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OD AUTORA

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych wyrosły z potrzeby dydaktyki uniwersy-
teckiej i przeznaczone są dla potrzeb tej dydaktyki. Wykłady z problematyki ustrojowej
państw obcych zacząłem przed wielu laty, w ramach zajęć dla studentów ówczesnych
administracyjnych studiów zaocznych, dla drugiego stopnia tych studiów. Poza ustro-
jową problematyką Szwajcarii, co stało się przedmiotem mej rozprawy habilitacyjnej, oraz
ustrojową problematyką Niemieckiej Republiki Federalnej, co stało się z kolei podstawą
uzyskania dalszych tytułów naukowych, i krótkim stażem na Uniwersytecie w Nantes
nie dane mi było poświęcić problematyce trzech pozostałych państw pogłębionych badań
u samych źródeł, tj. w trakcie zagranicznych staży naukowych. Niemniej prawo konsty-
tucyjne uprawiane było w krakowskiej katedrze zawsze przy stosowaniu w szerokim
zakresie metody komparatystycznej (dość wymienić nazwiska profesorów Konstantego
Grzybowskiego, Marka Sobolewskiego i Witolda Zakrzewskiego), a wspomniane wyżej
zajęcia dydaktyczne oraz własne zainteresowania pozwoliły mi podjąć się opracowania
książki przedstawianej teraz studiującej młodzieży.

Praca obejmuje informacje na temat ustrojów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczo-
nych, Włoch, Niemiec, Francji i Szwajcarii. Wybór taki uzasadniam faktem, że państwa
te w mym przekonaniu przyjęły w swych konstytucjach rozwiązania modelowe dla
wszystkich najistotniejszych problemów ustrojowych współczesnych państw demokra-
tycznych. Oczywiście nie brak interesujących rozwiązań ustrojowych także w wielu in-
nych państwach. Niezależnie jednak od faktu, że często napotkamy w nich wątki za-
czerpnięte z powyższych modeli konstytucyjnych, a oryginalność innych konstytucji
nierzadko polega na mniej czy bardziej umiejętnym ich połączeniu – te rozwiązania ory-
ginalne innych państw nie dotyczą podstawowych problemów konstytucyjnych: syste-
mu rządów, prawa wyborczego, sądownictwa konstytucyjnego, ustroju wymiaru spra-
wiedliwości czy ustroju terytorialnego. Sądzę, że te właśnie podstawowe problemy moż-
na już w sposób wyczerpujący omówić i zilustrować rozwiązaniami konstytucyjnymi
wybranych tu państw. Dlatego też nierzadko, na marginesie prezentowania konkretnych
rozwiązań, można w przedkładanej pracy znaleźć również odwołania do spotykanych
w prawie konstytucyjnym ogólnych problemów ustrojowych. Staram się też zachować
w niej ściśle prawniczy charakter prezentacji.

W przedstawianym podręczniku pomijam kwestie określające stosunek omawianych
państw do Unii Europejskiej (oczywiście dotyczy to jedynie państw członkowskich UE),
ujmowany w przepisach konstytucyjnych. To podstawowe skądinąd zagadnienie ustro-
jowe należy jednak, moim zdaniem, do innej dyscypliny dydaktycznej niż prawo kon-
stytucyjne, mianowicie do „prawa europejskiego”. Punktem wyjścia do jego prezentacji
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musi być bowiem, co oczywiste, analiza Traktatu Lizbońskiego, wraz z jego protokołami
dodatkowymi, dotyczącymi np. roli parlamentów narodowych. Rozwiązania konstytu-
cyjne poszczególnych państw w tym zakresie są z konieczności w dużym stopniu po-
wtórzeniem rozwiązań traktatowych i z tego też względu są nader podobne

Na szczęście nie brak już w Polsce opracowań dających przegląd współczesnych
ustrojów państwowych tak o charakterze prawno-konstytucyjnym, jak i politologicznym
(a dotyczy to również miejsca państw w strukturze Unii Europejskiej). Jeśli zdecydowa-
łem się dołączyć do nich niniejszą książkę, to również z uwagi na zastosowaną w niej
metodę. Oczywiście, z czego należy się niezmiernie cieszyć, nie brak też w Polsce wielu
stojących na wysokim poziomie monografii ustroju konkretnych państw czy nawet mo-
nografii poszczególnych instytucji ustrojowych w nich występujących. Wiele z nich wy-
korzystywałem we wspomnianych wyżej wykładach i przy pisaniu niniejszej książki. Do
nich również winni sięgnąć studenci, uczestnicy proseminariów czy seminariów, a także
magistranci i doktoranci zainteresowani bliżej którymkolwiek z poruszonych tutaj wąt-
ków. Należy też oczywiście wskazać na oryginalne monografie wydane w tych pań-
stwach, które także znaleźć można na półkach naszych bibliotek.

Wychodząc z założenia znajomości przez czytelników polskich instytucji ustrojo-
wych, w celu ułatwienia zrozumienia instytucji innych państw w przedłożonej pracy
czasami odwołuję się tego typu porównania. W studiowaniu problemów prezentowa-
nych w książce ułatwieniem będzie również sięganie do tekstów odpowiednich konsty-
tucji, na ogół dostępnych w polskich tłumaczeniach.

 
Paweł Sarnecki

Kraków, w październiku 2002 r.
 
W wydaniu niniejszym, podobnie jak w wydaniach poprzednich, nie zmieniono kon-

cepcji pracy i charakteru opracowania, całość materiału została jednak przejrzana i uzu-
pełniona, zwłaszcza o zagadnienia, które przyniosły nowelizacje konstytucyjne, zresztą
nader liczne i zasługujące na omówienie także w pracy typu podręcznikowego, a wpro-
wadzone po dacie opracowania wydania wcześniejszego, sprzed czterech lat.

 
Paweł Sarnecki

Kraków, w sierpniu 2012 r.
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Rozdział pierwszy

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII
I PÓŁNOCNEJ IRLANDII

I. Podstawy konstytucyjne

Jak wiadomo, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlan-
dii jest jednym z niewielu państw współczesnych o demokratycznym cha-
rakterze nieposiadających pisanej konstytucji – w rozumieniu jednego lub
kilku dokumentów wyposażonych formalnie w najwyższą moc prawną i obej-
mujących regulację co najmniej zasad ustroju politycznego. Oczywiście
w Wielkiej Brytanii funkcjonuje określony ustrój polityczny, tj. kraj ten po-
siada pewien system (uporządkowany zbiór) reguł, rządzących procesem
realizacji władzy politycznej. Reguły te zawarte są jednak gdzie indziej niż
w formalnym, spisanym i w szczególny sposób uchwalonym akcie (aktach)
konstytucyjnym.

1. Prawo zwyczajowe

Podstawowy zrąb tych reguł stanowi – podobnie jak ma to miejsce w wielu
innych gałęziach prawa Zjednoczonego Królestwa – prawo zwyczajowe,
kształtowane przez rozwój praktyki funkcjonowania władz publicznych, któ-
rej reguły postępowania zostają w pewnym momencie formalnie uznane za
reguły prawne. Zwykle uznanie to następuje przez orzeczenie sądowe, a wy-
rok sądowy, po raz pierwszy rozstrzygający dany proces (spór) z powołaniem
się na pewien wzorzec postępowania, zawarty w „prawie tego kraju” – uzna-
wany jest za precedens, do którego stosować się następnie winni wszyscy,
których może to dotyczyć. Nie znaczy to, że dana reguła tworzona jest dopiero
przez orzeczenie sądowe – ale że sąd opiera się, w tym wypadku po raz
pierwszy, na od dawna istniejącej regule. Możliwość stosowania sankcji są-
dowej staje się tym samym wyróżnikiem tych reguł jako reguł prawnych. Nie
są one skatalogowane w żadnym formalnym akcie prawnym, ale nikt nie ma
wątpliwości co do ich obowiązywania, a także co do tego, że w razie ich za-
kwestionowania znajdą swe potwierdzenie w wyroku sądowym.

prawo zwyczajowe
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Regułami prawa zwyczajowego (konstytucyjnego) są przede wszystkim
normy określające kompetencje naczelnych władz Królestwa: monarchy
(tzw. prerogatywy) i parlamentu. Takimi funkcjami monarchy, opartymi
o prawo zwyczajowe, jest m.in. prawo powoływania rządu, udzielanie sankcji
ustawodawczej, zawieranie traktatów międzynarodowych. Z kolei tego ro-
dzaju prawami (zwyczajowymi) parlamentu jest np. udzielanie zgody na
wszelkie wydatki państwa brytyjskiego, ustawodawstwo o nieograniczonym
przedmiotowo i podmiotowo zakresie itd.

2. Ustawy ustrojowe

Drugi zbiór reguł ustrojowych zawarty jest w ustawach parlamentu bry-
tyjskiego, dotyczących zagadnień, które w typowych państwach współczes-
nych zawarte są w jednym akcie, w konstytucji. W odróżnieniu od nich
w Zjednoczonym Królestwie problematyka ta jest rozproszona, stanowi
przedmiot wielu ustaw. Warto może nadmienić, że dotyczy to również
tzw. ustawy o reformie konstytucyjnej z 24 marca 2006 r., która wbrew tytu-
łowi dotyczy jedynie reformy sądownictwa brytyjskiego. Drugą różnicą jest
okoliczność, że owe ustawy ustrojowe nie są obdarzone wyższą mocą prawną
niż pozostałe ustawy i wobec tego też mogą być uchwalane i zmieniane
w normalnej procedurze ustawodawczej. Czasem formalizują one dotych-
czasowe normy zwyczajowe, czasem je zmieniają i uzupełniają, czasem po-
wodują ich wygaśnięcie, czasem zaś stanowią wprowadzenie nowej instytucji
ustrojowej, dotychczas nieistniejącej (np. ustawa o Parlamentarnym Komi-
sarzu do spraw Administracji z 1967 r.). Oczywiście wówczas gdy przepisy
ustaw wchodzą w miejsce dotychczasowej regulacji o charakterze zwyczajo-
wym, z upływem czasu mogą być nowelizowane i przekształcane przez usta-
wy późniejsze. Oprócz ustaw dotyczących kompetencji i organizacji naczel-
nych władz Królestwa, do ustaw ustrojowych zaliczyć należy wiele ustaw
określających pozycję obywateli (począwszy od słynnej Wielkiej Karty Swo-
bód). Typowymi ustawami ustrojowymi są np. ustawa o parlamencie z 1911 r.,
ustalenie porządku dziedziczenia tronu w ustawie o [jego] ustanowieniu (Act
of Settelment) z 1701 r. lub ustawa z 15 września 2011 r. o rozwiązywaniu
parlamentu i ustaleniu terminu wyborów (Fixed-term Parliaments Act). Także
i tutaj trudno jest precyzyjnie ustalić krąg ustaw należących do „ustaw ustro-
jowych”. Nie bardzo można je odnosić do konstytucji innych państw, gdyż
zakresy konstytucji w poszczególnych państwach są przecież nader różne.

3. Konwenanse konstytucyjne

Do regulacji określających kształt ustroju Zjednoczonego Królestwa nale-
żą również konwenanse konstytucyjne. W odróżnieniu od dwu pierwszych

ustawy ustrojowe

konwenanse
konstytucyjne
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zbiorów reguł nie mamy w tym wypadku do czynienia z regułami prawnymi.
Nie zostały więc nigdy ustanowione w jakimkolwiek akcie prawotwórczym,
nie mogą również na ich podstawie orzekać sądy, które nie mogą też wymu-
szać zgodnego z tymi zasadami postępowania. Pomimo tego uważa się je za
wiążące reguły postępowania, obowiązujące aż do momentu zniesienia lub
przekształcenia, a odstępstwa od nich oceniane są jako działania „wbrew bry-
tyjskiej konstytucji”. Z drugiej strony, ze względu na swą doniosłość (wagę
regulowanych zagadnień), nie są to tylko pewne zwyczaje konstytucyjne,
występujące w bieżącej praktyce ustrojowej. Ich treść ograniczona jest do ob-
szaru funkcjonowania naczelnych władz państwa.

Konwenanse określane są jako reguły dotyczące sposobu wykorzystywa-
nia zasad (norm) ustrojowych, i to zarówno zasad wyrażonych w prawie
zwyczajowym, jak i zasad wyrażonych w ustawach ustrojowych. Ich przed-
miotem nie jest więc w zasadzie powoływanie do życia nowych kompetencji,
choć określenie granicy między „powołaniem kompetencji” a „ustaleniem
sposobu jej wykorzystania” nie zawsze jest łatwe. Regułą prawa zwyczajo-
wego (prerogatywą królewską) jest np. powoływanie premiera, a konwenan-
sem wymóg, aby to powołanie dotyczyło wyłącznie lidera partii posiadającej
większość w Izbie Gmin. Do niedawna najwyższą instancją sądową Zjedno-
czonego Królestwa była Izba Lordów (reguła prawa stanowionego) – a kon-
wenansem zasada, że działając w tym charakterze, Izba Lordów działa jedynie
w składzie tzw. lordów prawa.

Konwenanse powstają zazwyczaj w drodze precedensów (ale nieprzy-
bierających postaci wyroku sądowego), przy czym precedensowi powinno
towarzyszyć uznanie ich doniosłości i przekonanie o słuszności takiego wła-
śnie postępowania. W sposób szczególny temu przekonaniu dają wyraz opra-
cowania naukowe poświęcone prawu konstytucyjnemu, które wyszły spod
pióra brytyjskich autorów. Wywody takich autorów, jak A.V. Dicey, W. Bage-
hot, I. Jennings, E. Wade i inni służą jako autorytatywne źródło ustalania
zarówno zakresu, jak i treści reguł konstytucyjnych. Konwenanse bardzo
często identyfikowane są z nazwiskiem polityka, który po raz pierwszy sku-
tecznie zaproponował czy też skomentował określone postępowanie.

4. Zasady ustrojowe

Konstytucja Wielkiej Brytanii w podanym wyżej sensie obejmuje również
pewne generalne idee czy też najogólniejsze zasady ustrojowe, które w kra-
jach konstytucji pisanych znajdują się zwykle we wstępnych partiach aktów
konstytucyjnych. Można je określić również jako swoiste założenia konsty-
tucyjne, posiadające powiązania z każdą, bardziej szczegółową normą ustro-
jową, będące niejako zasadami „wyciągniętymi poza nawias” regulacji kon-
stytucyjnej. Zestaw tych generalnych idei jest tworem brytyjskiej nauki prawa
konstytucyjnego, ale nie ma on charakteru jakiegoś zbioru twierdzeń aprio-
rycznych, lecz jest wynikiem naukowej analizy i uogólnienia kilkuset lat

zasady ustrojowe
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