawet 
przekształcenia samego siebie. Ma więc być on zdolny do podjęcia de-
cyzji o tym, że uchylenie lub zmiana jakiejś ustawy będzie wymagać 
kwalifi kowanej większości głosów, a nawet może zadecydować o wpro-
wadzeniu wymogu zatwierdzenia takich zmian w referendum. W tym 
drugim przypadku ogół wyborców traktowany jest jako dodatkowa 
izba przekształconego parlamentu. W razie ustanowienia wymogu re-
ferendum władza prawodawcza w stosunku do ustawy, wobec której 
on obowiązuje, „należy wyłącznie do przekształconej legislatury, pier-
wotna legislatura już jej nie posiada, a jeżeli wymóg referendum jest 
podwójnie zagwarantowany, nie może też tej władzy odzyskać”220. Po-
dobne rozumowanie odnosi się do innych ograniczeń proceduralnych, 
na przykład wymogu kwalifi kowanej większości głosów.

Jednym z pierwszych wpływowych zwolenników teorii rekonstruk-
cji był sędzia australijskiego Sądu Najwyższego Owen Dixon. W obiter 
dictum do orzeczenia w sprawie Att orney-General (NSW) v. Trethowan 

widzenia, jak i drugi, zwłaszcza jeżeli opinia publiczna i inne czynniki polityczne nie 
wykazywałyby zainteresowania [konkretnym] rozstrzygnięciem”. S. Ratnapala, Aus-
tralian Constitutional Law: Foundations and Theory, Oxford University Press, Melbourne 
2007, s. 347. 

219 Na podstawie art. 6 Ustawy o Australii z 1986 roku (Australia Act) ważność ustaw 
dotyczących części materii konstytucyjnej, obejmującej „konstytucję, uprawnienia 
i procedury” parlamentów stanowych, warunkowana jest dochowaniem wymogów 
co do „formy i sposobu” (manner and form) ich uchwalania określonych uprzednio 
przez legislaturę (Australia Act 1986 Act No. 142 of 1985, tekst opublikowany na: htt p://
www.comlaw.gov.au, data pobrania: 9.05.2014). Legislatury stanowe chętnie korzystają 
z możliwości, które daje im cytowany przepis. W większości stanów usztywniony tryb 
zmiany obowiązuje w stosunku do przepisów regulujących strukturę legislatury, rela-
cje między izbami oraz dystrybucję mandatów w wyborach powszechnych. Najczęś-
ciej są one podwójnie zagwarantowane (doubly entrenched), to znaczy zmiana przepisu 
określającego szczególny tryb zmiany innych postanowień również wymaga zastoso-
wania takiego trybu. W najmniejszym stopniu usztywniona jest konstytucja Tasmanii. 
Utrudniony tryb zmiany obowiązuje tam tylko w stosunku do przepisu ustanawiają-
cego czteroletnią kadencję parlamentu, przy czym wprowadzający ten wymóg art. 41A 
Ustawy konstytucyjnej z 1934 roku (Constitution Act) może być zmieniony w zwykłym 
trybie. Zob. szerzej: G. Carney, The Constitutional Systems of the Australian States and Ter-
ritories, Cambridge University Press, Melbourne 2006, s. 195–204.

220 Ibidem, s. 183.
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z 1931 roku221 stwierdził on, że gdyby ustawa Parlamentu zakazywała 
uchylenia któregokolwiek z jej przepisów inaczej niż tylko w drodze 
referendum, wówczas przedstawienie monarsze projektu uchwalone-
go przez obie izby uchylającego takie przepisy w celu zaopatrzenia go 
w sankcję królewską bez uprzedniego przeprowadzenia głosowania 
powszechnego byłoby „bezprawne” (unlawful). Gdyby jakikolwiek sąd 
mógł wypowiedzieć się w tej kwestii, musiałby zatem orzec o bezpraw-
ności takiego postępowania. 

 Co więcej, gdyby doszło do tego, że bez względu na ustawowe wymogi 
[dotyczące procedury] taki projekt uzyskałby sankcję królewską pomi-
mo tego, że nie [przeprowadzono w jego sprawie referendum], możliwe, 
że sądy musiałyby rozważyć, czy w tej konkretnej sprawie najwyższą 
władzę ustawodawczą rzeczywiście sprawowały te podmioty, którym 
została ona powierzona, w sposób wymagany, by nadać jej autentyczny 
wyraz222. 

Między innymi na poglądy australijskiego sędziego powoływało 
się w głośnym orzeczeniu w sprawie Jackson v. Att orney-General z 2005 
roku223 dwoje członków Komitetu Apelacyjnego Izby Lordów, którzy 
opowiedzieli się za interpretacją zasady suwerenności Parlamentu zgod-
nie z teorią rekonstrukcji. Jednym z nich był lord Steyn, który stwierdził, 
że „Parlament mógłby w konkretnym celu wprowadzić wymóg dwóch 
trzecich głosów w Izbie Gmin i w Izbie Lordów. Oznaczałoby to redefi -
nicję Parlamentu w konkretnym celu”. Jednocześnie zasugerował on, że 
sądy musiałyby uwzględniać wolę organu przedstawicielskiego w tym 
zakresie, co oznacza, że w niektórych przypadkach byłyby zobowiąza-
ne odmówić stosowania ustaw uchwalonych niezgodnie z procedurą 
uprzednio określoną przez Parlament224. Lady Hale przekonywała z ko-
lei, że „jeżeli Parlament może uczynić wszystko, nie ma powodu, dla 
którego nie mógłby dokonać przekształcenia samego siebie całkowicie 
lub w konkretnym celu”. Wyraziła przy tym opinię, że jeśli Parlament 
przekształciłby się w taki sposób, że uchylenie lub zmiana określonych 
przepisów ustawowych wymagałyby kwalifi kowanej większości gło-
sów albo zatwierdzenia w referendum, „sądy uszanowałyby [taką] wolę 
suwerennego Parlamentu”225. Tym samym dała do zrozumienia, że raz 
ustanowiony szczególny tryb ustawodawczy jest bezwzględnie wiążą-
cy, a sądy nie powinny uznawać za ustawy dokumentów uchwalonych 
z jego pominięciem. Ani lord Steyn, ani lady Hale nie odnieśli się jednak 

221 Att orney-General (NSW) v. Trethowan [1931] 44 CLR 394.
222 Ibidem, s. 426.
223 Jackson v. Att orney-General [2005] UKHL 56.
224 Ibidem, par. 81.
225 Ibidem, par. 160, 163.
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do kwestii, która w kontekście głoszonych przez nich poglądów wydaje 
się najważniejsza. Ich wypowiedzi sugerują, że sądy powinny egzekwo-
wać każde proceduralne ograniczenie trybu ustawodawczego ustano-
wione przez Parlament. W takim razie musiałyby one uszanować jego 
wolę, nawet jeśli wymogi usztywnionego trybu zmiany ustawy byłyby 
na tyle restrykcyjne, że właściwie nigdy nie mogłyby być spełnione. Na 
myśl przychodzi tu na przykład wymóg jednomyślności wszystkich 
członków Izby Gmin i Izby Lordów. W takim przypadku ograniczenia 
proceduralne maskowałyby rzeczywiste zakwestionowanie suweren-
ności Parlamentu w aspekcie materialnym. Ten problem jest dostrzega-
ny przez zwolenników interpretacji zasady suwerenności Parlamentu 
pozwalającej na ustanawianie przezeń wiążących pod względem praw-
nym obostrzeń co do formy ustaw i procedury ich uchwalania. Próbując 
się do niego odnieść, wskazują oni, że ograniczenia formalne i procedu-
ralne nie mogą prowadzić do zakwestionowania zdolności Parlamentu 
do stanowienia prawa pod względem materialnym226. Bez odpowiedzi 
pozostaje jednak pytanie o kryteria, jakie można by zastosować, aby 
ocenić, czy w konkretnym przypadku ustanowiony przez Parlament 
wymóg proceduralny nie jest zbyt daleko idący. Bez takich kryteriów, 
jeśli miałby być on wiążący pod względem prawnym, sądy musiałyby 
za każdym razem dokonywać arbitralnej oceny w tym zakresie. 

 Redefi nicja zasady suwerenności Parlamentu pozwalająca sądom 
uznawać za wiążące proceduralne obostrzenia trybu ustawodawczego 
mogłaby mieć obecnie realne konsekwencje tylko w australijskich sta-
nach oraz w Nowej Zelandii. Tylko tam obowiązują tego typu regulacje. 
W niektórych stanach utrudniony tryb zmiany musi być stosowany nie 
tylko w wypadku ustaw należących do materii konstytucyjnej, o któ-
rej mowa w art. 6 Ustawy o Australii, ale również takich, które trud-
no zakwalifi kować jako spełniające opisane tam kryterium materialne. 
Na przykład w Wiktorii przeprowadzenie referendum wymagane jest 
w przypadku zmiany postanowień Ustawy konstytucyjnej z 1975 roku 
odnoszących się między innymi do samorządu terytorialnego, Sądu Naj-
wyższego oraz urzędów Ombudsmana i Komisarza Wyborczego. Żad-
ne z wymienionych zagadnień nie dotyczy konstytucji, uprawnień lub 
procedur parlamentu stanowego227. W Nowej Zelandii z kolei uchylenie 
lub zmiana przepisu Ustawy konstytucyjnej z 1986 roku regulującego 
maksymalny okres pełnomocnictw parlamentu oraz kilku postanowień 
Ustawy wyborczej z 1993 roku (Electoral Act), na podstawie art. 286 tej 
ostatniej, wymaga uzyskania kwalifi kowanej większości trzech czwar-
tych głosów ogólnej liczby członków Izby Reprezentantów lub zatwier-

226 J. Goldsworthy, Parliamentary…, op.cit., s. 174.
227 Zob. G. Carney, op.cit., s. 201–202.
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dzenia większością głosów w referendum, przy czym w tym wypadku 
oddzielnie liczy się głosy oddane w maoryskich okręgach wyborczych 
i we wszystkich pozostałych. W przeciwieństwie do podobnych przepi-
sów obowiązujących w australijskich stanach art. 286 Ustawy wyborczej 
może być uchylony i zmieniony w zwykłym trybie, chociaż możliwe, 
że ukształtował się już konwenans konstytucyjny, który na to nie po-
zwala228. W każdym razie przynajmniej z punktu widzenia przepisów 
prawa nie obowiązuje tu podwójna gwarancja usztywnionego trybu 
ustawodawczego.

Zarówno formalne, jak i proceduralne ograniczenia władzy prawo-
dawczej Parlamentu mają na celu utrudnienie korzystania przez organ 
prawodawczy z możliwości swobodnego kształtowania porządku nor-
matywnego. Można je traktować jako przejaw jurydyzacji konstytucji ze 
względu na to, że mają one charakter prawnych obostrzeń, które przy-
najmniej potencjalnie mogą być egzekwowane przez sądy.

4.3. Prawno-pozytywne gwarancje praw i wolności

Wraz z wejściem w życie Ustawy o prawach człowieka z 1998 roku (Hu-
man Rights Act – HRA), w której została dokonana inkorporacja większo-
ści praw chronionych postanowieniami europejskiej Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku (w skrócie 
Europejska konwencja praw człowieka – EKPC) do porządku prawnego 
Wielkiej Brytanii, doszło do ustanowienia spozytywizowanego katalo-
gu praw obywatelskich w trzecim państwie anglosaskim. Pierwszym 
była Kanada, gdzie w 1960 roku została uchwalona Kanadyjska dekla-
racja praw (Canadian Bill of Rights)229, która – podobnie jak Ustawa o pra-
wach człowieka z 1998 roku, a także wspominana już Ustawa o dekla-
racji praw Nowej Zelandii z 1990 roku – była aktem prawnym o randze 
ustawowej. W Kanadzie w 1982 roku doszło do skodyfi kowania praw 
i wolności w akcie normatywnym o wyższej mocy prawnej. Kanadyjska 

228 Zob. K.J. Keith, Sovereignty at the Beginning of the 21st Century: Fundamental or Out-
moded?, „Cambridge Law Journal” 2004, vol. 63, no. 3, s. 590.

229 Historyczne konotacje pojęcia bill of rights w brytyjskiej kulturze prawnopolitycz-
nej przemawiają przeciwko stosowaniu zarówno w odniesieniu do kanadyjskiej, jak 
i nowozelandzkiej ustawy nazwy „karta praw”. Jak wspomniano w pierwszym roz-
dziale, pełny tytuł ustawy uchwalonej przez Parlament w 1689 roku to: Ustawa dekla-
rująca prawa i wolności poddanych oraz ustalająca sukcesję Korony (Act declaring the 
Rights and Liberties of the Subject and Sett ling the Succession of the Crown). Nazwą „karta 
praw” w kontekście Nowej Zelandii posługuje się S. Bożyk. Zob. idem, System konstytu-
cyjny Nowej Zelandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 20–22.
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karta praw i wolności (Canadian Charter of Rights and Freedoms) jest częś-
cią Ustawy konstytucyjnej z 1982 roku (Constitution Act). 

Tradycyjny brytyjski model ochrony praw i wolności, nazywany 
w literaturze przedmiotu rezydualnym, który został zaadaptowany 
w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii, charakteryzował się brakiem 
jednolitej prawnej regulacji tej materii230. Była ona normowana na mocy 
norm prawa precedensowego oraz prawa stanowionego. Rekonstruo-
wany na podstawie tych dwóch źródeł zbiór praw i wolności podlegał 
rozwojowi wraz z ewolucją orzecznictwa i ustawodawstwa. W modelu 
rezydualnym prawa obywatelskie nie były deklarowane za pomocą abs-
trakcyjnych pojęć w aktach normatywnych o szczególnym znaczeniu 
ustrojowym231. Ogólnie sformułowane prawa i wolności nie tworzyły 
więc standardu prawnego, z którym można by konfrontować usta-
wodawstwo. Status prawny jednostki określały sądy, kreując wiążące 
precedensy w konkretnych rozstrzygnięciach, a także parlamenty, przy 
czym pierwszeństwo prawa stanowionego przed common law oraz bez-
względny obowiązek stosowania ustaw przez sądy powodowały, że 
zakres swobód obywatelskich wyznaczał ostatecznie organ przedstawi-
cielski. Konkretne regulacje ustawowe, a w razie ich braku normy pra-
wa powszechnego rozwijane w orzecznictwie sądowym defi niowały 
pojęcia wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się czy nietykalności 
osobistej.

Kodyfi kacja praw i wolności wiąże się z objęciem ich prawno-pozy-
tywnymi gwarancjami. W przypadku skatalogowania praw obywatel-
skich w aktach normatywnych o randze ustawowej, nazywanych nie-
kiedy parlamentarnymi deklaracjami praw (parliamentary bills of rights), 
podstawowym środkiem ochrony praw i wolności jest wymóg interpre-
towania aktów normatywnych zgodnie z objętymi ustawową gwarancją 
prawami i wolnościami. Artykuł 6 Ustawy o deklaracji praw Nowej Ze-
landii przewiduje, że jeżeli akt normatywy może być zinterpretowany 
w taki sposób, aby jego stosowanie nie naruszało któregoś z praw lub któ-
rejś z wolności zagwarantowanych w ustawie, to taka interpretacja po-
winna mieć pierwszeństwo przed inną możliwą interpretacją. Podobnie 
sformułowany jest art. 3 ust. 1 Ustawy o prawach człowieka z 1998 roku. 
W obu przypadkach sądy mają obowiązek interpretowania aktów nor-
matywnych zgodnie z prawami i wolnościami opisanymi w NZBORA 

230 Na temat rezydualnej koncepcji praw i wolności zob.: A. Zięba, Z zagadnień rezy-
dualnej koncepcji praw i wolności obywatelskich [w:] P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas 
(red.), Prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, państwo demokratyczne. Księga Jubileu-
szowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2010, s. 117–125.

231 Por. B. McLachlin, Bills of Rights in Common Law Countries, „International and 
Comparative Law Quarterly” 2002, vol. 51, no. 2, s. 197–198.
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oraz w inkorporowanej w HRA europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, jeżeli tylko taka interpretacja jest 
możliwa.

Nowozelandzkie sądy wykazują znaczną powściągliwość w sto-
sowaniu przepisu art. 6 Ustawy o deklaracji praw Nowej Zelandii 
z 1990 roku zwłaszcza w porównaniu z praktyką stosowania ana-
logicznego przepisu Ustawy o prawach człowieka z 1998 roku przez 
sądy brytyjskie232. W orzecznictwie nowozelandzkim przyjmuje się, że 
obowiązek interpretowania aktów normatywnych zgodnie z prawami 
i wolnościami gwarantowanymi przez NZBORA powstaje tylko wów-
czas, kiedy sąd ma do czynienia z niejasno sformułowanym przepisem 
prawnym233. W takim wypadku powinien go zinterpretować tak, aby 
zachować zgodność aktu normatywnego z podlegającymi ustawowej 
ochronie prawami i wolnościami. Stanowisko nowozelandzkich sądów 
wobec omawianej kwestii określił przewodniczący Sądu Apelacyjne-
go Robert Cooke, który w orzeczeniu w sprawie Ministry of Transport 
v. Noort234, wydanym dwa lata po wejściu w życie NZBORA, stwierdził, 
iż z art. 6 ustawy wynika, że interpretacja aktów normatywnych zgod-
nie z prawami i wolnościami musi być racjonalna (reasonable). Sądy nie 
są natomiast zobowiązane do interpretowania przepisów prawnych 
w sposób nienaturalny (strained) tylko po to, aby zachować ich zgodność 
z postanowieniami Ustawy o deklaracji praw Nowej Zelandii z 1990 
roku. Nowozelandzkie sądy konsekwentnie odmawiają kreatywne-
go interpretowania ustaw ze względu na obowiązywanie NZBORA235. 
W orzeczeniu w sprawie Quilter v. Att orney-General z 1998 roku236 Sąd 
Apelacyjny jednogłośnie uznał, że w rozumieniu Ustawy o małżeństwie 
z 1955 roku (Marriage Act) małżeństwo oznacza związek jednej kobiety 
i jednego mężczyzny. Odrzucając pozew złożony przez trzy pary les-
bijskie, którym odmówiono wydania pozwolenia na zawarcie związku 
małżeńskiego, Sąd Apelacyjny wykluczył możliwość uwzględnienia 
art. 19 NZBORA zakazującego dyskryminacji w celu zinterpretowania 
ustawy w taki sposób, aby dopuścić do zawierania małżeństw przez 
osoby tej samej płci. Różniąc się co do tego, czy zakaz małżeństw ho-
moseksualnych stanowi formę dyskryminacji niedopuszczalną w świet-
le art. 19 NZBORA, sędziowie byli zgodni, że sformułowania Ustawy 

232 Por. S. Gardbaum, The New Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory and 
Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. 136.

233 H. Charlesworth, Human Rights and Statutory Interpretation [w:] S. Corcoran, S. Bot-
tomley (eds.), Interpreting Statutes, Federation Press, Sydney 2005, s. 103.

234 Ministry of Transport v. Noort [1992] 3 NZLR 260.
235 Zob. L. Beck, The Interpretation Provisions of Statutory Bills of Rights: A Litt le Bit 

Humpty Dumpty?, „Public Law Review” 2011, vol. 22, no. 2, s. 100.
236 Quilter v. Att orney-General [1998] 1 NZLR 523.
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o małżeństwie są jednoznaczne, podobnie jak intencje parlamentu, 
który ją uchwalił237. Jak wyjaśnił sędzia Thomas Goult, odczytanie ich 
w sposób zgodny z oczekiwaniami powodów oznaczałoby przejęcie 
przez sąd funkcji ustawodawcy. Sędzia Andrew Tipping zaakcentował 
natomiast konieczność powściągliwości w odczytywaniu intencji parla-
mentu na podstawie NZBORA i traktowaniu tej ustawy jako ważniej-
szej od innych ustaw w kontekście identyfi kowania zamiarów organu 
przedstawicielskiego238. 

Sąd Najwyższy Nowej Zelandii utrzymał podejście Sądu Apelacyjne-
go odnośnie do obowiązku interpretacji aktów normatywnych zgodnie 
z prawami i wolnościami gwarantowanymi przez NZBORA. W orze-
czeniu w sprawie R. v. Hansen z 2007 roku239 Sąd Najwyższy uznał, że 
przepisów Ustawy o zwalczaniu narkomanii z 1975 roku (Misuse of 
Drugs Act) nakazujących oskarżonemu udowodnienie przed sądem, 
że znajdujące się w jego posiadaniu narkotyki nie były przeznaczone 
na sprzedaż, nie można zinterpretować zgodnie z prawem do domnie-
mania niewinności wynikającym z art. 25 lit. c NZBORA. Oznaczało to 
utrzymanie obowiązku dowiedzenia niewinności przez oskarżonego 
w sprawach o posiadanie narkotyków z zamiarem ich dystrybucji. Oma-
wiane orzeczenie jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala dostrzec 
różnicę między nowozelandzkimi a brytyjskimi sądami pod względem 
stosowania podobnych przepisów HRA i NZBORA. Rozpatrując spra-
wę R. v. Hansen, sędziowie Sądu Najwyższego Nowej Zelandii rozmyśl-
nie odrzucili interpretację podobnych przepisów brytyjskiej Ustawy 
o zwalczaniu narkomanii z 1971 roku, dokonaną przez Komitet Apela-
cyjny Izby Lordów kilka lat wcześniej240. Wbrew jednoznacznym sfor-
mułowaniom brytyjska ustawa została zinterpretowana przez sędziów 
w taki sposób, aby uwolnić oskarżonego od obowiązku udowodnienia 
niewinności. Pozwoliło to utrzymać jej zgodność z zasadą domniemania 
niewinności wynikającą z art. 6 ust. 2 Ekpc241.

Orzeczenie w sprawie R. v. Lambert było jednym z kilku wydanych 
przez Komitet Apelacyjny Izby Lordów w pierwszych latach po wejściu 
w życie Ustawy o prawach człowieka z 1998 roku, w których określone 
zostały zasady stosowania art. 3 ust. 1 HRA. Od samego początku bry-
tyjscy sędziowie odrzucili założenie, że sformułowany w cytowanym 
przepisie wymóg interpretacyjny dopuszcza jedynie racjonalną wykład-

237 Zob. J. Allan, The Eff ect of a Statutory Bill of Rights where Parliament is Sovereign: 
The Lesson from New Zealand [w:] T. Campbell, K.D. Ewing, A. Tomkins (eds.), Sceptical 
Essays on Human Rights, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 384.

238 Zob. P. Butler, op.cit., s. 354; H. Charlesworth, op.cit., s. 104; P. Mikuli, op.cit., s. 233.
239 R v. Hansen [2007] 3 NZLR 1.
240 Zob. R. v. Lambert [2001] UKHL 37. 
241 Zob. L. Beck, op.cit., s. 102–103; S. Gardbaum, op.cit., s. 138.
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nię ustaw. Odnosząc się do tej kwestii, lord Steyn wyraził przekonanie, 
że w Ustawie o prawach człowieka Parlament rozmyślnie odrzucił „mo-
del wymagający [wyłącznie] racjonalnej interpretacji”242. Nowe podej-
ście brytyjskiej judykatywy do interpretowania aktów normatywnych 
determinowane koniecznością konfrontowania ich z prawami chronio-
nymi przez Ekpc zostało w pełni wyeksponowane w głośnym orzecze-
niu w sprawie Ghaidan v. Godin-Mendoza z 2004 roku243. Wypowiadając 
się w imieniu większości, lord Nichols stwierdził wówczas, że 

 […] stosowanie art. 3 nie jest uzależnione od istnienia niejasności w in-
terpretowanej ustawie. Nawet jeśli interpretacja ustawy zgodnie ze zwy-
kłymi zasadami nie daje podstaw do żadnych wątpliwości co do prawid-
łowego sposobu jej odczytania, art. 3 może jednak wymagać odczytania 
jej w inny sposób […]. Zwykle interpretacja ustawy polega na poszuki-
waniu intencji, które można racjonalnie przypisać Parlamentowi, mając 
na uwadze użyte w niej sformułowania. Artykuł 3 może wymagać od 
sądu zignorowania tej intencji, to znaczy odstąpienia od intencji Parla-
mentu, który uchwalił ustawę. Problem polega na tym, w jakim zakresie 
i w jakich warunkach art. 3 wymaga od sądu zignorowania zamiarów 
Parlamentu uchwalającego ustawę. Odpowiedź na to pytanie zależy od 
intencji, jakie w racjonalnej ocenie [sądu] przyświecały Parlamentowi, 
kiedy uchwalał art. 3244. 

Argumentacja lorda Nicholsa sprowadzała się do przekonania, że 
w pewnych przypadkach identyfi kacja rzeczywistych intencji Parla-
mentu wymaga zignorowania oczywistego znaczenia językowego prze-
pisów prawnych na rzecz ogólnego, trwałego celu przyświecającego 
określonej regulacji. W tej konkretnej sprawie zaprezentowane stanowi-
sko pozwoliło uznać, że sformułowanie art. 2 ust. 2 pierwszego załącz-
nika do Ustawy o najmie z 1977 roku (Rent Act), w którym mowa jest 
o prawie do kontynuowania najmu po zmarłym najemcy przez osobę 
zamieszkującą z nim, jak mąż lub żona (living with the original tenant as 
his or her wife or husband), odnosi się również do osoby tej samej płci, co 
zmarły najemca.

W świetle wywodów lorda Nicholsa nie tylko jednoznaczny język 
ustawy, ale również niebudzące wątpliwości intencje Parlamentu, który 
uchwalił ustawę, nie mogą stanowić przeszkody w nadaniu jej przepi-
som odmiennego znaczenia dyktowanego potrzebą zachowania zgod-
ności między nimi a chronionymi przez Ekpc prawami i wolnościami. 
Artykuł 3 ust. 1 HRA zobowiązuje sądy do intepretowania aktów nor-

242 R. v. A (no. 2) [2001] UKHL 25, par. 44. Por. A. Kavanagh, Constitutional Review 
under the UK Human Rights Act, Cambridge University Press, Cambridge 2009, s. 121–122.

243 Ghaidan v. Godin-Mendoza [2004] UKHL 30.
244 Ibidem, par. 29, 30.
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matywnych zgodnie z konwencyjnymi prawami i wolnościami pod wa-
runkiem, że taka interpretacja jest możliwa. Zgodnie ze stanowiskiem 
Izby Lordów w sprawie Ghaidan v. Godin-Mendoza sformułowania usta-
wy, jakkolwiek jednoznaczne by były, nie wykluczają możliwości zin-
terpretowania jej przepisów zgodnie z podlegającymi ochronie prawami 
i wolnościami245. Co prawda sędziowie próbowali zastrzegać, że inter-
pretacja nigdy nie może prowadzić do „całkowitej zmiany istoty przepi-
su”, „usunięcia jego sedna i istoty (pith and substance)” lub „naruszenia 
kardynalnych zasad” ustawy, to jednak – jak stwierdził omawiający ich 
stanowisko przy okazji rozpatrywania innej sprawy lord Bingham – Izba 
Lordów nie określiła w tym zakresie precyzyjnych kryteriów, uznając, 
że „sprawy, w których art. 3 nie będzie mógł zostać zastosowany, będą 
w praktyce łatwe do zidentyfi kowania”246. Omawiane orzeczenie nadal 
pozostaje wiążącym precedensem w zakresie stosowania przez brytyj-
skie sądy art. 3 ust. 1 Ustawy o prawach człowieka z 1998 roku247.

Oprócz obowiązku interpretacyjnego HRA upoważniła również wy-
brane sądy do wydawania deklaracji niezgodności (declaration of incom-
patibility). Obecnie są to: Sąd Najwyższy, Komitet Sądowy Tajnej Rady, 
Wysokie Sądy i Sądy Apelacyjne (dla Anglii, Walii i Irlandii Północnej), 
Wysoki Sąd i Sąd Naczelny Szkocji oraz Apelacyjny Sąd Wojskowy 
(art. ust. 5). Na podstawie art. 4 ust. 1–4 HRA sąd może wydać dekla-
rację niezgodności, jeśli uzna, że przepis ustawodawstwa pierwotnego 
lub delegowanego jest niezgodny z prawami i wolnościami chroniony-
mi przez Ekpc. Deklaracja niezgodności nie wpływa na ważność przepi-
sów, których dotyczy. Nie wiąże też stron postępowania (art. 6). 

 Wydanie przez odpowiedni sąd deklaracji niezgodności nie rodzi po 
stronie Parlamentu skutku prawnego w postaci obowiązku podjęcia od-
powiedniego działania, a tym bardziej uznania przezeń słuszności dekla-
racji. Decyzja o wszczęciu ścieżki legislacyjnej leży w gestii Parlamentu. 
Jest to zatem jego uprawnienie, a nie obowiązek248. 

Na podstawie art. 10 HRA w przypadku wydania przez sąd dekla-
racji niezgodności właściwy minister jest uprawniony do przygoto-
wania rozporządzenia naprawczego (remedial order) w celu usunięcia 
niezgodności. Rozporządzenie wprowadza konieczne zmiany w za-
kwestionowanej przez sąd ustawie. Jego wydanie uzależnione jest od 
zgody Parlamentu. Każda z izb ma sześćdziesiąt dni na zapoznanie się 

245 Zob. A. Kavanagh, op.cit., s. 52.
246 Sheldrake v. Director of Public Prosecutions [2004] UKHL 43, par. 28.
247 L. Beck, op.cit., s. 103; S. Gardbaum, op.cit., s. 172.
248 A. Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek 

prawny Zjednoczonego Królestwa, Górnośląska Wyższa Szkoła im. Wojciecha Korfantego, 
 Katowice 2008, s. 223.
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z projektem rozporządzenia, a następnie kolejne sześćdziesiąt dni na 
podjęcie stosownej uchwały (art. 2 lit. a oraz art. 3 ust. 1 załącznika nr 2 
do HRA). W przypadku pilnej konieczności wydania rozporządzenia 
naprawczego wymagana jest jego konwalidacja przez każdą z izb Parla-
mentu w ciągu 120 dni (art. 2 lit. b oraz art. 4 załącznika nr 2 do HRA). 
Po upływie tego okresu rozporządzenie przestaje obowiązywać. Opisy-
wana procedura nazywana jest szybkim postępowaniem naprawczym 
(fast-truck procedure)249. 

Brytyjskie orzecznictwo stoi na stanowisku, że deklaracja niezgod-
ności stanowi ostateczny środek, po który sędziowie mogą sięgnąć tyl-
ko w przypadku, gdy nie będą mogli zinterpretować aktu normatyw-
nego zgodnie z prawami i wolnościami. W cytowanym już orzeczeniu 
w sprawie R. v. A (no. 2) z 2001 roku lord Steyn stwierdził, że sądy po-
winny unikać wydawania deklaracji niezgodności, chyba że będą do 
tego zmuszone. W pierwszej kolejności zobowiązane są one stosować 
art. 3 ust. 1 HRA250. Takie stanowisko spotyka się z aprobatą części dok-
tryny. W tym kontekście podnosi się, że z punktu widzenia interesów 
jednostki, której prawa mogą być naruszone przez ustawę niezgodną 
z Ekpc, zastosowanie przez sędziów art. 3 ust. 1 HRA jest korzystniej-
sze. Deklaracja niezgodności nie zmienia bowiem w żaden sposób sytu-
acji prawnej strony postępowania toczącego się przed sądem. Nie może 
ona, w przeciwieństwie do odpowiedniej interpretacji przedmiotowe-
go aktu normatywnego, zapobiec naruszeniu praw jednostki251. Słusz-
nie zwraca się jednak uwagę, że nienaturalna interpretacja przepisów 
ustaw dokonywana na podstawie art. 3 ust. 1 prowadzi do ich „wynatu-
rzenia”, co powoduje, że wymóg interpretacyjny jest większym proble-
mem z punktu widzenia suwerenności Parlamentu niż prawo wydawa-
nia deklaracji niezgodności252. W świetle niedawnego orzeczenia Sądu 
Najwyższego wydaje się, że większość sędziów opowiada się obecnie 
za dodatkową powściągliwością w wydawaniu deklaracji niezgodności 
dyktowaną już nie tylko preferencją dla stosowania art. 3 ust. 1 HRA, ale 
również koniecznością zidentyfi kowania sposobu usunięcia niezgodno-
ści przepisów aktu normatywnego z prawami i wolnościami chronio-
nymi przez Ekpc. Przedstawiający stanowisko większości w sprawie 
R. v. Ministry of Justice253, w której orzeczenie zostało wydane w czerw-

249 Zob. ibidem, s. 228–233.
250 R. v. A., par. 44. Zob. też: I. Cram, Judging Rights in the United Kingdom: The Human 

Rights Act and the New Relationship between Parliament and the Courts, „Revue of Constitu-
tional Studies” 2006–2007, vol. 12, no. 1, s. 71.

251 Zob. A. Kavanagh, op.cit., s. 124 i n.
252 Zob. V. Barbé, Le Human Rights Act 1998 et la souveraineté parlamentaire, „Revue 

Française de Droit Constitutionelle” 2005, vol. 61, no. 1, s. 136.
253 R. v. Ministry of Justice [2014] UKSC 38.
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cu 2014 roku, lord Neuberger stwierdził, że przynajmniej w niektórych 
sprawach „sąd ma obowiązek, nie tylko wobec Parlamentu, nie wyda-
wać deklaracji, nie osiągnąwszy porozumienia i nie wyraziwszy jakie-
goś poglądu co do tego, w jaki sposób niezgodność zidentyfi kowana 
przez sąd może zostać usunięta”254. Lord Wilson wyraził z kolei pogląd, 
że deklaracja niezgodności daje sądom szansę na podjęcie współpracy 
z Parlamentem mającej na celu „zmianę przepisu ustawowego, który 
okazał się naruszeniem praw człowieka”. Jego zdaniem sądy mogą być 
pod tym względem „w najwyższym stopniu pomocne” Parlamentowi, 
nie tylko identyfi kując powody naruszenia określonego prawa, ale tak-
że „przedstawiając opcje ich wyeliminowania”255.

Ustawa o deklaracji praw Nowej Zelandii z 1990 roku nie upoważnia 
sędziów do wydawania deklaracji niezgodności. Dopuszczalność for-
malnego stwierdzenia przez sąd, że akt normatywny narusza prawa lub 
wolności opisane w NZBORA była dyskutowana przez sędziów Sądu 
Apelacyjnego kilkakrotnie, ale tylko w jednym przypadku dali oni jasno 
do zrozumienia, że sąd może dysponować takim prawem. Prezentując 
jednogłośne stanowisko sądu w sprawie Moonen v. Film and Literature 
Board of Review z 2000 roku256, sędzia Tipping stwierdził, że sąd ma nie 
tylko prawo, ale w niektórych przypadkach także obowiązek, wskazać, 
że „pomimo iż przepis ustawy musi być zastosowany zgodnie z jego 
właściwym znaczeniem, jest on niezgodny z deklaracją praw, ponieważ 
stwarza nadmierne ograniczenie (unreasonable limitation) odpowiednie-
go prawa lub wolności, które nie może być uzasadnione w wolnym i de-
mokratycznym społeczeństwie”257. W cytowanym fragmencie uzasad-
nienia sędzia Tipping nawiązał do art. 5 NZBORA, przewidującego, że 
opisane w tej ustawie prawa i wolności podlegają jedynie takim ograni-
czeniom, które mogą być w „oczywisty sposób uzasadnione w wolnym 
i demokratycznym społeczeństwie”. 

Stanowczo na temat dopuszczalności wydawania deklaracji niepod-
ległości wypowiedział się sędzia Thomas w zdaniu odrębnym w spra-
wie R. v. Poumako z 2001 roku258. Kilka lat wcześniej w cytowanej już 
sprawie Quilter v. Att orney-General zasugerował on, że sąd powinien 
stwierdzać, iż doszło do naruszenia „podstawowych praw i wolności 
potwierdzonych w deklaracji praw” bez względu na to, czy dochodzi 
do niego ze względu na normy prawa powszechnego, czy prawa stano-
wionego. Ustosunkowując się obszernie do tej kwestii po trzech latach, 

254 Ibidem, par. 127.
255 Ibidem, par. 204.
256 Moonen v. Film and Literature Board of Review [2000] 2 NZLR 9.
257 Ibidem, par. 20.
258 R. v. Poumako [2000] 2 NZLR 695. 
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wskazał między innymi na szczególny status NZBORA. Przekonywał 
też, że brak możliwości formalnego ogłaszania sprzeczności aktów nor-
matywnych z deklaracją praw stawia pod znakiem zapytania zasadność 
art. 5 ustawy. Podkreślał wreszcie, że wydawanie deklaracji niezgodno-
ści nie podważałoby suwerenności parlamentu, ponieważ organ prawo-
dawczy nie byłby zobowiązany uwzględnić stanowiska sędziów259.

Zostawiając na boku trafność argumentów na rzecz prawa sądów do 
stwierdzania niezgodności aktów normatywnych z prawami i wolnoś-
ciami opisanymi w NZBORA, warto podkreślić, że nie doszło, jak dotąd, 
w Nowej Zelandii do wydania przez sąd tego typu deklaracji. W wielu 
sprawach rozpatrywanych przez sądy różnych szczebli strony postępo-
wania wnioskowały o wydanie takiego oświadczenia. Ustosunkowując 
się do tych wniosków, sędziowie określili warunki, w jakich sąd mógłby 
stwierdzić niezgodność. Najogólniej rzecz ujmując, ograniczają one moż-
liwość wydawania deklaracji. W szczególności została ona wykluczona 
w sprawach karnych. W orzecznictwie potwierdzono prawo sądów do 
badania zgodności aktów normatywnych pod względem ich zgodności 
z prawami i wolnościami opisanymi w NZBORA. Również możliwość 
formalnego stwierdzenia niezgodności nie została defi nitywnie od-
rzucona260, niemniej jednak stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie 
R. v. Hansen, w której zidentyfi kowana przez sąd sprzeczność przepisu 
ustawy będącego podstawą rozstrzygnięcia z art. 25 lit c. NZBORA nie 
skłoniła sędziów do wydania deklaracji, pozwala przypuszczać, że sę-
dziowie nie będą skłonni aktywnie korzystać z prawa, którego istnienie 
kilkakrotnie sugerowali261. Z tego powodu przekonuje wyważona oce-
na A. Geddisa, który stwierdza, że kwestia dopuszczalności wydawa-
nia przez sądy oświadczenia o niezgodności nie ma w gruncie rzeczy 
istotnego znaczenia. W Nowej Zelandii, inaczej niż w Wielkiej Brytanii, 
presja na parlament związana z wydaniem deklaracji byłaby niewielka. 
Oczywiście nie wpływałaby ona też w żaden sposób na obowiązywanie 
ustawy. Cytowany autor zwraca także uwagę na to, że stanowisko sę-
dziów odnośnie do niezgodności aktu normatywnego z którymś z praw 
lub wolności opisanych w NZBORA uwidacznia się w rozumowaniu 
prowadzącym do poszukiwania interpretacji zgodnej z deklaracją praw. 

259 Ibidem, par. 94–106. Zob. też: P. Mikuli, op.cit., s. 238.
260 Warto jednak zaznaczyć, że w jednogłośnym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego 

w sprawie Boscawen v. Att orney-General z 2009 roku sędziowie zasugerowali, że wyda-
nie deklaracji niezgodności wymaga konstytucyjnego lub ustawowego upoważnienia. 
Boscawen v. Att orney-General [2009] 2 NZLR 229, par. 48.

261 Zob. C. Geiringer, On a Road to Nowhere: Implied Declarations of Inconsistency and 
the New Zealand Bill of Rights Act, „Victoria University of Wellington Law Review” 2009, 
vol. 40, no. 3, s. 620–640.
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Jego zdaniem trudno więc stwierdzić, jaki dodatkowy skutek mogłoby 
mieć formalne oświadczenie o istnieniu niezgodności262.

 W przeciwieństwie do HRA i NZBORA Kanadyjska Karta praw 
i wolności ma rangę ponadustawową. Jej przepisy stanowią wzorzec 
kontroli w stosunku do ustaw stosowanych w ramach procedury sądo-
wej kontroli konstytucyjności prawa. Sądy mogą więc stwierdzać nie-
ważność ustaw ze względu na ich sprzeczność z prawami i wolnościami 
podlegającymi ochronie. Kanadyjskie sądy nie mają obowiązku inter-
pretowania aktów normatywnych zgodnie z kartą. Sposobem wyelimi-
nowania sprzeczności między obowiązującymi regulacjami prawnymi 
a chronionymi prawami i wolnościami jest odmowa zastosowania usta-
wy. Pod tym względem pozycja sądów w Kanadzie jest nieporówny-
walna do tej zajmowanej przez nie w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. 

Tym, co upodabnia Kanadyjską kartę praw i wolności do HRA 
i  NZBORA, jest charakteryzowana już w innymi miejscu klauzula od-
stępstwa (notwithstanding clause), która pozwala parlamentowi fede-
ralnemu i legislaturom prowincji przeforsować własną interpretację 
przepisów Karty i ochronić ustawę przed unieważnieniem ze wzglę-
du na stwierdzoną przez sąd niekonstytucyjność. Klauzula odstępstwa 
osłabia siłę sądowej kontroli konstytucyjności prawa, przybliżając ją do 
występującego w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii modelu miękkiej 
kontroli (weak-form judicial review), którego cechą wyróżniającą jest nie-
rozstrzygający charakter orzeczeń sądowych. W takim modelu judicial 
review stwierdzenie niezgodności między badanym przepisem a normą 
prawną stanowiącą w stosunku do niego wzorzec kontroli nie jest auto-
rytatywne, to znaczy albo w ogóle nie wpływa na jego dalsze stosowa-
nie, albo może zostać skutecznie zakwestionowane przez legislaturę263.
Środki ochrony praw w Kanadzie, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii 

są różne. Największa różnica istnieje między pierwszym z wymienio-
nych państw a dwoma pozostałymi. Warto jednak pamiętać, że rozwią-
zania brytyjskie, pomimo podobieństwa do historycznie wcześniej-
szych nowozelandzkich, nieco bardziej niż te ostatnie dowartościowują 
sądownictwo. NZBORA nie daje sądom prawa wydawania deklaracji 
niezgodności i w konsekwencji nie ustanawia szczególnego trybu do-
stosowywania ustawodawstwa do orzeczeń sądów. Inny jest też for-
malnoprawny status Kanadyjskiej karty praw i wolności w porównaniu 
z HRA i NZBORA. Będąc częścią Ustawy konstytucyjnej z 1982 roku, 

262 A. Geddis, Inter-institutional ‘Rights Dialogue’ under the New Zealand Bill of Rights 
Act [w:] T. Campbell, K.D. Ewing, A. Tomkins (eds.), The Legal Protection of Human Rights: 
Sceptical Essays, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 103–104.

263 Por. M. Tushnet, Weak-form of Judicial Review: The Implications for Legislatures, „New 
Zealand Journal of Public and International Law” 2004, vol. 2, no. 1, s. 8.
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Karta jest prawem hierarchicznie wyższym od ustaw, a jej przepisy 
mogą być zmienione wyłącznie w szczególnym trybie przewidzianym 
dla zmiany konstytucji (art. 38 Ustawy konstytucyjnej z 1982 roku). 
HRA i NZBORA są natomiast aktami prawnymi o randze ustawowej. 
Nie mają wyższej mocy prawnej od innych ustaw i mogą być zmienio-
ne bądź uchylone w całości w zwykłym trybie legislacyjnym. Niemniej 
jednak ze względu na materię, którą regulują, a także dlatego, że wy-
znaczają standard prawny innym ustawom, wskazuje się niekiedy, że 
ich status jest odmienny od zwykłych ustaw. A. Kavanagh przekonuje 
na przykład, że „pomimo iż względy formalne sugerują, że HRA należy 
postrzegać jako zwykłą ustawę, ponieważ ofi cjalnie nie ma on nadzwy-
czajnego (superior) statusu, kiedy spojrzymy na materię HRA i sposób 
jej funkcjonowania, możemy dostrzec, że jest on odmienny, w sensie 
konstytucyjnym, od zwykłych ustaw”264. M. Qvortrup charakteryzuje 
nawet HRA jako „semikonstytucję” (semi-constitution), w znaczeniu for-
malnym pisząc, że „jeżeli przez konstytucję rozumiemy ustawę, która 
ogranicza władzę w zakresie wyznaczonym przez ten dokument, to 
Ustawa o prawach człowieka ma wiele cech konstytucji”265. Zdaniem 
niektórych komentatorów także NZBORA uzyskała szczególny status, 
ograniczający możliwości jej uchylenia. „Żaden rząd nie śmiałby uchy-
lić tego dokumentu – pisze w tym kontekście P.A. Joseph – bez wyraź-
nego i niekwestionowanego mandatu”266. 

Wspólną cechą wszystkich trzech spozytywizowanych katalogów 
praw obywatelskich jest z kolei to, że ustanawiają one prawny standard 
oceny ustaw. Powodują zatem, że problem ograniczeń władzy prawo-
dawczej legislatury w kontekście praw jednostki przestaje być zagad-
nieniem politycznym, a staje się zagadnieniem prawnym. Ustaleniu, 
jakie regulacje są dopuszczalne w świetle prawno-pozytywnych gwa-
rancji praw obywatelskich, służą procedury sądowe. Określenie granic 
uprawnionej władzy organu przedstawicielskiego wymaga zastosowa-
nia rozumowania prawniczego i prawniczej argumentacji. Komentując 
skutki obowiązywania Kanadyjskiej karty praw i wolności, A. Pett er 
stwierdził, że doprowadziła ona do 

264 A. Kavanagh, op.cit., s. 294. Zob. też: I. Cram, op.cit., s. 59–60.
265 M. Qvartrup, op.cit., s. 61.
266 P.A. Joseph, The New Zealand Bill of Rights, „Public Law Review” 1996, vol. 7, no. 3, 

s. 173. Zauważmy, że z punktu widzenia oświeceniowej koncepcji konstytucjonalizmu 
przypisywanie szczególnej rangi ustawom Parlamentu jest absurdalne, ponieważ, jak 
trafnie stwierdza Ch.G. Fritz , wykreowanie „fundamentalnego prawa przez ustawę 
Parlamentu jest czymś, czego Parlament, przy całej swojej władzy, nie może zrobić”. 
Ch.G. Fritz , An Entrenched Bill of Rights for the United Kingdom: A Constitutional Dilemma, 
„Anglo-American Law Review” 1981, vol. 10, s. 105.
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 wzmocnienia pozycji i rangi prawników oraz prawnego dyskursu w ka-
nadyjskim społeczeństwie, a także do pomniejszenia znaczenia i wpływu 
polityków, jak również demokratycznych procedur. Zmiany te można 
dostrzec najostrzej w kontekście sporów sądowych [toczonych w związ-
ku z obowiązywaniem] Karty, w których sporne zagadnienia politycz-
ne, takie jak aborcja, ubezpieczenia bezrobotnych, regulacja działalności 
reklamowej, opieka zdrowotna, zakaz handlu w niedzielę, małżeństwa 
jednopłciowe, moralność publiczna, wynagrodzenia sędziów, umowy 
zbiorowe, uprawnienia urzędników celnych, a nawet zagadnienie do-
puszczalności prób wyrzutni rakietowych, stały się przedmiotem argu-
mentacji prawniczej i sądowych rozstrzygnięć267. 

Nie jest to w kanadyjskiej doktrynie opinia odosobniona268. Podobne 
komentarze pojawiają się w odniesieniu do brytyjskiej Ustawy o pra-
wach człowieka z 1998 roku269. W pierwszych wytycznych dla mini-
strów przygotowanych przez Cabinet Offi  ce po wejściu w życie HRA 
przewidziano, że przygotowując opinię odnośnie do zgodności skła-
danych w Parlamencie projektów ustaw z Ekpc, powinni kierować się 
„odpowiednimi opiniami prawnymi” oraz że projekt ustawy należy 
uznać za zgodny z konwencją, jeżeli „opinie prawne pozwalają stwier-
dzić, że projekt jest zgodny”, lub jeśli kierując się nimi, można założyć, 
że przepisy projektu ustawy nie zostaną uznane za niezgodne z Ekpc 
przez sądy krajowe oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) 
w Strasburgu270. 

Objęcie praw i wolności prawno-pozytywnymi gwarancjami delegi-
tymizuje ich nieprawniczą interpretację, a na płaszczyźnie instytucjo-
nalnej uprzywilejowuje sądownictwo w stosunku do legislatury.

 Ujęcie i pojmowanie praw (rights) w kontekście prawnym – trafnie za-
uważa kanadyjska konstytucjonalistka – zmienia postrzeganie kompe-
tencji [poszczególnych] instytucji do [ich] interpretowania. Oczekiwanie 
czegoś innego jest nierealistyczne w sytuacji, w której następuje przyjęcie 
regulacji prawnej prezentującej prawa jako materialne (normative) ogra-

267 A. Pett er, The Politics of the Charter: The Illusive Promise of Constitutional Rights, Uni-
versity of Toronto Press, Toronto–Buff alo–London 2010, s. 211–212.

268 Zob. np. R. Bazowski, The Judicialization of Canadian Politics [w:] J. Bickerton, 
 A.-G. Gagnon (eds.), Canadian Politics, Broadview Press, Peterborough 2004, s. 203–220; 
R.I. Cheffi  ns, P.A. Johnson, The Revised Canadian Constitution: Politics as Law, McGraw–
Hill Ryerson, Toronto 1986, s. 10; M. Mandel, op.cit., passim; F.L. Morton, R. Knopff , The 
Charter Revolution and the Court Party, Broadview Press, Peterborough 2000, passim. 

269 Zob. C. O’Cinneide, The Human Rights Act and the Slow Transformation of the UK’s 
‘Political Constitution’, „Institute for Human Rights Working Paper Series” Working 
 Paper no. 1, s. 11.

270 Cyt. za: S. Gardbaum, op.cit., s. 163.
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niczenia ustawodawstwa, upoważniającej sądy do oceniania, czy ustawy 
nie naruszają praw, i posługującej się pojęciem „niezgodności”271

sugerującym, że opinia sądu jest pod tym względem ważniejsza od sta-
nowiska legislatury.

W Kanadzie i Wielkiej Brytanii organy przedstawicielskie niemal 
w ogóle nie korzystają z możliwości przeciwstawiania własnej interpre-
tacji praw i wolności tej formułowanej przez sądy, uznając prawie bez-
warunkowo prymat judykatywy na tym polu. Wszystkie kanadyjskie 
legislatury zastosowały klauzulę odstępstwa zaledwie czterokrotnie 
(wyłączając uchwalenie jej w stosunku do wszystkich obowiązujących 
ustaw przez legislaturę Quebeku w proteście przeciwko wejściu w ży-
cie Ustawy konstytucyjnej z 1982 roku bez zgody tej prowincji). Żadna 
ustawa federalna nie została uchwalona wraz z klauzulą odstępstwa272. 
Kilka razy parlament federalny uchwalił natomiast ustawy, które kwe-
stionowały sądową wykładnię Kanadyjskiej karty praw i wolności bez 
posiłkowania się notwithstanding clause. W jednym przypadku Sąd Naj-
wyższy uznał pierwszeństwo parlamentarnej interpretacji prawa do 
obrony oraz prawa do uczciwego procesu zagwarantowanego w art. 11 
lit. d Karty, odstępując od swojego wcześniejszego stanowiska273. Sę-
dziowie stwierdzili nawet, że „sądy nie mają monopolu na ochronę 
oraz promocję praw i wolności”274, ale mimo że rzeczywiście ustąpili 
przed wolą parlamentu, nie mogli otwarcie przyznać, iż w pewnych 
przypadkach parlamentarna interpretacja praw i wolności może być 
bardziej uprawniona od sądowej. W innej sprawie Sąd Najwyższy uznał 
natomiast za niekonstytucyjną, ze względu na naruszenie art. 3 Karty, 
ustawę pozbawiającą praw wyborczych skazańców odbywających karę 
pozbawienia wolności w wymiarze większym niż dwa lata. Była ona 
odpowiedzią parlamentu na wcześniejsze orzeczenie sądu, w którym 
za niekonstytucyjne zostało uznane pozbawienie praw wyborczych 
wszystkich osadzonych w zakładach karnych275. Sąd Najwyższy nie od-
powiedział jeszcze na nowelizację kodeksu karnego z 1995 roku, w któ-
rej parlament federalny skodyfi kował normę prawa powszechnego, rok 
wcześniej uznaną przez sąd za sprzeczną z zasadą fundamentalnej spra-

271 J.L. Hiebert, The Human Rights Act: Ambiguity about Parliamentary Sovereignty, 
„German Law Journal” 2013, vol. 14, no. 12, s. 2268. Por. też: A. Tomkins, Constitutional-
ism, op.cit., s. 255–256; M. Tushnet, op.cit., s. 17.

272 Zob. T. Wieciech, Konwenanse…, op.cit., s. 204–205.
273 Zob. K. Roach, Dialogue or Defi ance: Legislative Reversals of Supreme Court Deci-

sions in Canada and the United States, „International Journal of Constitutional Law” 2006, 
vol. 4, no. 2, s. 363–364.

274 R. v. Mills [1999] 3 S.C.R. 668, s. 670.
275 Sauve v. Canada [2002] 3 S.C.R. 519; Sauve v. Canada [1993] 2 S.C.R. 438. Zob. K. Roach, 

op.cit., s. 365–366. 
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wiedliwości oraz zasadą domniemania niewinności, gwarantowanymi 
odpowiednio w art. 7 oraz art. 11 lit. d Karty276.

Jako pasywną należy również ocenić postawę brytyjskiego Parla-
mentu wobec orzeczeń sądów wydawanych na podstawie Ustawy 
o prawach człowieka z 1998 roku. Do kwietnia 2013 roku uprawnione 
do tego sądy wydały dwadzieścia osiem deklaracji niezgodności, przy 
czym osiem zostało uchylonych w wyższej instancji277. Do końca czerw-
ca 2014 roku Sąd Najwyższy nie zakończył postępowania w jednej ze 
spraw, w których Sąd Apelacyjny dla Anglii i Walii wydał deklarację 
niezgodności. W osiemnastu przypadkach Parlament wprowadził od-
powiednie zmiany legislacyjne w celu wyeliminowania stwierdzonej 
przez sądy niezgodności obowiązujących regulacji z konwencyjny-
mi prawami. Szybkie postępowanie naprawcze zostało zastosowane 
w tym celu tylko trzykrotnie. Parlament nigdy nie zignorował sądowej 
deklaracji niezgodności, chociaż w kwestii praw wyborczych więźniów 
prace nad wprowadzeniem odpowiednich zmian legislacyjnych zosta-
ły podjęte dopiero po tym, jak w 2012 roku Europejski Trybunał Praw 
Człowieka potwierdził, że pozbawienie prawa głosowania wszystkich 
osadzonych narusza art. 3 Ekpc278. Tymczasem deklaracja niezgodności 
w tej sprawie została wydana przez brytyjski sąd już w 2007 roku279. 
Dwa lata wcześniej o naruszaniu przez obowiązujące w Wielkiej Bry-
tanii przepisy prawa wyborczego art. 3 Ekpc orzekł po raz pierwszy 
ETPC280. W tym wypadku decydujące dla podjęcia przez Parlament prac 
nad nowelizacją obowiązujących przepisów było więc raczej orzecze-
nie trybunału strasburskiego niż deklaracja niezgodności wydana przez 
krajowy sąd na podstawie art. 4 HRA. 

Nawet w budzącej wiele emocji sprawie ustawodawstwa antyterro-
rystycznego Parlament uwzględnił stanowisko Komitetu Apelacyjnego 
Izby Lordów, który uznał, że przepisy pozwalające na bezterminowe in-
ternowanie obcokrajowców podejrzewanych o działalność terrorystycz-

276 R. v. Daviault [1994] 3 S.C.R. 63. Chodziło o normę common law niepozwalającą 
uwzględnić nietrzeźwości jako okoliczności łagodzącej w przypadku przestępstw 
umyślnych, w tym napaści na tle seksualnym. Po orzeczeniu Sądu Najwyższego została 
ona skodyfi kowana w art. 33 ust. 1 kodeksu karnego. Orzecznictwo sądów niższych 
instancji odnośnie do konstytucyjności tego przepisu jest niejednolite. W kilku orze-
czeniach został on uznany za niekonstytucyjny, w innych sędziowie nie stwierdzili jego 
niezgodności z konstytucją. Zob. G. Ferguson, The Intoxication Defence: Constitutionally 
Impaired and in the Need of Rehabilitation, „Supreme Court Law Review” 2012, vol. 57, 
s. 136–137.

277 Declarations of Incompatibility under the Human Rights Act 1998, zestawienie opub-
likowane na: www.lse.ac.uk (data pobrania: 15.06.2014).

278 Scoppola v. Italy (no. 3) [2012] ECHR 868.
279 Smith v. Scott  [2007] CSIH 9.
280 Hirst v. United Kingdom (no. 2) [2005] ECHR 681.
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ną naruszają prawa chronione przez Ekpc281. O randze, jaką uzyskało 
w Wielkiej Brytanii orzecznictwo sądów wydawane na podstawie Usta-
wy o prawach człowieka z 1998 roku, może świadczyć to, że w wielu 
przypadkach sądy kwestionowały przepisy prawa karnego oraz usta-
wodawstwa antyterrorystycznego wbrew stanowisku nie tylko więk-
szości rządowej, ale również opozycji282. Mimo to polityczne władze 
nigdy nie zdecydowały się na otwarte przeciwstawienie judykatywie 
i forsowanie własnej interpretacji praw opisanych w Ekpc283.

Parlament nie tylko w niemal każdym przypadku podejmował dzia-
łania mające na celu usunięcie niezgodności zasygnalizowanych przez 
sądy w deklaracjach, ale również w pełni akceptował interpretację ustaw 
zgodnie z konwencją dokonywaną na podstawie art. 3 ust. 1 HRA284. Ni-
gdy nie doszło do uchwalenia nowelizacji ustawy w celu unieważnienia 
sądowej interpretacji. Dodajmy do tego powściągliwość w zakresie sto-
sowania art. 19 HRA, który wymaga od ministrów składania deklaracji 
odnośnie do zgodności z Ekpc projektów ustaw, nad którymi pracuje 
Parlament. Minister odpowiedzialny za projekt powinien złożyć dekla-
rację stwierdzającą, że w jego opinii jest on zgodny z konwencją (art. 19 
lit. a) lub że nie jest w stanie potwierdzić zgodności, ale mimo to rząd 
pragnie kontynuować prace nad projektem (art. 19 lit. b). W dotychcza-
sowej praktyce ustrojowej tylko dwukrotnie ministrowie zdecydowali 
się złożyć tę drugą deklarację285. Nie oznacza to, że rząd nie przygo-
towywał projektów ustaw, których zgodność z Ekpc w świetle orzecz-
nictwa sądów krajowych i EPTC była wątpliwa. Wskazuje jednak, że 
w takich przypadkach nie był on gotów otwarcie przyznać, że dąży do 
wprowadzenia regulacji prawnych, o których wie, że są one niezgodne 
z sądową interpretacją konwencyjnych praw i wolności.

Uległość kanadyjskich legislatur wobec sądownictwa skłania nie-
których badaczy do stawiania tezy o ukształtowaniu się normy konwe-
nansowej, która konstytucyjnie ograniczyła bądź nawet całkiem wyeli-
minowała dopuszczalność stosowania klauzuli odstępstwa. Teza taka 
jest jednak formułowana na wyrost. Owszem, klauzula nie jest niemal 

281 A and Others v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56.
282 Zob. M. Qvortrup, op.cit., s. 66.
283 Chociaż orzeczenie Komitetu Apelacyjnego Izby Lordów w sprawie A and Others 

v. Secretary of State for the Home Department zostało skrytykowane przez premiera 
Tony’ego Blaira i ministra spraw wewnętrznych Davida Blunketa, którzy sugerowali 
nawet konieczność nowelizacji Ustawy o prawach człowieka z 1998 roku. Zob. M. Be-
vir, The Westminster Model, Governance and Judicial Reform, „Parliamentary Aff airs” 2008, 
vol. 61, no. 4, s. 574.

284 S. Gardbaum, op.cit., s. 174.
285 D. Feldman, The Impact of Human Rights on the UK Legislative Process, „Statute Law 

Review” 2004, vol. 25, no. 2, s. 98.



323

w ogóle stosowana, ale praktyka jej niestosowania nie jest argumentem 
przesądzającym o tym, że użycie notwithstanding clause byłoby niekon-
stytucyjne w konwenansowym sensie. Nie ma, jak na razie, podstaw 
uzasadniających twierdzenie o obowiązywaniu w tym zakresie normy 
konwenansowej286. Sugeruje się też niekiedy, że w Wielkiej Brytanii 
kształtuje się obecnie konwenans nie pozwalający stosować art. 19 lit. b 
HRA oraz inny, który zobowiązuje Parlament do usunięcia zidentyfi -
kowanej przez sądy niezgodności między obowiązującymi regulacja-
mi prawnymi a konwencyjnymi prawami287. Wydaje się jednak, że na 
tę chwilę trudno mówić o kształtowaniu się, a tym bardziej o obowią-
zywaniu, tego rodzaju norm konwenansowych. Zwłaszcza w świetle 
ostatnich głosów, które padły z ław Sądu Najwyższego288. Jest jeszcze 
za wcześnie, aby rzetelnie ocenić przesłanki podporządkowywania się 
przez Parlament sądowej interpretacji konwencyjnych praw. Wcale nie 
musi to wynikać ze świadomości istnienia konstytucyjnego obowiązku. 
Tym bardziej że orzecznictwo brytyjskich sądów na podstawie HRA nie 
odbiega od orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
W rezultacie istnieje duże prawdopodobieństwo, że niezgodność do-
strzeżona przez sąd krajowy zostanie uznana również przez ETPC. Do-
stosowywanie przez Parlament obowiązujących regulacji do orzeczeń 
sądów należy więc postrzegać w perspektywie ewentualnych skarg kie-
rowanych przez obywateli brytyjskich do trybunału w Strasburgu i mię-
dzynarodowych zobowiązań Wielkiej Brytanii wynikających z Ekpc289. 

Praktyka ustrojowa Nowej Zelandii znacząco odbiega zarówno od 
kanadyjskiej, jak i brytyjskiej. Szczególnie zwraca uwagę różny sposób 
funkcjonowania NZBORA w stosunku do HRA. Są to bowiem podobne 
instrumenty prawne. W Nowej Zelandii, inaczej niż w Wielkiej Brytanii, 
uznaje się, że parlament może uchwalać ustawy, o których wiadomo, 
że są niezgodne z sądową interpretacją praw i wolności gwarantowa-
nych przez Ustawę o deklaracji praw Nowej Zelandii z 1990 roku290. 
Oczywiście w Wielkiej Brytanii jest to również formalnie możliwe, tyle 
tylko, że nie uznaje się tego za stosowne, co przekłada się na prakty-
kę ustrojową w tym zakresie. Uderzająca jest też różnica w stosowaniu 
analogicznego do art. 19 HRA art. 7 NZBORA. Według danych nowo-
zelandzkiego ministerstwa sprawiedliwości od 1990 roku prokurator 

286 Zob. T. Wieciech, Konwenanse…, op.cit., s. 205. Por. też: S. Gardbaum, op.cit., s. 110.
287 Zob. J. McLean, op.cit., s. 25 i n.
288 Zob. R. v. Ministry of Justice, op.cit., par. 300 (lady Hale), 343 (lord Kerr).
289 Por. M. Elliott , Parliamentary Sovereignty and the New Constitutional Order: Legislative 

Freedom, Political Reality and Convention, „Legal Studies” 2002, vol. 22, no. 3, s. 348–349. 
290 Zob. C. Geiringer, The Dead Hand of the Bill of Rights? Is the New Zealand Bill of Rights 

Act a Substantive Legal Constraint on Parliament’s Power to Legislate?, „Otago Law Review”, 
2007, vol. 11, no. 3, s. 399.
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generalny pięćdziesiąt osiem razy stwierdził niezgodność projektów 
ustaw składanych w parlamencie z NZBORA. Dwadzieścia osiem z nich 
było projektami rządowymi. Do końca 2009 roku spośród dwudziestu 
dwóch takich projektów aż dziewiętnaście zostało uchwalonych bez 
jakichkolwiek zmian, które miałyby na celu usunięcie niezgodności291. 
Jaskrawym przykładem tego, że nowozelandzcy politycy nie uważa-
ją stanowiska Sądu Najwyższego za autorytatywną wykładnię praw 
i wolności opisanych w NZBORA, jest nowelizacja Ustawy o zwalcza-
niu narkomanii z 1975 roku. Dwa miesiące po orzeczeniu w sprawie 
R. v. Hansen rząd wniósł projekt nowelizacji tej ustawy, wiedząc, że 
nowe przepisy wprowadzane do ustawy w świetle tego orzeczenia są 
niezgodne z zasadą domniemania niewinności i nie będą mogły być 
zinterpretowane przez sądy zgodnie z NZBORA292. Komentując nowo-
zelandzką praktykę ustrojową, A. Geddis stwierdza więc, że niewiele 
wskazuje na to, iż „parlamentarzyści dali się uwieść sądowej interpreta-
cji praw. Przeciwnie, parlament wielokrotnie udowadniał, że jest goto-
wy uchwalać ustawy, będąc uprzedzonym o ich domniemanej niezgod-
ności z NZBORA”293.

Odmienność nowozelandzkiej praktyki, szczególnie w porównaniu 
z brytyjską, wynika z o wiele większego niż na Wyspach Brytyjskich 
przywiązania do zasady suwerenności parlamentu. NZBORA nie do-
prowadziła do erozji ortodoksyjnej „wiary w parlament jako suweren-
nego prawodawcę”294, w przeciwieństwie do Kanadyjskiej karty praw 
i wolności oraz, jak na razie w znacznie mniejszym stopniu, Ustawy 
o prawach człowieka z 1998 roku. Zwłaszcza Karta spowodowała rady-
kalną zmianę w postrzeganiu roli legislatury i sądów w systemie kon-
stytucyjnym, która doprowadziła do odrzucenia klauzuli odstępstwa 
jako uprawnionego mechanizmu kwestionowania przez organ przed-
stawicielski sądowej wykładni przepisów Karty. Co prawda wskazuje 
się niekiedy, że do delegitymizacji notwithstanding clause przyczyniło się 
konfrontacyjne stosowanie jej przez legislaturę Quebeku w celu ochro-
ny ustawy ograniczającej możliwość posługiwania się językiem angiel-
skim w prowincji295, to wydaje się jednak, że powodów jej niestosowa-
nia należy szukać przede wszystkim w postawie większości obywateli 

291 A. Geddis, The Comparative Irrelevance of the NZBORA to Legislative Practice, „New 
Zealand Universities Law Review” 2009, vol. 23, no. 4, s. 477.

292 Zob. J.B. Kelly, Judicial and Political Review as Limited Insurance: The Functioning of 
New Zealand Bill of Rights Act in ‘Hard’ Cases, „Commonwealth and Comparative Politics” 
2011, vol. 11, no. 3, s. 310–311.

293 A. Geddis, The Comparative Irrelevance…, op.cit., s. 478.
294 Ibidem, s. 487.
295 Zob. Ch.P. Manfredi, The Unfulfi lled Promise of Dialogue Constitutionalism: Judicial-

Legislative Relationships under the Canadian Charter of Rights and Freedoms [w:] T. Campbell, 
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i polityków, którzy, jak pisze J. Goldsworthy, traktują „orzeczenia sądów 
jako ucieleśnienie konstytucji, a nie podlegającą ocenie jej interpretację”. 
Pod tym względem, kontynuuje australijski konstytucjonalista, „prawo-
dawcy, wyborcy, a być może jedni i drudzy są ofi arami swego rodzaju 
fałszywej świadomości. Są oni zaślepieni rzekomym obiektywizmem 
konstytucyjnych praw i naiwną wiarą w zdolność sędziów do odkry-
wania ich prawdziwego znaczenia dzięki wyjątkowej wiedzy prawni-
czej, mądrości i bezstronności”296. Jak trafnie zauważa Ch.P. Manfredi, 
jeżeli „sądy są postrzegane jako źródło praw, a legislatury jako źródło 
ich ograniczeń […] sądownictwo uzyskuje retoryczną przewagę”297.

Kilkunastoletni okres obowiązywania HRA nie doprowadził jeszcze 
do tak znaczących zmian, jakie zaszły w Kanadzie w ostatnich kilku-
dziesięciu latach. Niewątpliwie jednak Ustawa o prawach człowieka 
z 1998 roku osłabiła suwerenność Parlamentu w znacznie większym stop-
niu niż NZBORA. Dlaczego zatem nie doszło do tego w Nowej Zelandii? 
Z opisywanego w poprzednim rozdziale procesu ustanawiania zasady 
supremacji sądownictwa w Stanach Zjednoczonych wynika, że zmiana 
pierwotnego paradygmatu politycznego konstytucjonalizmu warunko-
wana jest jego skutecznym zakwestionowaniem przez sędziów wspie-
ranych przez środowiska prawnicze (zawodowe i akademickie) oraz 
przynajmniej część elit politycznych. Pod tym względem dostrzegalne 
są istotne różnice między Kanadą i Wielką Brytanią a Nową Zelandią.

Kanadyjscy sędziowie bardzo szybko odnaleźli się w nowej rzeczywi-
stości po wejściu w życie Karty, aktywnie korzystając z możliwości oceny 
ustaw pod względem zgodności z jej przepisami298. Było to tym łatwiej-
sze, że już wcześniej wykonywali oni funkcję kontroli konstytucyjności 
prawa w związku z podziałem władzy między federację a prowincje. 
Wśród brytyjskich sędziów również znalazło się wielu gotowych aktyw-
nie wykonywać funkcje powierzone im w Ustawie o prawach człowieka 
z 1998 roku. Prominentni przedstawiciele środowiska sędziowskiego już 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaanga-
żowali się w promocję rozwiązań mających na celu ustanowienia praw-
nych ograniczeń władzy Parlamentu egzekwowanych przez sądy. Wśród 
nowozelandzkich sędziów takie poglądy należały natomiast zawsze do 
rzadkości. Co prawda sceptycyzm wobec ortodoksyjnego ujęcia suweren-
ności parlamentu prezentowali najważniejsi przedstawiciele tamtejszej 
Temidy, w tym przewodniczący Sądu Apelacyjnego w latach osiemdzie-

J. Goldsworthy, A. Stone (eds.), Protecting Rights without a Bill of Rights: Institutional Perfor-
mance and Reform in Australia, Ashgate, Aldershot 2006, s. 251.

296 J. Goldsworthy, Parliamentary Sovereignty…, op.cit., s. 223.
297 Ch.P. Manfredi, op.cit., s. 257.
298 Zob. F.L. Morton, R. Knopff , op.cit., s. 21–24.
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siątych Owen Woodhouse i jego następca Robert Cooke, a także stojąca 
obecnie na czele Sądu Najwyższego Sian Elias, to jednak zawsze należeli 
oni do mniejszości. Większość nowozelandzkich sędziów „nie czuje się 
komfortowo w roli krytyków organu prawodawczego”299.

Zarówno w Kanadzie, jak i w Wielkiej Brytanii sędziowie mogą li-
czyć na wsparcie środowisk prawniczych, w tym przedstawicieli dok-
tryny. W obu państwach nie brakuje co prawda krytyków sądowej 
kontroli ustawodawstwa opowiadających się za tradycyjną formułą 
politycznego konstytucjonalizmu, niemniej równie liczni, a w Kana-
dzie z pewnością liczniejsi, są w tym gronie jej zwolennicy. Nie trzeba 
specjalnie przekonywać, że ustanowienie sądowych procedur ochrony 
praw i wolności dowartościowuje profesję prawniczą. Podobnie jest 
z prawnikami uniwersyteckimi. A. Pett er celnie, choć nie bez złośliwo-
ści stwierdza, że „[…] kiedyś profesorowie prawa byli akademickimi 
śmiertelnikami jak wszyscy pozostali. Ale to było przed [wejściem w ży-
cie] Karty. Teraz profesorowie prawa są egzaltowanymi interpretatora-
mi konstytucyjnych praw, tylko niewiele ustępującymi [pod tym wzglę-
dem] sędziom”300. W Nowej Zelandii entuzjastów judicial review wśród 
akademików jest mniej. Nie brakuje za to przeciwników tej instytucji. 
Pochodzący z tego kraju J. Waldron należy do najbardziej wpływowych 
współczesnych krytyków sądownictwa konstytucyjnego.

O postawie elit politycznych była już mowa przy okazji omawiania 
działalności ustawodawczej nowozelandzkiego parlamentu w kontek-
ście NZBORA. Nowozelandzcy politycy nie odczuwają raczej nadzwy-
czajnego respektu wobec sądów, charakterystycznego dla większości 
kanadyjskich elit politycznych, a jak się wydaje, również w coraz więk-
szym stopniu brytyjskich. Wykazują też oni większe przywiązanie do za-
sady suwerenności parlamentu. Wicepremier Michael Cullen nie wahał 
się podjąć otwartej polemiki z przewodniczącą Sądu Najwyższego Sian 
Elias, opowiadającą się publicznie za ograniczeniem prawodawczej su-
werenności parlamentu. Odpowiadając na krytyczne uwagi najważniej-
szego nowozelandzkiego sędziego kierowane pod adresem tradycyjnej 
formuły prawnej omnipotencji organu przedstawicielskiego, stwierdził 
między innymi, że w nowozelandzkiej kulturze „sądy nie mają swobody 
w tworzeniu nowego prawa. Fundamentalna zasada naszej konstytucji 
głosi, że prawodawcy wskazywani są przez wyborców i ponoszą przed 
nimi odpowiedzialność. Członkowie parlamentu podlegają odpowie-
dzialności. Sędziowie nie”. Dodał, że zadaniem sędziów jest stosowanie 
prawa. Kiedy jednak zaczynają oni „mówić, jakie powinno być prawo, 
wkraczają na niebezpieczny teren”. Podkreślił też, że stanowienie prawa 

299 C. Geiringer, On a Road to Nowhere…, op.cit., s. 646.
300 A. Pett er, op.cit., s. 224.
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oraz dokonywanie jego zmian w celu bardziej precyzyjnego wyrażenia 
intencji jest „prerogatywą parlamentu”301. M. Cullen szczególnie krytycz-
nie odniósł się do prób kreowania „wyższego prawa” przez sądy. Jego 
sprzeciw budziła 

 sugestia, że suwerenność parlamentu może mieć charakter prekaryjny, 
w szczególności że została ona tylko „przyjęta” przez sądy w przeszłości 
i że w związku z tym sądy mogą „doszukać się” wyższego prawa, które 
modyfi kuje konstytucyjny status parlamentu Nowej Zelandii302. 

Przytoczony fragment odnosił się do pojawiających się w doktrynie 
i wśród sędziów rozważań dotyczących możliwości konstytucjonaliza-
cji common law, polegającej na nadaniu mu rangi zwierzchniego prawa 
w stosunku do ustaw uchwalanych przez legislaturę.

4.4. Konstytucjonalizacja common law

W Nowej Zelandii najbardziej wpływowym promotorem konstytucjona-
lizacji prawa powszechnego był Robin Cooke pełniący funkcję przewod-
niczącego Sądu Apelacyjnego w latach 1986–1996, a później powołany 
w skład Komitetu Apelacyjnego Izby Lordów. Jego poglądy w tej kwestii 
oddaje obiter dictum do orzeczenia w sprawie Taylor v. New Zealand Poultry 
Board z 1984 roku303, w którym stwierdził, że „uprawniona władza parla-
mentu” nie jest nieograniczona, ponieważ „niektóre prawa [identyfi kowa-
ne w] common law są przypuszczalnie tak głęboko zakorzenione, że nawet 
parlament nie może ich podeptać”304. W jednej z szeroko komentowanych 
publicznych wypowiedzi, już jako przewodniczący Sądu Apelacyjnego, 
przekonywał z kolei, że prawo powszechne powinno być budowane wo-
kół „dwóch dopełniających się i prawnie niezmienialnych (lawfully unal-
terable) zasad: funkcjonowania demokratycznej legislatury i niezależnych 
sądów”. Jeśli parlament próbowałby podważyć którąś z nich, 

 sędziowie mieliby obowiązek stwierdzić, że tak właśnie jest, a jeżeli ich 
zdanie zostałoby zlekceważone, [powinni] zrezygnować ze stanowisk 
lub otwarcie przyznać, że są gotowi odstąpić od sędziowskiego ślu-
bowania i służyć państwu, którego nie można określić mianem wolnej 
demokracji305. 

301 Cyt. za: M.S.R. Palmer, New Zealand Constitutional Culture, „New Zealand Univer-
sities Law Review” 2007, vol. 22, s. 584.

302 M. Cullen, Parliament: Supremacy over Fundamental Norms? „New Zealand Journal 
of Public and International Law” 2005, vol. 3, no. 1, s. 4.

303 Taylor v. New Zealand Poultry Board [1984] 1 NZLR 394.
304 Cyt. za: M.S.R. Palmer, New Zealand…, op.cit., s. 583.
305 R. Cooke, Fundamentals, „New Zealand Law Journal”, May 1988, s. 164.



328

Nie było to bardzo radykalne stanowisko. W ujęciu sędziego 
Cooke’a ogólnie sformułowane podstawowe zasady common law nosi-
ły cechy prawa wyższego rzędu, ale nie dawały podstaw do odmowy 
przez sędziów stosowania ustaw uchwalonych przez legislaturę. Nie 
kwestionował on zatem suwerenności parlamentu jako podstawowej 
zasady konstytucyjnej. Z czasem jego poglądy uległy jednak pewnej ra-
dykalizacji. Po kilkunastu latach nie wahał się już nazwać suwerenno-
ści parlamentu mitem. Nie odrzucał też już możliwości, że w pewnych 
przypadkach odmowa zastosowania przez sędziów ustawy uchwalonej 
przez parlament byłaby dopuszczalna306.

 Podobne sugestie można odnaleźć w wypowiedziach prominentnych 
brytyjskich sędziów. Przed dwudziestoma laty lord Woolf stwierdził, 
że „nawet supremacja Parlamentu ma granice, których identyfi kowa-
nie i egzekwowanie jest nieodzownym zadaniem sądów”. W kontekście 
kontrowersji towarzyszących rządowemu projektowi ustawy o azylu 
i imigracji, który wprowadzał zakaz kontrolowania przez sądy decy-
zji powoływanego na podstawie ustawy Trybunału do spraw Azylu 
i Imigracji (Asylum and Immigration Tribunal), lord Steyn zasugerował, 
że mimo iż suwerenność Parlamentu „jest pierwszą zasadą konstytucji” 
Komitet Apelacyjny Izby Lordów „może być zmuszony rozważyć, czy 
prawo do sądowej rewizji decyzji administracyjnych nie jest konstytu-
cyjnym fundamentem (constitutional fundamental), którego nawet suwe-
renny Parlament nie może podważyć”307.

Pogląd, że prawo powszechne może ograniczać władzę prawodaw-
czą Parlamentu, nie należy obecnie w państwach anglosaskich do eks-
centrycznych. W kontekście Wielkiej Brytanii A. Tomkins pisał kilka 
lat temu o „renesansie radykalizmu common law”, wskazując jako jego 
przejaw między innymi przytoczone wypowiedzi lorda Woolfa i lor-
da Steyna308. Nie tylko na Wyspach Brytyjskich coraz bardziej popu-
larne staje się w ostatnich latach twierdzenie, że „prawo powszechne 
jest podstawą anglo-amerykańskiego systemu prawnego i ostatecznym 
źródłem wszelkiej władzy państwowej (governmental authority), w tym 
władzy […] parlamentu”309. 

W orzecznictwie brytyjskich sądów w dwóch ostatnich dekadach do-
szło do wykreowania koncepcji „fundamentalnych” (fundamental) lub 

306 Lord Cooke of Thorndon, The Myth of Sovereignty, „New Zealand Journal of Public 
and International Law” 2005, vol. 3, no. 1, s. 42.

307 Cyt. za: A. Tomkins, The Rule of Law in Blair’s Britain, „University of Queensland 
Law Journal” 2007, vol. 26, no. 2, s. 270–271.

308 Ibidem, s. 269–270.
309 J. Goldsworthy, Unwritt en Constitutional Principles [w:] G. Huscroft (ed.), Expound-

ing the Constitution: Essays in Constitutional Theory, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2008, s. 278–279.
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„konstytucyjnych” (constitutional) praw zakorzenionych w common law, 
które mają podlegać szczególnej ochronie. Źródłem tych praw nie jest 
domniemywana przez sądy wola Parlamentu. Istnieją one niezależnie 
od działalności legislacyjnej organu przedstawicielskiego, będąc nie tyle 
rezultatem demokratycznego procesu decyzyjnego, ile jego niezbędnym 
uwarunkowaniem310. Wyjątkowa ranga konstytucyjnych praw wymaga 
od sądów interpretowania ustaw z założeniem, że stosowanie przepi-
sów prawa stanowionego nie powinno powodować ich naruszania311. 
Innymi słowy, sądy uznają, że jeżeli sformułowania ustawy są na tyle 
ogólne, iż dopuszczają możliwość różnej interpretacji, należy przyjąć, że 
intencją ustawodawcy nie było naruszenie fundamentalnych praw jed-
nostki. Wśród tego typu praw zidentyfi kowanych przez sądy znalazły 
się między innymi: prawo do udziału w demokratycznych procedurach, 
zasad równości wobec prawa, wolność wypowiedzi, wolność wyznania 
oraz prawo do sądu312. Niektóre z praw uznanych w orzecznictwie za 
fundamentalne zostały inkorporowane do brytyjskiego porządku praw-
nego za pośrednictwem Ustawy o prawach człowieka z 1998 roku. Wej-
ście w życie HRA ograniczyło rozwój koncepcji konstytucyjnych praw 
na gruncie common law, ale jej nie zatrzymało. Nadal podkreśla się, iż 
niezależnie od tego, że wiele z tych praw zostało objętych prawno-po-
zytywnymi gwarancjami, zachowują one autonomiczny status na grun-
cie prawa powszechnego313, którego normy kreują ponadto dodatkowe 
prawa, nieuwzględnione w Ekpc314.

Rozwijając koncepcję konstytucyjnych praw, brytyjskie sądy nie za-
kwestionowały zasady suwerenności Parlamentu. Sędziowie podkreśla-
li jednak, że szczególna ranga tych praw powoduje, iż odstąpienie od 
nich może nastąpić wyłącznie na podstawie jednoznacznej ustawowej 
dyspozycji315. Wypowiadając się poza salą sądową, niektórzy sędziowie 
podejmowali jednak rozważania nad dopuszczalnością odmowy przez 
sąd zastosowania ustawy niedającej się pogodzić z fundamentalnymi 
prawami common law. Sugestia, że sądy nie są bezwarunkowo zobowią-
zane do stosowania ustaw Parlamentu, padła z ław sędziowskich po 

310 Por. J. Jowell, Beyond the Rule of Law: Towards Constitutional Judicial Review, „Public 
Law”, Winter 2000, s. 675.

311 Por. J. Leslie, Vindicating Common Law Constitutionalism, „Legal Studies” 2010, 
vol. 30, no. 2, s. 320.

312 P.A. Joseph, The Higher Judiciary and the Constitution: A View from Below [w:] R. Big-
wood (ed.), Public Interest Litigation: New Zealand Experience in International Perspective, 
Lexis Nexis NZ Limited, Wellington 2006, s. 227.

313 Zob. International Transport Roth GmbH & Ors v. Secretary of State For the Home De-
partment [2002] EWCA Civ. 158, par. 71.

314 Zob. J. Leslie, op.cit., s. 321.
315 International Transport Roth GmbH & Ors v. Secretary of State For the Home Depart-

ment, par. 73 i przywołane tam kazusy.
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raz pierwszy w obiter dicta lorda Steyna, lorda Hope i lady Hale w głoś-
nym orzeczeniu Komitetu Apelacyjnego Izby Lordów w sprawie Jackson 
v. Att orney-General z 2005 roku. 

Lord Steyn, wyraźnie nawiązując do poglądów sędziego Cooke’a, 
stwierdził, że suwerenność Parlamentu, będąca nadal „główną zasadą” 
brytyjskiego ustroju, jest „konstruktem common law” stworzonym przez 
sędziów. Ponieważ sędziowie wykreowali suwerenność Parlamentu 
jako podstawową zasadę ustrojową, „można sobie wyobrazić wystą-
pienie okoliczności, w których sędziowie będą mogli określić [nową] 
zasadę opartą na odmiennej hipotezie konstytucjonalizmu. W wyjątko-
wej sytuacji związanej z próbą zniesienia sądowej kontroli decyzji ad-
ministracyjnych lub [pozbawienia] sądów ich podstawowej roli Komitet 
Apelacyjny Izby Lordów lub nowy Sąd Najwyższy mogą być zmuszo-
ne uznać, że są to konstytucyjne fundamenty, których nawet suweren-
ny Parlament działający pod dyktando usłużnej Izby Gmin nie może 
podważyć”316. Lord Hope zwrócił natomiast uwagę, że swoboda pra-
wodawcza Parlamentu nie jest bezwarunkowa i że w coraz większym 
stopniu podlega ona ograniczeniom ze względu na „egzekwowaną 
przez sądy zasadę rządów prawa”, którą nazwał „ostatecznym czynni-
kiem kontrolnym”, na którym oparta jest brytyjska konstytucja317. Bez 
wątpienia sformułowane w ten sposób stanowisko zakładało „praw-
ne ograniczenia tego, co Parlament może zrobić”318. Istnienie prawno-
materialnych ograniczeń władzy Parlamentu zasugerowała również 
lady Hale, stwierdzając, że „sądy będą traktować podejrzliwie (i mogą 
nawet zakwestionować) jakąkolwiek próbę podważenia zasady rządów 
prawa polegającą na wyłączeniu spod sądowej kontroli decyzji admini-
stracyjnych oddziałujących na prawa jednostek”319.

Na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź lorda Steyna, który dał 
do zrozumienia, że sądy mogą zainicjować proces przekształcania pa-
radygmatu politycznego konstytucjonalizmu, którego podstawą jest 
zasada suwerenności ludu przekładająca się na prawną suwerenność 
Parlamentu w kierunku „hipotezy” jurydycznego konstytucjonalizmu 
opartego na uznaniu bezwzględnego prymatu zasady rządów prawa. 
Wobec braku spisanej konstytucji jej funkcję pełniłyby normy common 
law. Komentując omawiane orzeczenie, T. Mullen celnie zauważył, że 
„można je postrzegać jako jeśli nie bitwę, to przynajmniej ważną po-
tyczkę w konfl ikcie między politycznym a jurydycznym konstytucjona-

316 Jackson v. Att orney-General, par. 102.
317 Ibidem, par. 104, 107.
318 S. Lakin, Debunking the Idea of Parliamentary Sovereignty: The Controlling Factor of Le-

gality in the British Constitution, „Oxford Journal of Legal Studies” 2008, vol. 28, no. 4, 
s. 730.

319 Jackson v. Att orney-General, op.cit., par. 159.
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lizmem”. Zwrócił też uwagę na słabnięcie paradygmatu politycznego 
konstytucjonalizmu, czego przejawem była bezprecedensowa asertyw-
ność sędziów w promowaniu koncepcji prawa powszechnego jako pra-
wa wyższego rzędu. 

 Jeszcze w latach siedemdziesiątych, a być może nawet i osiemdziesiątych, 
wypowiedzi [lorda Steyna, lorda Hope i lady Hale] właściwie wszyscy 
sędziowie uznaliby za konstytucyjną herezję. Pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych to, co było kiedyś herezją, mogło być głoszone otwarcie, na-
wet jeśli tylko poza salą sądową (extra-judicially), a teraz zostało wypo-
wiedziane z ław sędziowskich320. 

W kontekście przytoczonych wypowiedzi członków najwyższej in-
stancji władzy sądowniczej w Wielkiej Brytanii w pełni uprawnione 
było pytanie, czy „relacje między suwerennością Parlamentu a zasadą 
rządów prawa uległy zmianie, a jeśli tak, to czy sądy mają prawo kon-
trolowania, a w rezultacie nawet odmowy zastosowania ustawy, któ-
ra naruszałaby zasadę rządów prawa lub inną zasadę fundamentalną 
dla współczesnej koncepcji demokracji konstytucyjnej”321? Po upływie 
blisko dekady odpowiedź na tak zadane pytanie jest wciąż negatyw-
na. Obiter dicta w sprawie Jackson v. Att orney-General pozostają nadal 
odosobnionym przykładem skrajnego zaangażowania sędziów w kon-
stytucjonalizację prawa powszechnego. Owszem, wciąż zdarza się, że 
sędziowie dają do zrozumienia, iż pewne fundamentalne prawa mogą 
pozostawać poza zasięgiem władzy prawodawczej Parlamentu322, ale 
od czasów omawianego orzeczenia z 2005 roku brytyjskie orzecznictwo 
nie zbliżyło się do uznania nadrzędnego statusu common law wobec pra-
wa stanowionego.

Zwolenników twierdzenia o istnieniu w brytyjskim ustroju prawno-
materialnych ograniczeń władzy prawodawczej Parlamentu wynikają-
cych z common law nie brakuje wśród przedstawicieli brytyjskiej dok-
tryny. Jej rozwój wspierał orzecznictwo sądów. Teza o wynikającym 
z zasady rządów prawa wymogu uwzględniania przez sądy funda-
mentalnych wolności w procesie interpretowania ustaw została po-
stawiona przez T.R.S. Allana w głośnym artykule opublikowanym na 

320 T. Mullen, Refl ections on Jackson v. Att orney General: Questioning Sovereignty, „Legal 
Studies” 2007, vol. 27, no. 7, s. 15.

321 J. Jowell, Parliamentary Sovereignty under the new Constitutional Hypothesis, „Public 
Law”, Autumn 2006, s. 563.

322 Na przykład w sprawie HM Treasury v. Ahmed z 2010 roku lord Mance stwierdził, 
że „jako skrajna forma ograniczenia wolności, [możliwość] internowania bez prawa za-
skarżenia decyzji przed sądem lub trybunałem sądowym, jeżeli w ogóle dopuszczalna, 
wymagałaby przynajmniej upoważnienia ustawowego”. HM Treasury v. Ahmed [2010] 
UKSC 2, par. 249.
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łamach „Cambridge Law Journal” w połowie lat osiemdziesiątych XX 
wieku323. Wyczerpujące omówienie wszystkich stanowisk mieszczących 
się w nurcie nazywanym konstytucjonalizmem prawa powszechnego 
(common law constitutionalism) wymagałoby odrębnej monografi i. Ogra-
niczymy się więc tylko do kilku porządkujących uwag, zaznaczając, że 
w literaturze przedmiotu można spotkać różne próby ujmowania tego 
zagadnienia. 

Najogólniej rzecz ujmując, pojęcie konstytucjonalizmu prawa po-
wszechnego odnosi się do „teorii przyznających jakiegoś rodzaju kon-
stytucyjny status prawu powszechnemu”. Bardziej radykalne ujęcia 
traktują common law jako źródło prawomocności nie tylko prawa stano-
wionego, ale również spisanych konstytucji, utrzymując, że „albo pra-
wo powszechne już teraz ogranicza władzę ustawodawczą, albo może 
zostać w tym kierunku rozwinięte przez sądownictwo”. Umiarkowane 
stanowisko zakłada natomiast, że chociaż common law nie ma znaczenia 
z punktu widzenia ważności ustaw, równocześnie jednak „kontroluje 
ich interpretację”324. Innymi słowy, nie ma ono rangi wyższego prawa, 
z którym można by konfrontować prawo stanowione, ale jest dla sądów 
punktem odniesienia w procesie interpretowania ustawodawstwa, de-
terminując sposób stosowania przez nie aktów normatywnych.

Próbując zidentyfi kować wspólny mianownik dla różnych stanowisk 
w obrębie omawianego nurtu brytyjskiej doktryny, T. Poole uznał, że 

 w centrum teorii konstytucjonalizmu prawa powszechnego znajduje się 
idea, że common law jest zarówno kamieniem węgielnym, jak i gwiazdą 
polarną wspólnoty politycznej: to znaczy, że zarówno konstytuuje wspól-
notę polityczną, jak i zawiera fundamentalne zasady, które powinny kie-
rować podejmowaniem w jej ramach decyzji politycznych i prawnych”. 

Według tego autora zwolennicy takiego poglądu posługują się trze-
ma podstawowymi argumentami: a) common law konstytuuje wyższy 
porządek prawny (higher order of law), ponieważ z natury wiąże prawo 
z podstawowymi zasadami moralnymi, czego nie można powiedzieć 
o prawie stanowionym; b) reprezentuje ono wyższą formę racjonalno-
ści ze względu na racjonalny i skupiony na jednostce proces decyzyj-
ny; c) common law jest wyjątkowe, ponieważ ucieleśnia mozaikę zasad, 
które ze względu na ich ewolucyjną naturę wyrażają głęboko zakorze-
nione polityczne i moralne wartości społeczeństwa325. T. Poole trafnie 

323 Zob. T.R.S. Allan, Legislative Supremacy and the Rule of Law: Democracy and Consti-
tutionalism, „Cambridge Law Journal” 1985, vol. 44, no. 1, s. 134.

324 J. Goldsworthy, Unwritt en…, op.cit., s. 289.
325 T. Poole, Back to the Future? Unearthing the Theory of Common Law Constitutionalism, 

„Oxford Journal of Legal Studies” 2003, vol. 23, no. 3, s. 453. Por. też: T. Gyorfi , Between 
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zauważa, że odrzucając polityczną konstytucję na rzecz, jak to określa, 
„konstytucyjnej polityki” (constitutional politics), konstytucjonalizm pra-
wa powszechnego „wydaje się odwracać” obowiązującą w Wielkiej 
Brytanii „hierarchiczną relację między sądami a Parlamentem”326. Jest 
to pewne uproszczenie, ponieważ przedstawiciele doktryny zaanga-
żowani w konstytucjonalizację common law nie kwestionują otwarcie 
zasady suwerenności Parlamentu, utrzymując, że nie dążą do jej oba-
lenia327. Tyle tylko, że konsekwencją głoszonych przez nich poglądów 
jest rzeczywiste narzucenie prawnych ograniczeń władzy ustawodaw-
czej w postaci norm prawa powszechnego. Postulowana przez nich ko-
nieczność intepretowania przez sądy ustaw zgodnie z podstawowymi 
wartościami wyrażanymi przez prawo powszechne, takimi jak zasada 
sprawiedliwości (fairness and justice), w istocie prowadzi do podpo-
rządkowania prawa stanowionego common law. T.R.S. Allan, czołowy 
teoretyk konstytucjonalizmu prawa powszechnego, przed dwudziesto-
ma laty stwierdził, że „chociaż normy prawa powszechnego podlegają 
zmianie oraz uchyleniu przez ustawodawstwo, pod pewnym ważnym 
względem prawo powszechne jest ważniejsze (superior) od ustawy”328. 
W publikacji sprzed dekady przekonywał z kolei, że jeżeli „najpoważ-
niejsze” pogwałcenia wartości odzwierciedlanych w normach common 
law nie mogą zostać przez sąd usunięte dzięki odpowiedniej interpre-
tacji ustawy, to może on całkowicie „odmówić uznania” (repudiate) jej 
przepisów. „Indywidualne ustawy karne (acts of att ainder) oraz podobne 
ustawy ad hominem najbardziej wyraziście ukazują granice parlamentar-
nej suwerenności: mogą być one stosowane zgodnie z ich oczywistym 
celem tylko za cenę porzucenia zasady rządów prawa”329.

Konstytucjonalizacja prawa powszechnego ma na celu wykreowanie 
zasady rządów prawa jako podstawowej reguły konstytucyjnej w miej-
sce prawnej suwerenności Parlamentu i politycznej suwerenności ludu. 
W tym sensie common law traktowane jest jako substytut spisanej konsty-
tucji. Od brytyjskich sędziów oczekuje się więc, że będą traktować nor-

Common Law Constitutionalism and Procedural Democracy, „Oxford Journal of Legal Stud-
ies” 2013, vol. 33, no. 2, s. 334..

326 T. Poole, Questioning Common Law Constitutionalism, „Legal Studies” 2005, vol. 25, 
no. 1, s. 154.

327 Wbrew temu, co twierdzi J. Leslie, nawet J. Laws uznaje prawo Parlamentu do 
uchwalania ustaw naruszających konstytucyjne prawa zidentyfi kowane w common law, 
wymagając jedynie od organu przedstawicielskiego jednoznacznego wyrażenia inten-
cji. Por. J. Leslie, op.cit., s. 308; J. Laws, Constitutional Guarantees, „Statute Law Review” 
2008, vol. 29, no. 1, s. 8.

328 T.R.S. Allan, Law, Liberty and Justice: The Legal Foundations of British Constitutional-
ism, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 79.

329 Idem, Constitutional Justice: A Liberal Theory of the Rule of Law, Oxford University 
Press, Oxford 2003, s. 233.
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my prawa powszechnego podobnie jak sędziowie w innych państwach 
traktują przepisy ustawy zasadniczej. Znamienne jest w tym kontekście 
stwierdzenie lorda Woolfa, według którego „wspieranie zasady rządów 
prawa jest jednym z najważniejszych zadań sądownictwa, ponieważ to 
właśnie rule of law powstrzymuje rząd przed nadużywaniem władzy. 
W ostatecznym rozrachunku to zasada rządów prawa jest tym, co zapo-
biega przekształceniu demokracji w obieralną dyktaturę”330.

Sugestia, że common law może być autonomicznym źródłem ograni-
czeń władzy prawodawczej legislatury, pojawiła się w wypowiedziach 
kilku kanadyjskich331 i australijskich sędziów już w połowie ubie-
głego wieku. W sprawie Australian Communist Party v. Commonwealth 
z 1951 roku przewodniczący Sądu Najwyższego Australii Owen Dixon 
stwierdził, że konstytucja jest 

 […] dokumentem ukształtowanym zgodnie z wieloma tradycyjnymi 
koncepcjami, z których jedne wyraża bezpośrednio, na przykład wyod-
rębniając funkcję sądowniczą spośród innych funkcji rządu, a inne po 
prostu zakłada (assume). Można, jak sądzę, uznać, że zasada rządów pra-
wa jest takim założeniem332.

W orzecznictwie australijskich sądów teza, że prawo powszechne 
może stanowić dodatkowe, obok przepisów konstytucji, prawnomate-
rialne ograniczenie władzy prawodawczej parlamentu federalnego i le-
gislatur stanowych, jest jednak konsekwentnie odrzucana. Stanowisko 
australijskiej judykatywy jest pod tym względem szczególnie godne 
odnotowania, ponieważ pomimo braku spozytywizowanego katalogu 
praw i wolności, nawet o randze tylko ustawowej, sędziowie nie ulegają 
pokusie konstytucjonalizacji praw i wolności na gruncie common law, 
która pozwalałaby objąć je szczególną ochroną prawną. Tylko nielicz-
ni spośród najbardziej prominentnych przedstawicieli środowiska sę-
dziowskiego deklarują się jako zwolennicy konstytucjonalizmu prawa 
powszechnego333 lub przynajmniej pozostawiają otwartą kwestię ewen-
tualnych ograniczeń władzy ustawodawczej wynikających z common 
law. W obiter dicta w sprawie Kartinyeri v. Commonwealth z 1998 roku sę-
dziowie William Gummow i Kenneth Hayne stwierdzili, że implikacje 
przytoczonej wypowiedzi sędziego Dixona mogą jeszcze w przyszło-

330 Lord Woolf, The Rule of Law and the Change in the Constitution, „Cambridge Law 
Journal”, 2004, vol. 63, no. 2, s. 321.

331 Zob. Switz man v. Elbling and A.G. of Quebec [1957] S.C.R. 285, s. 307, 328.
332 Australian Communist Party v. Commonwealth [1951] 83 CLR 1, s. 193.
333 Por. J. Toohey, A Government of Laws, and Not of Men?, „Public Law Review” 1993, 

vol. 4, s. 170.
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ści stać się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego334. W ostatnich 
dwudziestu kilku latach w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawi-
ła się tendencja do identyfi kowania fundamentalnych praw, które nie 
mogą być naruszane przez ustawodawstwo. Prawa i wolności, takie jak: 
prawo własności, prawo nietykalności, prawo do procesu przed ławą 
przysięgłych czy wolność słowa, wyprowadzane są jednak przez sę-
dziów z przepisów konstytucji, nawet jeżeli w niektórych przypadkach 
wymaga to od nich znacznej kreatywności interpretacyjnej335. Nawet 
w przytaczanej sprawie Australian Communist Party v. Commonwealth, 
którą w literaturze przedmiotu wskazuje się jako przykład stwierdze-
nia przez Sąd Najwyższy niekonstytucyjności ustawy ze względu na 
jej sprzeczność z zasadą rządów prawa336, formalną przesłanką orze-
czenia była interpretacja art. 51 (vi) konstytucji. Sędziowie uznali, że 
ustawa rozwiązująca partię komunistyczną, przewidująca konfi skatę jej 
mienia oraz wprowadzająca zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 
członków tej partii, nie spełniała przesłanek opisanych w przytoczonym 
przepisie konstytucji, który pozwala parlamentowi federalnemu regu-
lować materie związane z obronnością państwa, w związku z czym była 
ultra vires ze względu na naruszenie konstytucyjnego podziału władzy 
między federację a stany337.

Australijski Sąd Najwyższy konsekwentnie odmawia przyznania 
common law statusu autonomicznego wobec konstytucji, źródła ogra-
niczeń władzy prawodawczej parlamentu federalnego i legislatur sta-
nowych. Uznaje, że prawo powszechne może jedynie pośrednio wpły-
wać na ustawodawstwo. W orzeczeniu w sprawie Lange v. Australian 
Broadcasting Corporation z 1992 roku338 Sąd Najwyższy stwierdził, że 
common law musi „dostosowywać się do konstytucji”. Oznacza to, że 
„Sąd może rozwijać prawo powszechne ponad to, czego wymaga kon-
stytucja, common law jest chronione przed ustawodawstwem [tylko] 
w zakresie, w jakim odzwierciedla wymogi konstytucji. «Konstytucjo-
nalizacja» prawa powszechnego nie wynosi [jego norm] ponad ustawo-
dawstwo; odzwierciedla ona po prostu fakt, że ustawy (w tym ustawy, 

334 Kartinyeri v. Commonwealth [1998] 195 CLR 337. Zob. M. Wait, The Slumbering Sov-
ereign: Sir Owen Dixon’s Common Law Constitution Revisited, „Federal Law Review” 2001, 
vol. 29, no. 1, s. 69.

335 Zob. S. Ratnapala, op.cit., s. 300–320; P. Mikuli, op.cit., s. 185–187.
336 Zob. M. Wait, op.cit., s. 67.
337 Zob. D. Dyzenhaus, The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency, Cam-

bridge University Press, Cambridge 2006, s. 72–87.
338 Lange v. Australian Broadcasting Corporation [1997] 187 CLR 520.
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których celem jest zmiana norm prawa powszechnego) są podporząd-
kowane konstytucji”339.

Próby konstytucjonalizacji prawa powszechnego w Kanadzie należy 
postrzegać w ramach szerszej tendencji do nadawania przez Sąd Naj-
wyższy rangi wyższego prawa „niespisanym zasadom ustrojowym” 
(unwritt en constitutional principles), których jednym ze źródeł, oprócz 
przepisów konstytucji i prawa międzynarodowego, jest common law340. 
Za przełomowe pod tym względem uznaje się trzy orzeczenia wydane 
w odstępie pięciu lat w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. W spra-
wie New Brunswick Broadcasting Co. v. Nova Scotia (Speaker of the House 
of Assembly) z 1993 roku341 sąd uznał, że przywilej parlamentarny 
(parliamentary privilege) wynikający z common law ma „status kon-
stytucyjny” równy przepisom Kanadyjskiej karty praw i wolności. 
W rozpatrywanej w trybie reference sprawie dotyczącej dopuszczalno-
ści obniżania przez legislatury uposażeń sędziów sądów prowincjo-
nalnych z 1997 roku342 wypowiadający się w imieniu większości prze-
wodniczący Sądu Najwyższego Antonio Lamer stwierdził z kolei, że 
zasada niezależności sądownictwa jest częścią fundamentalnego prawa 
wiążącego dla organu prawodawczego. Rok później, w głośnej sprawie 
dotyczącej dopuszczalności secesji prowincji343 Sąd Najwyższy zidenty-
fi kował natomiast cztery niespisane zasady konstytucyjne (federalizmu, 
demokracji, konstytucjonalizmu i rządów prawa oraz poszanowania 
praw mniejszości), które uznał za wiążące zarówno dla egzekutywy, jak 
i legislatywy344.

Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia dopuszczalności traktowania 
niespisanych zasad konstytucyjnych jako wzorca kontroli w stosunku 
do ustaw w ramach procedury judicial review. Nie zanotowano, jak do-
tąd, przypadku odmowy przez sąd zastosowania ustawy ze względu 
na jej sprzeczność z jedną z takich zasad. V. Kazimierski podaje jednak 
przykład orzeczenia jednego z sądów w Saskatchewan, w którym sę-
dzia rozpatrujący sprawę w pierwszej instancji uznał prymat zasady 
rządów prawa nad zasadą suwerenności parlamentu, stwierdzając jed-
nak, że w tym konkretnym przypadku legislatura miała prawo uchwa-

339 G. Hill, A. Stone, The Constitutionalisation of the Common Law, „Adelaide Law Re-
view” 2004, vol. 25, no. 1, s. 81.

340 Zob. B. McLachlin, Unwritt en Constitutional Principles: What’s Going On?, „New 
Zealand Journal of Public and International Law” 2004, vol. 4, no. 2, s. 156 i n.

341 New Brunswick Broadcasting Co. v. Nova Scotia (Speaker of the House of Assembly) 
[1993] 1 S.C.R. 319.

342 Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court (P.E.I.) [1997] 3 S.C.R. 3.
343 Reference re Secession of Quebec [1998] 2 S.C.R. 217.
344 Zob. M.D. Walters, The Common Law in Canada: Return of lex non scripta as Funda-

mental Law, „University of Toronto Law Journal” 2001, vol. 51, no. 2, s. 99–100.
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lić kwestionowaną regulację prawną ze względu na interes publiczny. 
Rozumowanie to zostało jednak następnie w całości odrzucone przez 
Sąd Apelacyjny Saskatchewan345.

W kanadyjskich sądach niższych instancji konstytucyjność ustaw 
bywa podważana przez strony postępowania ze względu na domnie-
maną sprzeczność z zasadą rządów prawa. Sędziowie wciąż jednak 
nie uznają takich argumentów, przyznając suwerenności parlamentu 
pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi zasadami konstytucyjny-
mi346. Odnosząc się do tej kwestii w jednej ze spraw rozpatrywanych 
przez Sąd Najwyższy, wypowiadający się w imieniu większości sędzia 
John C. Major zakwestionował możliwość traktowania zasady rządów 
prawa jako podstawy unieważniania ustaw. Nie przecząc normatyw-
ności rule of law, zauważył on, że zasada ta ogranicza jedynie działania 
egzekutywy i judykatywy. Wyłączne ograniczenia władzy prawodaw-
czej organu przedstawicielskiego, jakie mogą wynikać z zasady rządów 
prawa, mogą mieć natomiast tylko charakter proceduralny. Nie pozo-
stawiając wątpliwości co do swojego stanowiska w tej sprawie, stwier-
dził też, że 

 w demokracji konstytucyjnej […] ochroną przed ustawami, które nie-
którzy mogą uważać za niesprawiedliwe, nie są amorfi czne zasady kon-
stytucji, ale jej tekst oraz urna wyborcza […]. Zasada rządów prawa nie 
stanowi zaproszenia do trywializacji spisanych postanowień konstytucji. 
Nie jest też narzędziem pozwalającym uniknąć ustaw, które mogą się ko-
muś nie podobać. Przeciwnie, wymaga ona od sądów stosowania tekstu 
konstytucji i ustaw z tym tekstem zgodnych347. 

W świetle wypowiedzi przewodniczącej Sądu Najwyższego Beverly 
McLachlin w sprawie Babcock v. Canada (Att orney-General) z 2002 roku, 
przytoczonej również w cytowanej opinii sędziego Majora, jedyną prze-
słanką nieważności ustawy ze względu na pogwałcenie niespisanych 
zasad ustrojowych może być naruszenie niezależności sądów348.

Z punktu widzenia modyfi kacji paradygmatu politycznego konsty-
tucjonalizmu teoria przypisująca common law rangę wyższego prawa 
w stosunku do ustaw Parlamentu ma większy potencjał niż wszystkie 
wcześniej opisywane zjawiska wiążące się z jurydyzacją politycznej 
konstytucji. Zakłada ona bowiem odwrócenie obowiązującej obecnie 
hierarchii źródeł prawa i przyznanie common law prymatu nad prawem 
stanowionym. Oddziaływanie teorii konstytucjonalizmu prawa po-

345 Zob. V. Kazimierski, Draconian but not Despotic: The „Unwritt en” Limits of Parlia-
mentary in Canada, „Ott awa Law Review” 2010, vol. 41, no. 2, s. 253–254.

346 Zob. ibidem, s. 249–250.
347 British Columbia v. Imperial Tobacco Canada Ltd. [ 2005] 2 S.C.R. 473, s. 497–498, 501.
348 Zob. ibidem, s. 496; Babcock v. Canada (Att orney General) [2002] 3 S.C.R. 3, s. 30.
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wszechnego jest jednak wciąż stosunkowo niewielkie. Ma ona zresztą 
poważne ograniczenia. Jej podbudowa historyczna jest co najmniej wąt-
pliwa (zwłaszcza w państwach, które powstały z przekształcenia bry-
tyjskich kolonii349), a uzasadnienie aksjologiczne – z wielu względów 
problematyczne350. Argumentów na rzecz szczególnego statusu  common 
law nie sposób przyjąć szczególnie w warunkach obowiązywania kon-
stytucji w znaczeniu formalnym. Podważają one bowiem całkowicie 
jej sens. W tym kontekście można zrozumieć, dlaczego australijscy sę-
dziowie nie dają się uwieść kuszącej perspektywie kreowania prawa 
powszechnego jako autonomicznego źródła ograniczeń władzy prawo-
dawczej parlamentu federalnego i legislatur stanowych.

5. Wnioski

Najważniejsze dla ustanowienia i utrzymania paradygmatu polityczne-
go konstytucjonalizmu w Wielkiej Brytanii było zachowanie konceptu-
alnej różnicy między konstytucją a prawem, tak istotnej w normatyw-
nej teorii konstytucji rozwijanej w Ameryce i na Wyspach Brytyjskich 
w dobie oświeceniowych rewolucji. Zasługi A.V. Diceya na tym polu 
są nie do przecenienia, chociaż już przed ukazaniem się jego słynnego 
opus magnum dostrzegano w Wielkiej Brytanii obowiązywanie konsty-
tucyjnych ograniczeń władzy politycznej o charakterze pozaprawnym, 
zarówno w aspekcie materialnym, jak i instytucjonalnym. W każdym 
razie trafne jest spostrzeżenie, że „być może najważniejszym wkładem 
Diceya do brytyjskiego konstytucjonalizmu jest wprowadzenie rozróż-
nienia między prawem a konwenansami” 351. A.V. Diceyowi udało się 
dokonać syntezy zasady suwerenności Parlamentu i zasady suwerenno-
ści ludu, co umożliwiło rozwój paradygmatu politycznego konstytucjo-
nalizmu na Wyspach Brytyjskich. Cechuje go brak formalnych i praw-
nomaterialnych ograniczeń władzy Parlamentu, przy równoczesnym 
ograniczeniu jej niesformalizowanymi normami konwenansowymi, 
które regulują ponadto istotne aspekty materii konstytucyjnej, w szcze-
gólności określają relacje między segmentem władzy ustawodawczej 
i wykonawczej. Konwenanse decydują o normatywności niespisanej 

349 Zob. J. Goldsworthy, Parliamentary Sovereignty…, op.cit., s. 18–47; M.D. Walters, 
op.cit., s. 105–136. 

350 Zob. J. Goldsworthy, Parliamentary Sovereignty…, op.cit., s. 47–56; T. Poole, Ques-
tionning…, op.cit., passim.

351 H. Patapan, The Author of Liberty: Dicey, Mill and the Shaping of English Constitu-
tionalism, „Public Law Review” 1997, vol. 8, s. 265.
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konstytucji, pełniąc podobną funkcję jak przepisy ustaw zasadniczych. 
Ponieważ nie są one normami prawnymi, ich wykładnia nie stanowi za-
gadnienia prawnego. Konwenansowa konstytucja jest więc konstytucją 
polityczną, systemem normatywnym, autonomicznym wobec prawa.

Federalizm wymusił korektę brytyjskiej formuły rządów konstytu-
cyjnych w Kanadzie i Australii. Konieczność dokonania pionowego po-
działu kompetencji w dziedzinie legislacji spowodowała ustanowienie 
w obu państwach konstytucji w znaczeniu formalnym. Nie uregulowały 
one jednak całości materii ustrojowej. W tych państwach mamy do czy-
nienia z konstytucją częściowo skodyfi kowaną. Konwenanse pozosta-
ją tam odrębną kategorią norm konstytucyjnych. W rezultacie można 
mówić o obowiązywaniu w nich nowej formy prawno-konwenansowej 
konstytucji. 

W ostatnim czasie paradygmat politycznego konstytucjonalizmu 
ulega wyraźnemu osłabieniu we wszystkich państwach anglosaskich, 
chociaż w różnym stopniu. Proces nazywany jurydyzacją konstytucji 
przejawia się w tendencji do zacierania dystynkcji między prawnymi 
a pozaprawnymi komponenentami konstytucji oraz w poszukiwaniu 
formalnych i proceduralnych oraz prawnomaterialnych ograniczeń 
władzy parlamentu. Jest on wyrazem tęsknoty za „wyższym prawem”, 
które mogłoby skutecznie powściągać władzę polityczną i zabezpieczać 
przed jej ekscesami352. Czym motywowana jest ta tęsknota? Próbując od-
powiedzieć na tak postawione pytanie J. Goldsworthy pisze, że tym, co 
pociąga w jurydycznym konstytucjonalizmie, jest 

 […] przekazanie władzy osobom (sędziom), którzy są reprezentatywnymi 
dla dobrze wykształconej, profesjonalnej wyższej klasy średniej, których 
lepsze wykształcenie, inteligencja, nawyki myślowe i etos zawodowy 
mają prowadzić do podejmowania oświeconych decyzji. Sądzę – konty-
nuuje cytowany autor – że można uznać, iż chodzi tu o powrót do daw-
nej koncepcji „ustroju mieszanego” (mixed government) przez ponowne 
umieszczenie w procesie politycznym elementu „arystokratycznego” 
w celu kontrolowania ignorancji, uprzedzeń i namiętności „motłochu”. 
Przez „arystokratyczny” rozumiem element rzekomo wyróżniający się 
lepszym wykształceniem, wyrafi nowaniem intelektualnym, przezornoś-

352 Bez wątpienia takie motywy stały za wystąpieniami prominentnych brytyjskich 
prawników kojarzonych z Partią Konserwatywną, którzy w latach siedemdziesiątych 
postulowali ustanowienie w Wielkiej Brytanii deklaracji praw (bill of rights) w formie 
aktu o randze ponadustawowej. W taki sposób wyjaśnia się też uchwalenie Ustawy 
o deklaracji praw Nowej Zelandii z 1990 roku. Zob. D. Erdos, Aversive Constitutionalism 
in the Westminsster World: The Genesis of New Zealand Bill of Rights Act (1990), „Interna-
tional Journal of Constitutional Law” 2007, vol. 5, no. 2, s. 344 i n.
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cią i poczuciem odpowiedzialności, a nie pochodzeniem bądź odziedzi-
czonym majątkiem353. 

Mimo iż nadmiernie uproszczona, opinia ta trafi a do przekonania. 
Warto zwrócić uwagę, że skala opisywanego zjawiska jest różna 

w poszczególnych państwach. Odmienny stopień recepcji argumentów 
na rzecz przekształcenia tradycyjnego paradygmatu politycznego kon-
stytucjonalizmu sugeruje, że decydujące znaczenie mogą mieć w tym 
wypadku czynniki endemiczne. Nie wgłębiając się w to skądinąd bar-
dzo interesujące zagadnienie, które wymagałoby przeprowadzenia od-
rębnych badań, warto jednak w tym kontekście przynajmniej zwrócić 
uwagę na: a) niepowodzenie prób ustanowienia prawno-pozytywnych 
gwarancji praw i wolności w Australii354; b) stosunkowo niewielkie, 
szczególnie w porównaniu z praktyką brytyjską, oddziaływanie Usta-
wy o deklaracji praw Nowej Zelandii z 1990 roku w tamtejszym porząd-
ku konstytucyjnym; oraz c) odrzucenie przez sądownictwo obu wspo-
mnianych państw teorii konstytucjonalizmu common law.

353 J. Goldsworthy, Parliamentary Sovereignty…, op.cit., s. 10–11.
354 Zob. B. Galligan, Australia’s Rejection of a Bill of Rights, „Journal of Comparative 

and Commonwealth Politics” 1990, vol. 28, no. 3, s. 344–368; D. Erdos, The Rudd’s Govern-
ment Rejection of an Australian Bill of Rights: A Staunted Case of Aversive Constitutionalism?, 
„Parliamentary Aff airs” 2012, vol. 65, no. 2, s. 359–379.
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Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że brytyjska formuła rządów konstytucyjnych 
podlega obecnie poważnym przekształceniom. Tradycyjny paradygmat 
politycznego konstytucjonalizmu od kilkudziesięciu lat ulega erozji, któ-
ra nabrała przyspieszenia w ostatnich dwóch dekadach. W brytyjskiej 
literaturze przedmiotu nieodosobniona jest opinia, że konstytucjona-
lizm brytyjski znajduje się w fazie „przekształceń prowadzących od su-
werenności Parlamentu do supremacji konstytucji (constitutional supre-
macy) i że zasada rządów prawa zastąpi suwerenność Parlamentu w roli 
podstawowej reguły konstytucyjnej w Z[jednoczonym] K[rólestwie]”1. 
Na początku ubiegłej dekady A. Tomkins pisał, że dążenia do odejścia 
od politycznego konstytucjonalizmu wyrażają chęć dokonania 

 jednego z najbardziej fundamentalnych przekształceń od końca XVII 
wieku. Nawet pojawienie się demokracji w początkach dwudziestego 
stulecia – jakkolwiek było znaczące – nie spowodowało przeredagowania 
niespisanej konstytucji w takim zakresie. Choć słowo to jest bardzo nad-
używane, to mamy do czynienia z rewolucją. Konstytucję można teraz 
przechwycić, i to sędziowie ją przechwytują2. 

Z perspektywy dziesięciu lat ocena Tomkinsa dokonujących się 
przemian była bardziej stonowana. Recenzując przekształcenia brytyj-
skiego konstytucjonalizmu w ostatnim czasie, podkreśla on, że prawna 
suwerenność Parlamentu, warunkująca polityczny konstytucjonalizm, 
nie została skutecznie zakwestionowana, przede wszystkim dlatego, że 
„sędziowie nieco się uspokoili” i, co do zasady, okazują teraz należny 
szacunek ustawom Parlamentu3. Jako zwolenników ortodoksyjnego 
ujmowania zasady suwerenności Parlamentu wskazuje się kilku człon-
ków obecnego składu Sądu Najwyższego, między innymi jego aktual-

1 D. Oliver, The United Kingdom Constitution in Transition: From Where to Where? 
[w:] A. Andenas, D. Fairgrieve (eds.), Tom Bingham and the Transformation of Law: A Liber 
Amicorum, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 150. Zob. też: M. Qvortrup, Let Me 
Take You to a Foreign Land’: The Political and the Legal Constitution [w:] idem (ed.), The British 
Constitution: Continuity and Change. A Festschrift for Vernon Bogdanor, Hart, Oxford–Port-
land 2013, s. 55–67.

2 A. Tomkins, Public Law, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 23.
3 Zob. idem, What is Left of the Political Constitution?, „German Law Journal” 2013, 

vol. 14, no. 2, s. 2278–2279, 2289.
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nego przewodniczącego lorda Neubergera4. Na podstawie najbardziej 
aktualnych wypowiedzi sędziów na ten temat można stwierdzić, że 
za ortodoksyjnym ujęciem opowiadają się z pewnością lord Sumption 
i lord Hughes. Ten drugi w sprawie R. v. Ministry of Justice z 2014 roku 
stwierdził jednoznacznie, że brytyjskie „regulacje konstytucyjne, trwa-
łe, mimo iż w znacznej mierze niespisane, przewidują, że funkcja usta-
wodawcza należy do Parlamentu i sądy nie mogą jej uzurpować”5. Sta-
nowisko lorda Neubergera nie było tak radykalne. Zwraca uwagę, że 
wypowiedzi sędziów w tej sprawie dotyczące właściwych relacji mię-
dzy sądami a Parlamentem pokazują, iż uznają oni tę kwestię za przy-
najmniej do pewnego stopnia otwartą. Lord Neuberger stwierdził, że 
nie bez racji są argumenty wskazujące, iż 

 […] w pewnych przypadkach sędziowie mogą z lepszym skutkiem niż 
legislatura podejmować decyzje trudne lub niepopularne, które muszą 
być podjęte. Mimo iż sędziowie nie są bezpośrednio odpowiedzialni 
przed wyborcami, zdarzają się przypadki, w których ich relatywna wol-
ność od ulegania emocjom chwili pozwala im przyjąć bardziej zdystan-
sowane stanowisko6. 

Nawet w wypowiedzi lorda Sumptiona, który bronił tradycyjnego 
sposobu rozumienia zasady suwerenności Parlamentu, oprócz argu-
mentów konstytucyjnych pojawiły się też argumenty aksjologiczne. 
Stwierdził on między innymi, że „proces parlamentarny jest lepszym 
sposobem rozstrzygania zagadnień obejmujących kontrowersyjne i zło-
żone kwestie wiążące się z moralnymi i społecznymi dylematami”7.

Możliwe, że proces jurydyzacji brytyjskiej konstytucji został nieco 
zahamowany, co nie oznacza jednak, że paradygmat politycznego kon-
stytucjonalizmu nie doznał w Wielkiej Brytanii poważnego uszczerbku. 
Co więcej, o ile zasada suwerenności Parlamentu nie została skutecznie 
zakwestionowana, o tyle ranga konwenansów jako norm konstytucyj-
nych raczej się obniża, a perspektywa utrzymania ich pozaprawnego 
statusu staje się coraz bardziej problematyczna.

Jurydyzacja konstytucji przebiega w różnym stopniu we wszystkich 
państwach anglosaskich, w których polityczny konstytucjonalizm nadal 
stanowi obowiązujący paradygmat konstytucyjny. Można ulec wraże-
niu, że przekształcenia prowadzące do ustanowienia alternatywnego pa-
radygmatu jurydycznego konstytucjonalizmu są nie tylko nieuchronne, 
ale również nieodwracalne. Co do ich nieuchronności, przykład Nowej 

4 Zob. F.F. Davis, Parliamentary Supremacy and the Re-Invigoration of Institutional Dia-
logue in the UK, „Parliamentary Aff airs” 2014, vol. 67, no. 1, s. 137–141.

5 R. v. Ministry of Justice, [2014] UKSC 38, par. 259.
6 Ibidem, par. 104.
7 Ibidem, par. 232.
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Zelandii wskazuje, że presję jurydyzacji ustroju można powstrzymać, 
a polityczny konstytucjonalizm może być uważany za aksjologicznie 
atrakcyjniejszą formułę rządów konstytucyjnych. Co do nieodwracal-
ności, można założyć, że jeżeli możliwe jest przejście od politycznego do 
jurydycznego konstytucjonalizmu, to nie należy całkowicie wykluczać 
odwrotnego kierunku przekształceń podstawowych założeń porządku 
normatywnego. W tym kontekście warto poświęcić nieco więcej uwagi 
doświadczeniom amerykańskim.

W Stanach Zjednoczonych doszło bowiem do przekształcenia pa-
radygmatu konstytucyjnego. Nowy paradygmat jurydycznego kon-
stytucjonalizmu był jednak kontestowany, ze zmiennym natężeniem 
w różnych okresach historycznych. Bezprecedensowej ekspansji wła-
dzy sądowniczej, jaka nastąpiła między zakończeniem wojny secesyjnej 
a latami wielkiego kryzysu, towarzyszyły ataki na nią i na uzyskaną 
przez nią pozycję autorytatywnego intepretatora konstytucji. Okres ten 
był, jak pisze L.D. Kramer, „swego rodzaju złotym wiekiem polityczne-
go konstytucjonalizmu”. Powstające wówczas masowe ruchy społecz-
ne „mobilizowały poparcie dla zmian, odwołując się do argumentów 
i tradycji konstytucyjnych, które ani nie polegały na imperialnej władzy 
sądowniczej, ani jej nie akceptowały, a częstokroć ją kwestionowały”8. 
W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować w Stanach Zjedno-
czonych pewien renesans oświeceniowej idei politycznego konstytucjo-
nalizmu, być może największy od niemal stu lat.

Przekształcenia ustrojowe zmierzające do zmiany obowiązującego 
paradygmatu konstytucyjnego nigdy nie były w Stanach Zjednoczonych 
powszechnie akceptowane. Pierwszą próbę wprowadzenia do kon-
stytucji federalnej poprawki odbierającej sądom prawo do ogłaszania 
nieważności „jakiejkolwiek ustawy Kongresu oraz którejkolwiek z le-
gislatur stanowych na tej podstawie, że są one sprzeczne z konstytucją 
Stanów Zjednoczonych lub z konstytucją któregokolwiek z poszczegól-

8 L.D. Kramer, The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review, Ox-
ford University Press, Oxford–New York 2004, s. 215. Niektórzy badacze ograniczają ów 
„złoty wiek politycznego konstytucjonalizmu” wyłącznie do okresu progresywizmu. 
W.E. Forbath uważa, że przegrane przez Theodore’a Roosevelta wybory prezydenckie 
z 1912 roku w symboliczny sposób kończą czas, w którym „po raz pierwszy i ostatni” 
rozważano wprowadzenie „zasadniczych zmian instytucjonalnych mających na celu 
wzmocnienie roli zwykłych obywateli w określaniu znaczenia konstytucji i [wyznacza-
niu] kierunków jej rozwoju”. Jego zdaniem porażkę Roosevelta w tych wyborach należy 
traktować jako odrzucenie przez większość społeczeństwa amerykańskiego radykal-
nego programu zmian ustrojowych odzwierciedlających ideę politycznego konstytu-
cjonalizmu, wokół którego toczyła się kampania wyborcza. Zob. W.E. Forbath, Popular 
Constitutionalism in the Twentieth Century: Refl ections on the Dark Side, the Progressive Con-
stitutional Imagination and the Enduring Role of Judicial Finality in Popular Understandings 
of Popular Self-Rule, „Chicago-Kent Law Review” 2006, vol. 81, no. 3, s. 967, 983–984. 



344

nych stanów”, odnotowano już w 1846 roku. Zgłoszona wówczas pro-
pozycja, poza pozbawieniem sądów funkcji kontroli konstytucyjności 
prawa, nie przewidywała przekazania jej jakiemukolwiek innemu or-
ganowi9. W XIX wieku był to jednak odosobniony przypadek. Dopiero 
w kolejnym stuleciu podobne pomysły pojawiły się ponownie. Między 
1900 a 1936 rokiem przedłożono w Kongresie osiem takich projektów, 
w tym jeden, który oprócz zakazu unieważniania ustaw przez sądy za-
kładał również zniesienie Senatu i pozbawienie prezydenta prawa weta. 
Część z nich została zgłoszona w formie projektów ustaw. Wszystkie 
miały zbliżone brzmienie. Typowy projekt poprawki przewidywał, że 
„jurysdykcja Sądu [Najwyższego] i niższych sądów Stanów Zjednoczo-
nych nie będzie obejmować ogłaszania jakiejkolwiek ustawy Kongresu 
niekonstytucyjną”10.

Dążenia do restytucji politycznego konstytucjonalizmu wyrażały 
również propozycje, które przy zachowaniu prawa sądów do dokony-
wania oceny ustaw pod względem ich zgodności z konstytucją zmierza-
ły do zakwestionowania autorytatywności sądowej wykładni konstytu-
cji i motywowanych nią rozstrzygnięć. Taki charakter miała procedura 
uchylania sądowych orzeczeń o niekonstytucyjności ustaw, której celem 
było, jak przekonywali jej zwolennicy, przekazanie zbiorowemu suwe-
renowi „władzy ostatecznego określania fundamentalnego prawa”11. 
W tym zakresie proponowano trzy różne rozwiązania: a) uchylanie 
orzeczeń Sądu Najwyższego przez Kongres kwalifi kowaną większością 
głosów12; b) poddawanie ich pod głosowanie powszechne w najbliż-

 9 H.V. Ames, The Proposed Amendments to the Constitution of the United States Dur-
ing the First Century of Its History, Government Printing Offi  ce, Washington 1897, s. 158; 
A.H. Monroe, The Supreme Court and the Constitution, „American Political Science 
 Review” 1924, vol. 18, no. 4, s. 749.

10 K.B. Fite, L.B. Rubinstein, Curbing the Supreme Court: State Experiences and Federal 
Proposals, „Michigan Law Review” 1935, vol. 35, no. 5, s. 763–765.

11 B.P. DeWitt , The Progressive Movement, Macmillan, New York 1915, s. 158.
12 Taką propozycję zgłosił w 1922 roku senator Robert M. La Follett e. Pierwotnie za-

kładał on, że ponowne uchwalenie ustawy przez Kongres, którego skutkiem byłoby 
uchylenie orzeczenia Sądu Najwyższego o jej niekonstytucyjności, nie wymagałoby 
większości kwalifi kowanej. Później skorygował swoje stanowisko, uznając, że w takim 
wypadku wymagana większość głosów w każdej z izb powinna wynosić dwie trzecie. 
Odpowiedni projekt poprawki do konstytucji został przedłożony w Izbie Reprezen-
tantów w 1923 roku. Opisywana propozycja nawiązywała do pomysłów zgłaszanych 
w latach dwudziestych XIX wieku, według których przynajmniej w tych sprawach, 
w których jedną ze stron był stan, lub takich, w których chciałby on uczestniczyć w po-
stępowaniu w charakterze strony ze względu na kwestionowanie w niej konstytucyj-
ności ustawy stanowej, Senat mógłby rozpatrywać odwołania od orzeczeń federalnego 
Sądu Najwyższego. Zob. M.C. Culp, A Survey of the Proposals to Limit or Deny the Power 
of Judicial Review by the Supreme Court of the United States, „Indiana Law Journal” 1929, 
vol. 4, no. 6, s. 389–390; A.H. Monroe, op.cit., s. 752–753. Zaproponowanie podobnego 
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szych wyborach do Izby Reprezentantów13; c) ustanowienie na pozio-
mie stanowym instytucji recall w stosunku do sądowych orzeczeń.

Ostatnie z wymienionych rozwiązań jako jedyne zostało wpro-
wadzone w życie. W 1912 roku mieszkańcy Kolorado zaakceptowali 
projekt stosownej poprawki do miejscowej konstytucji. Prawo doko-
nywania oceny ustaw stanowych pod względem zgodności zarówno 
z konstytucją stanu, jak i konstytucją federalną przyznano wyłącznie 
tamtejszemu Sądowi Najwyższemu. Orzeczenie o niekonstytucyjności 
ustawy wchodziło jednak w życie dopiero po upływie sześćdziesięciu 
dni, w trakcie których pięć procent wyborców mogło zażądać przepro-
wadzenia nad nim głosowania, w którym obywatele mogliby je zaak-
ceptować lub odrzucić. Miałoby ono odbywać się przy okazji najbliż-
szych wyborów, jeżeli przypadałyby one w ciągu dziewięćdziesięciu 
dni, lub w dniu wyznaczonym przez legislaturę14. Żaden inny stan nie 
poszedł w ślady Kolorado, a i tam uregulowana w konstytucji stanowej 
możliwość uchylania sądowych orzeczeń stwierdzających niekonstytu-
cyjność ustaw nie odegrała żadnej roli. Zresztą w 1921 roku stanowy 
Sąd Najwyższy uznał ją za sprzeczną z konstytucją federalną, w tym za-
kresie, w jakim pozwalała ona uchylać orzeczenia o niekonstytucyjności 
ustaw stanowych ze względu na ich niezgodność z federalną ustawą 
zasadniczą15.

W przeciwieństwie do swoich poprzedników z pierwszej połowy 
ubiegłego stulecia wielu współczesnych zwolenników politycznego 
konstytucjonalizmu w Stanach Zjednoczonych ma problem z udziele-
niem precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wyobrażają so-
bie urzeczywistnienie zgłaszanych przez siebie postulatów16. Dzieje się 

rozwiązania rozważano w otoczeniu prezydenta Franklina D. Roosevelta w latach trzy-
dziestych XX wieku. Myślano wówczas o przygotowaniu projektu poprawki do konsty-
tucji, zgodnie z którą uchylenie orzeczenia Sądu Najwyższego o niezgodności ustawy 
federalnej z konstytucją następowałoby przez jej ponowne uchwalenie przez Kongres 
zwykłą większością głosów, przy czym głosowanie w tej sprawie mogłoby odbyć się 
dopiero po wyborach do Izby Reprezentantów. W ten sposób wybory stawałyby się ro-
dzajem „pośredniego referendum”, ponieważ, jak zakładano, konstytucyjność ustawy 
zakwestionowanej przez Sąd Najwyższy byłaby z pewnością jednym z głównych tema-
tów kampanii wyborczej. Zob. W.E. Leuchtenburg, The Origins of Franklin D. Roosevelt’s 
„Court-Packing” Plan, „Supreme Court Review” 1966, s. 347–349.

13 Zob. B.P. DeWitt , op.cit., s. 160.
14 Zob. J.A. Lapp, Recall of Judicial Decisions, „American Political Science Review” 

1914, vol. 8, no. 4, s. 633; D.A. Smith, Colorado and Judicial Recall, „American Journal of Le-
gal History” 1963, vol. 7, no. 3, s. 202–203.

15 Zob. D.A. Smith, op.cit., s. 206.
16 Por. M. Serota, Popular Constitutional Interpretation, „Connecticut Law Review” 

2012, vol. 44, no. 5, s. 1645–1666; L.J. Strang, Originalism as Popular Constitutionalism? 
Theoretical Possibilities and Practical Diff erences, „Notre Dame Law Review” 2011, vol. 87, 
no. 1, s. 258.
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tak ze względu na to, że w większości akceptują oni kontrolę konstytu-
cyjności prawa przez sądy, sprzeciwiając się jedynie temu, aby sądowa 
wykładnia konstytucji miała autorytatywny charakter i była bezwzględ-
nie wiążąca dla obywateli oraz pozostałych władz17. Tym samym opo-
wiadają się za teorią departamentalną, którą uznają za najwłaściwszą 
aksjologicznie i najbardziej uzasadnioną historycznie. 

 Nie opowiadam się przeciwko sądowej kontroli konstytucyjności prawa 
– charakteryzuje swoje stanowisko w tej kwestii L. D. Kramer – mój cel jest 
prostszy: pozbawić […] sądownictwo supremacji i przywrócić prawdzi-
wy system departamentalny. Głos sędziów w sprawach konstytucyjnych 
jest przydatny i pożądany. Jeżeli jednak system [rządów] ma pozostać 
republikański, potrzebujemy czegoś, aby móc kontrolować sądy, czegoś 
więcej niż nadziei, że możemy przekonać [sędziów] do zmiany zdania 
lub czekać […] aż jeden z [nich] poczuje się zmęczony lub umrze18,

co pozwoli na zmianę w składzie Sądu Najwyższego.
Z przytoczonej wypowiedzi wynika, że pożądanym przez jej autora 

stanem jest zrównanie sądownictwa z pozostałymi władzami pod wzglę-
dem roli odgrywanej przez nie w procesie ustalania obowiązującego 
znaczenia postanowień konstytucji. W obecnych uwarunkowaniach wią-
załoby się to z radykalnym osłabieniem pozycji władzy sądowniczej. Po-
jawia się zatem pytanie o to, w jaki sposób judicial review mogłoby zostać 
zredukowane do nadzwyczajnego uprawnienia, z którego sądy mogłyby 
korzystać tylko w razie dopuszczenia się przez legislaturę bezceremonial-
nego naruszenia konstytucji. Trudno oczekiwać, aby sami sędziowie byli 
skłonni przekształcić instytucję sądowej kontroli konstytucyjności prawa 
zgodnie z założeniami teorii departamentalnej. Musieliby bowiem uznać, 
że przedstawiciele innych władz – a w takim razie być może również 
i obywatele – przynajmniej w niektórych przypadkach mogą interpreto-
wać konstytucję lepiej niż oni sami, czym całkowicie zakwestionowaliby 
rozumowanie leżące u podstaw judicial review.

17 W niektórych wypadkach akceptacja ta jest tak daleko posunięta, że prowadzi 
do przyzwolenia na autorytatywność sądowej interpretacji konstytucji, warunkując ją 
jedynie odpowiednim trybem powoływania sędziów. W takim ujęciu jako „wehikuł 
politycznego konstytucjonalizmu” przedstawiany jest wybór sędziów w głosowaniu 
powszechnym pozwalający wzmocnić więzy między sądami a obywatelami bez od-
rzucenia niewzruszalności orzeczeń sądów najwyższej instancji (zob. D.E. Pozen, Judi-
cial Elections as Political Constitutionalism, „Columbia Law Review” 2010, vol. 110, s. 2050, 
2052). Sposób obsady stanowisk sędziowskich nie ma jednak wielkiego znaczenia wo-
bec akceptacji podstawowego założenia niemożliwego do przyjęcia na gruncie poli-
tycznego konstytucjonalizmu, że interpretowanie konstytucji jest zastrzeżoną domeną 
prawników, a zwłaszcza szczególnych reprezentantów tej profesji, jakimi są sędziowie, 
ponieważ wymaga specjalistycznej wiedzy niedostępnej większości obywateli. 

18 L.D. Kramer, Response, „Chicago-Kent Law Review” 2006, vol. 81, no. 3, s. 1180.
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Dostrzegając ten problem, L.D. Kramer wskazuje na narzędzia pozo-
stające w dyspozycji legislatywy i egzekutywy, które mogłyby one wy-
korzystać w celu powściągania „przesadnie asertywnej” judykatywy. 

 Sędziowie mogą być odwoływani w procedurze impeachmentu, budżet 
Sądu [Najwyższego] może być redukowany, prezydent może ignorować 
jego nakazy, Kongres może pozbawić go jurysdykcji, zmniejszyć jego 
skład, umieścić w nim nowych członków, nałożyć [na sędziów] uciążliwe 
obowiązki lub zmienić [stosowane w Sądzie Najwyższym] procedury19. 

Wszystkie wymienione środki mają niewątpliwie konfrontacyjny 
charakter. 

 Samo wspominanie [o nich] – pisze cytowany autor, odnosząc się do tej 
kwestii – powoduje dreszcze u większości prawników i akademików (nie 
wspominając o sędziach). Ten sam lęk, który skłania ich do hołdowania 
zasadzie supremacji sądownictwa – owo paniczne poczucie, że polityka 
(popular politics) jest dzikim zwierzęciem, które należy trzymać na dystans 
– powoduje, że możliwość otwartego ataku na Sąd [Najwyższy] wydaje 
się im absolutnie przerażająca. Oznaczałoby to wypuszczenie zwierzęcia 
z jego klatki; gorzej nawet, pozwalałoby mu ją zniszczyć. Natychmiast 
słyszymy więc, jak krucha i niepewna jest władza sędziów, jak gdyby Sąd 
[Najwyższy] miał omdleć, jeśliby kiedykolwiek został zaatakowany nie 
tylko w słowach. Cóż za ironia, że jedynym sposobem wzmocnienia tej 
rzekomo najsłabszej gałęzi [władzy] jest uczynienie jej najsilniejszą20.

Ustanowienie czy też, jak chcą niektórzy, przywrócenie systemu 
departamentalnego i zastąpienie nim zasady supremacji sądownictwa 
wymaga od legislatywy i egzekutywy przyjęcia konfrontacyjnej posta-
wy wobec Sądu Najwyższego. Nie ma innego sposobu na przełamanie 
monopolu sądownictwa w zakresie formułowania obowiązującej wy-
kładni konstytucji. Kongres i legislatury stanowe powinny więc uchwa-
lać ustawy, kierując się własną interpretacją jej przepisów, niezależnie 
od tego, jak odpowiednie postanowienia konstytucji zostały wcześniej 
zinterpretowane przez sędziów. Egzekutywa powinna natomiast odma-
wiać stosowania ustaw, które uważa za niekonstytucyjne, bez względu 
na stanowisko sądów, oraz kontynuować wykonywanie tych, które w jej 
przekonaniu nie naruszają konstytucji nawet pomimo orzeczenia Sądu 
Najwyższego stwierdzającego nieważność którejś z nich21.

W celu racjonalizacji systemu rozproszonej interpretacji (shared in-
terpretative authority) proponuje się wypracowanie formalnej procedury 

19 Idem, The People Themselves…, op.cit., s. 249.
20 Ibidem, s. 250.
21 Por. T. Abu El-Haj, Linking the Questions: Judicial Supremacy as a Matt er of Constitu-

tional Interpretation, „Washington University Law Review” 2012, vol. 89, no. 6, s. 1345–1346.
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pozwalającej na uchylanie zasady supremacji sądownictwa w konkret-
nych przypadkach. Miałoby to na przykład następować w drodze rezo-
lucji obu izb Kongresu lub na podstawie prezydenckiego zarządzenia 
(executive order). W ten sposób odpowiednio legislatywa lub egzekutywa 
sygnalizowałyby Sądowi Najwyższemu, że ich zamiarem jest przejęcie 
odpowiedzialności za określenie obowiązującej wykładni konstytucji 
w określonej sprawie22. Taka deklaracja z jednej strony uświadamiałaby 
sędziom, że ich orzeczenie może zostać przez pozostałe władze zlek-
ceważone – co miałoby, jak należy przypuszczać, wpływać mitygują-
co na ich zachowanie – z drugiej strony otwierałaby publiczną debatę 
prowadzącą do ustalenia wiążącej w konkretnym przypadku wykładni 
konstytucji i rozstrzygnięcia ewentualnego sporu powstałego na tym 
tle między trzema równorzędnymi władzami. Wszystko to opiera się 
więc na charakterystycznym dla departamentalizmu, w pełni optymi-
stycznym założeniu, że możliwe jest zachowanie równowagi między 
władzami, to znaczy, że żadna z nich nie będzie dążyć wszelkimi do-
stępnymi jej sposobami do arbitralnego narzucenia swojego stanowi-
ska pozostałym w każdej kwestii wiążącej się z interpretacją konstytucji 
oraz że opinia publiczna nie może kształtować ich zachowanie pod tym 
względem23.

Słabość teorii departamentalnej jako formy odtworzenia polityczne-
go konstytucjonalizmu polega na tym, że nie ma w niej mechanizmu 
pozwalającego skutecznie zakwestionować ostateczność sądowych 
rozstrzygnięć. Nie stanowiłoby to być może problemu, gdyby depar-
tamentalizm potrafi ł w satysfakcjonujący sposób odpowiedzieć na py-
tanie, dlaczego sądowa wykładnia konstytucji nie powinna być w każ-
dym przypadku wiążąca dla pozostałych władz. Nie może on jednak 
tego uczynić, ponieważ pozostawiając sądom prawo interpretowania 
konstytucji, nie kwestionuje tym samym ujmowania jej w kategoriach 
jurydycznych. Twierdzenie o istnieniu kategorii zagadnień konstytu-
cyjnych, które ze względu na swój charakter nie mogą być rozstrzyga-
ne wyłącznie za pomocą metod interpretacyjnych, jakimi posługują się 
sądy, to zdecydowanie za mało24. Nie zapewnia ono bowiem spójnego 
teoretycznego uzasadnienia pozbawienia władzy sądowniczej prawa 
wiążącego określania znaczenia wszystkich przepisów konstytucji. Nie 
defi niuje kryteriów, na podstawie których mają być wyróżniane owe 
zagadnienia. Nie wskazuje też najwłaściwszej procedury, jaka mogłaby 
temu służyć. Teoria departamentalna przewiduje, że legislatywa i eg-
zekutywa powinny wykorzystywać wszelkie dostępne im narzędzia 

22 Ibidem, s. 1343–1344.
23 Por. ibidem, s. 1346–1347.
24 Zob. ibidem, s. 1313.
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w celu ograniczania aktywności sądownictwa w zakresie rozstrzygania 
zagadnień konstytucyjnych i zwalczania w ten sposób zasady judicial 
supremacy. Równocześnie jednak nie daje dostatecznie dobrych powo-
dów, dla których takie działania nie powinny być postrzegane jako nę-
kanie sędziów i nieuprawniona ingerencja we właściwą im konstytucyj-
nie sferę działania.

Dostrzegający tę ułomność departamentalizmu zwolennicy politycz-
nego konstytucjonalizmu powracają więc do pomysłów wysuwanych 
w pierwszych dekadach ubiegłego stulecia. Proponuje się zatem na 
przykład ustanowienie instytucji weta ludowego w stosunku do orze-
czeń Sądu Najwyższego. Zgodnie z jedną z takich propozycji mogłyby 
one być poddawane pod głosowanie powszechne, przy czym możliwość 
taka byłaby ograniczona wyłącznie do orzeczeń zapadłych większością 
jednego głosu. Referendum organizowane byłoby na podstawie decyzji 
Kongresu podejmowanej kwalifi kowaną większością głosów25.

W kontekście prób przywrócenia paradygmatu politycznego konsty-
tucjonalizmu w Stanach Zjednoczonych należy też postrzegać powrót 
do nullifi kacji26, którego przejawem były rezolucje uchwalone przez 
legislatury dziesięciu stanów w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku w reakcji na orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym ustawa 
stanowa sankcjonująca segregację rasową w szkołach publicznych zo-
stała uznana za niezgodną z konstytucją federalną. Nawiązując wprost 
do retoryki używanej przez dziewiętnastowiecznych zwolenników nul-
lifi kacji, rezolucje te określały z reguły rozstrzygnięcie sądu „nieważ-
nym i niepociągającym za sobą żadnych skutków [prawnych]” (null, 
void an of no eff ect). Podobny język pojawia się również współcześnie 
w kontekście podejmowanych przez legislatury stanowe prób kwe-
stionowania konstytucyjności ustaw federalnych. W ostatnich latach 
problematyka nullifi kacji stała się ponownie przedmiotem ożywionej 
dyskusji w związku z oporem wielu stanów wobec federalnych ustaw 
wprowadzających system obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń 
zdrowotnych. Po ich przyjęciu przez Kongres, w ciągu dwóch lat w le-
gislaturach dwudziestu trzech stanów zostały złożone projekty ustaw 
mających na celu nullifi kację federalnej legislacji. Większość z nich była 
sformułowana podobnie. Przykładowo w projekcie wniesionym do 
Izby Reprezentantów Idaho znalazło się stwierdzenie, że legislatura 
stanowa jest uprawniona do ostatecznego decydowania o konstytucyj-
ności federalnych ustaw, w związku z czym ogłasza, że ustawy uchwa-

25 Zob. T. Donnelly, Making Popular Constitutionalism Work, „Wisconsin Law Review” 
2012, no. 1, s. 187–188.

26 Por. J.H. Read, N. Allen, Living, Dead and Undead: Nullifi cation Past and Present, 
„American Political Thought” 2012, vol. 1, no. 2, s. 294.
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lone przez Kongres „nie są uprawnione na gruncie konstytucji Stanów 
Zjednoczonych oraz stanowią jej naruszenie”, w związku z czym są one 
„nieważne i nie pociągają za sobą żadnych skutków [prawnych] wobec 
obywateli Idaho przebywających w granicach [tego] stanu”. Projekto-
wana regulacja zakazywała urzędnikom stanowym i federalnym, w tym 
sędziom, podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu stoso-
wanie przepisów unieważnionych ustaw. Naruszenie zakazu miało być 
wykroczeniem podlegającym karze pozbawienia wolności na okres nie 
dłuższy niż sześć miesięcy lub grzywny w wysokości nie przekraczają-
cej 1000 dolarów27.

Opisanym próbom unieważniania ustaw federalnych przez legislatu-
ry stanowe nie należy przypisywać zbyt wielkiego znaczenia, ale nie 
można ich też całkowicie lekceważyć. Tym bardziej że podobne dzia-
łania podejmowane były w ostatnim czasie przez stanowe organy pra-
wodawcze nie tylko w stosunku do ustaw reformujących system opieki 
zdrowotnej, ale również wobec innych ustaw federalnych28. Nie są one 
jednak wciąż przesłanką uprawniającą do bezwzględnego podawania 
w wątpliwość stopnia akceptacji dla zasady judicial supremacy zarówno 
amerykańskich elit politycznych, jak i opinii publicznej. Niewątpliwa 
słabość doktryny nullifi kacji polega na tym, że opiera się ona na współ-
cześnie całkowicie anachronicznej w amerykańskich warunkach kon-
cepcji suwerenności ludu jako suwerenności partykularnych wspólnot 
stanowych. O wciąż silnym przyzwoleniu na rozstrzyganie zagadnień 

27 An Act Relating to State Sovereignty (House Bill no. 59), tekst opublikowany na: htt p://
legislature.idaho.gov (data pobrania: 12.01.2014). W kilku stanach wspomniane projek-
ty ustaw zostały uchwalone przez jedną z izb legislatury stanowej, ale tylko w Dako-
cie Północnej taki projekt uzyskał poparcie większości w obu izbach. Po złożeniu pod 
uchwaloną ustawą podpisu przez gubernatora weszła ona w życie w maju 2011 roku. 
Projekt został jednak znacząco złagodzony w trakcie prac legislacyjnych, w związku 
z czym sformułowania, które znalazły się w uchwalonej ustawie, są mniej jednoznacz-
ne niż te zamieszczone w pierwotnym przedłożeniu.

28 W 2013 roku legislatura Missouri uchwaliła ustawę, w której w wyrażonym 
 expressis verbis nawiązaniu do doktryny nullifi kacji opisanej w Rezolucjach Kentucky 
z 1798 roku została ogłoszona nieważność wszelkich federalnych aktów normatywnych 
zarówno obowiązujących, jak i uchwalonych kiedykolwiek w przyszłości, które „naru-
szają prawo obywateli do noszenia i posiadania broni gwarantowane przez II poprawkę 
do konstytucji Stanów Zjednoczonych”. Ustawa została zawetowana przez guberna-
tora, a legislatura nie zdołała jej ponownie uchwalić. An Act to repeal sections 21.750, 
571.030, 571.101, 571.107, 571.117, and 590.010, RSMo, and to enact in lieu thereof fourteen 
new sections relating to fi rearms, with a penalty provision (House Bill no. 436), tekst opub-
likowany na: htt p://www.house.mo.gov (data pobrania: 14.01.2014). Podobne ustawy 
zostały wcześniej uchwalone również w kilku innych stanach: Alasce, Arizonie, Idaho, 
Montanie, Tennessee i Wyoming. Zob. J.H. Read, N. Allen, op.cit., s. 256.
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konstytucyjnych przez sądownictwo może świadczyć fakt, że orzecze-
nie Sądu Najwyższego podtrzymujące konstytucyjność najważniejszych 
przepisów ustaw federalnych wprowadzających reformę systemu opie-
ki zdrowotnej nie było kwestionowane, podobnie jak rozstrzygnięcie 
tego organu w sprawie Brown v. Board of Education z 1954 roku. Wła-
dze żadnego ze stanów nie próbują też unieważnić orzeczeń sądowych 
uznających niekonstytucyjność stanowych przepisów zakazujących 
małżeństw jednopłciowych. Zamiast tego decydują się walczyć o ich 
uchylenie w sądach wyższej instancji. W przypadku federalnej refor-
my systemu opieki zdrowotnej po rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego 
sprzeciw stanów wobec federalnej legislacji ograniczył się już tylko do 
odmowy zaangażowania administracji stanowej we wprowadzanie 
w życie przepisów ustaw federalnych, co pozostaje w zgodzie z ustalo-
ną wcześniej przez Sąd Najwyższy interpretacją konstytucyjnej zasady 
federalizmu29. Niezależnie od tego inicjatywy na rzecz nullifi kacji ustaw 
federalnych ze względu na ich niekonstytucyjność wskazują, że część 
elit politycznych oraz opinii publicznej – nawet jeżeli stosunkowo nie-
wielka – jest gotowa akceptować inne metody rozwiązywania sporów 
konstytucyjnych niż wyłącznie postępowanie sądowe. Oprócz powrotu 
do nullifi kacji warto w tym kontekście wspomnieć również o propozy-
cjach poprawki do konstytucji federalnej umożliwiającej kwalifi kowanej 
większości dwóch trzecich legislatur stanowych uchylić każdą ustawę 
federalną (repeal amendment). Zwolennicy proponowanej zmiany prze-
konywali, że przesłanką takiej decyzji nie musiałaby być sprzeczność 
ustawy z konstytucją, niemniej jednak jednocześnie przyznawali, że jej 
celem miałoby być wykreowanie strukturalnego hamulca wobec wła-
dzy federalnej, innego niż sądownictwo, ponieważ sądowa wykładnia 
konstytucji doprowadziła do unicestwienia wszelkich konstytucyjnych 
ograniczeń władzy federalnej30.

Powrót do politycznego konstytucjonalizmu wymaga gruntownego 
przedefi niowania podstawowych kategorii pojęciowych z obszaru teo-
rii politycznej i konstytucyjnej, przede wszystkim pojęcia konstytucji, 
i przywrócenia im takiego znaczenia, jakie nadawano im pierwotnie 
w okresie kształtowania systemu rządów konstytucyjnych w Ameryce. 
Konieczne jest więc zburzenie mostu, który skutecznie przerzucono mię-
dzy konstytucjonalizmem a zasadą rządów prawa. Przeprowadzenie 
jakichkolwiek zmian instytucjonalnych – lub nawet tylko, zgodnie z za-
łożeniami teorii departamentalnej, trwałe zmodyfi kowanie charakteru 

29 Por. T. Wieciech, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 81.

30 R.E. Barnett , The Case for the Repeal Amendment, „Tennessee Law Review” 2011, 
vol. 78, no. 3, s. 816, 817.
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relacji między podzielonymi władzami – zmierzających do podważenia 
pozycji sądownictwa jako autorytatywnego interpretatora konstytucji, 
uwarunkowane jest uprzednim skutecznym zakwestionowaniem legi-
tymacji instytucji sądowej kontroli konstytucyjności prawa. Wraz z tym, 
jak obywatele i politycy przestaną uznawać sądową wykładnię konsty-
tucji za bezwzględnie wiążącą, sądownictwo stopniowo utraci pozycję 
jej autorytatywnego interpretatora. W istocie pozycja ta warunkowa-
na jest przecież jedynie prawną skutecznością wyroków wydawanych 
przez sądy. Ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu, można stwierdzić, 
że sposób, w jaki sędziowie interpretują postanowienia konstytucji, ma 
znaczenie tylko dlatego, że ustawy uznawane przez sądy za niezgod-
ne z konstytucją nie są stosowane. W tym kontekście warto przytoczyć 
opinię jednego z profesorów prawa na Uniwersytecie Teksasu, który za-
uważył, że uchwalane w połowie XX wieku w południowych stanach 
rezolucje nullifi kacyjne nie miały żadnego znaczenia, ponieważ urzęd-
nicy federalni „mieli wolę i siłę [potrzebne] do wyegzekwowania wszel-
kich wyroków sądu federalnego”31.

Na obecnym etapie niewiele wskazuje na to, że rzeczywiście może 
dojść w Stanach Zjednoczonych do trwałego osłabienia paradygmatu 
jurydycznego konstytucjonalizmu, a tym bardziej przywrócenia pier-
wotnej formuły rządów konstytucyjnych. W każdym razie renesans po-
litycznego konstytucjonalizmu wskazuje, że może on wciąż stanowić 
alternatywę dla modelu rządów konstytucyjnych opartych na interpre-
towanej i egzekwowanej przez sędziów ustawie zasadniczej. Pomimo 
przemian ustrojowych zachodzących współcześnie w państwach anglo-
saskich, jest ciągle obowiązującym paradygmatem konstytucyjnym 
w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, w nieco zmodyfi kowanej postaci, 
również w Australii i Kanadzie, choć w tym ostatnim państwie uległ 
największemu osłabieniu.

 

31 R. Card, Can States „Just Say No” to Federal Health Care Reform? The Constitutional 
and Political Implications of State Att empts to Nullify Federal Law, „Brigham Young Univer-
sity Law Review” 2010, no. 5, s. 1795.
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