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Konstytucyjne aspekty zawieszonego parlamentu w Wielkiej Brytanii

Sytuację, w której jedna partia nie dysponuje większością mandatów w Izbie 
Gmin – to znaczy nie ma ich więcej aniżeli łącznie wszystkie pozostałe – naj-
częściej nazywa się w Wielkiej Brytanii „zawieszonym parlamentem” (hung 
parliament). W tym kontekście używane jest też określenie „parlament bez 
ogólnej większości” (no overall majority parliament). Chociaż jest ono bar-
dziej poprawne to jednak nie tylko w potocznym języku, ale również i w pu-
blikacjach naukowych zadomowiło się już na dobre sformułowanie hung 
parliament, jako prostsze i łatwiejsze w użyciu a przy tym trafnie oddające 
istotę opisywanego zjawiska. 

Do powstania zawieszonego parlamentu dochodzi przede wszystkim 
w rezultacie nierozstrzygniętych wyborów, w których żadne z  rywalizują-
cych ugrupowań nie zdołało uzyskać poparcia wyborców wystarczającego 
do zdobycia więcej niż połowy miejsc w parlamencie. 

Wybory powszechne z maja 2010 r. po raz pierwszy od 1974 r. zakończy-
ły się takim właśnie rezultatem, nie dając parlamentarnej większości żadnej 
z partii. Był to drugi tego rodzaju przypadek po II wojnie światowej. Wcze-
śniej nierozstrzygnięte wybory miały miejsce w latach: 1847, 1885, 1892, 1910 
(wybory odbyły się wówczas dwukrotnie, w styczniu oraz w grudniu i w obu 
przypadkach żadna z partii nie zdobyła większości mandatów), 1923 i 1929. 
Okazuje się więc, że na 45 elekcji przeprowadzonych w  Wielkiej Brytanii 
od pierwszej wielkiej reformy prawa wyborczego dokonanej w 1832 r., tylko 
dziewięć z nich – a więc dokładnie jedna piąta – nie pozwoliło wyłonić jed-
nopartyjnej większości parlamentarnej. Sytuację tego rodzaju można więc 

1 Autor jest adiunktem w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych In-
stytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Między-
narodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.



12 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2011/1

uznać za odstępstwo od reguły, którą w ustroju brytyjskim jest jednoznacz-
ne zwycięstwo wyborcze jednego ugrupowania.

Tabela 1. Wyniki wyborów prowadzących do powstania zawieszonego parlamentu

Rok  
wyborów

Partie polityczne % głosów
Liczba  

mandatów

Liczba mandatów bra-
kujących do jednopar-

tyjnej większości

1847
Partia Konserwatywna*

Partia Liberalna
Inni

42,2
53,9
3,9

325
292
39

_____
656 4

1885

Partia Konserwatywna
Partia Liberalna

Irlandzcy Nacjonaliści
Inni

43,5
47,4
6,9
2,2

249
319
86
16

_____
670 17

1892

Partia Konserwatywna
Partia Liberalna

Irlandzcy Nacjonaliści
Inni

47,0
45,4
5,2
2,4

313
272
72
13

_____
670 23

1910 I

Partia Konserwatywna
Partia Liberalna

Partia Pracy
Irlandzcy Nacjonaliści

Inni

46,8
43,5
7,0
1,9
0,8

272
274
40
82
2

_____
670 62

1910 XII

Partia Konserwatywna
Partia Liberalna

Partia Pracy
Irlandzcy Nacjonaliści

Inni

46,6
44,2
6,4
2,5
0,3

271
272
42
84
1

_____
670 64
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Rok  
wyborów

Partie polityczne % głosów
Liczba  

mandatów

Liczba mandatów bra-
kujących do jednopar-

tyjnej większości

1923

Partia Konserwatywna
Partia Liberalna

Partia Pracy
Inni

38,0
30,7
29,7
1,6

258
191
158

8
_____

615 50

1929

Partia Konserwatywna
Partia Pracy

Partia Liberalna
Inni

38,1
37,1
23,6
1,2

260
287
59
9

_____
615 21

1974 II

Partia Konserwatywna
Partia Pracy

Partia Liberalna
Inni

37,9
37,2
19,3
5,6

297
301
14
23

_____
635 17

2010

Partia Konserwatywna
Partia Pracy

Liberalni Demokraci
Inni

36,1
29,0
23,0
11,9

307
258
57
28

_____
650 19

* W 1847 r. wśród kandydatów Partii Konserwatywnej znajdowali się również tak zwani liberalni konserwatyści 
(Liberal Conservatives), a w 1892 r. oraz w styczniu 1910 r. liberałowie sprzeciwiający się przyznaniu Irlandii samo-
rządu, nazywani liberalnymi unionistami (Liberal Unionists).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. Rallings, M. Thrasher, British Electoral Facts 1832–2006, Aldershot 
2007, s. 3–58; http://news.bbc.co.uk (11.02.2011).

Zawieszony parlament może również powstać wskutek utraty większo-
ści przez rządzące ugrupowanie pomiędzy wyborami spowodowany po-
rażkami w wyborach uzupełniających, przejściem części deputowanych do 
innych partii lub odmową stosowania się przez nich do poleceń rzecznika 
dyscypliny partyjnej (whip)2. W XX wieku zanotowano dwa takie przypad-
ki. W 1976 r. gabinet H. Wilsona utracił kruchą – zaledwie trzymandatową – 

2 Parlamentarzystów, którzy odmawiają przyjmowania poleceń whipa w zakresie dys-
cypliny partyjnej bądź ze względu na notoryczne głosowanie wbrew stanowisku rządu prze-
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większość w Izbie Gmin uzyskaną po wyborach z października 1974 r. W lu-
tym 1997 r. większości w parlamencie nie miał już gabinet J. Majora, który 
po wyborach z 1992 r. dysponował nad opozycją przewagą 21 głosów3. 

W wymiarze politycznym zjawisko zawieszonego parlamentu wiąże się 
przede wszystkim z  funkcjonowaniem systemu partyjnego oraz wzorcami 
zachowań partii politycznych na arenie parlamentarnej oraz gabinetowej. 
Do wyłonienia parlamentu bez ogólnej większości dochodziło zawsze wów-
czas gdy zachwianiu ulegała klasyczna dwupartyjność. Działo się to albo ze 
względu na obecność w systemie stosunkowo silnych partii trzecich – jednej, 
jak w latach: 1885, 1892, 1929 oraz 2010 lub dwóch jak w 1910 r. – zdolnych 
do uzyskania znaczącej reprezentacji parlamentarnej – co wobec zbliżonego 
poparcia dla dwóch głównych partii uniemożliwiało jednej z nich zdobycie 
większości mandatów – albo wobec zmiany jednej z dwóch głównych partii 
w systemie, skutkującej czasowym zrównaniem ich siły wyborczej, co miało 
miejsce w 1923 r. (zob. Tabela 1). W warstwie analizy politycznej interesujące 
są także determinowane tego rodzaju uwarunkowaniami wzorce zachowań 
partii politycznych na arenie parlamentarnej i gabinetowej. W takich oko-
licznościach aż do 2010 r. regułą pozostawało tworzenie gabinetów mniej-
szościowych zmuszonych do konfrontacji z  chociaż dysponującą większo-
ścią to jednak równocześnie heterogeniczną opozycją. Niekiedy oczywiście 
gabinety takie mogły liczyć na zewnętrzne wsparcie lub chociaż tolerancję ze 
strony części opozycji, jak miało to miejsce po wyborach z 1923 r. Zawiąza-
nie formalnej koalicji i utworzenie większościowego koalicyjnego gabinetu 
po wyborach z 2010 r. oznacza więc odstępstwo od tradycji jednopartyjnych 
gabinetów wyznaczając w ten sposób nowy wzorzec zachowania partii poli-
tycznych w warunkach zawieszonego parlamentu.

W Wielkiej Brytanii sytuacja, w której żadna partia nie kontroluje więk-
szości mandatów parlamentarnych ma jednak również istotne konsekwen-
cje konstytucyjne. Ustrojowe aspekty zagadnienia dotyczą przede wszyst-
kim procedury tworzenia rządu po wyborach oraz – w dalszej perspektywie 
– konstytucyjnej roli monarchy w demokracji parlamentarnej. Konstytucyj-
ne odniesienia posiadają również wskazane już polityczne aspekty zawieszo-

stają być takimi poleceniami obejmowani, nie można traktować jako zaplecza politycznego 
rządu, nawet jeśli pozostawaliby oni członkami frakcji parlamentarnej partii rządzącej. 

3 Zob. L. Maer, Hung Parliaments, Standard Note: SN/PC/04951, s. 8–12, www. parlia-
ment.uk (9.02.2011).
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nego parlamentu. Dotyczy to w równej mierze sytuacji, w której w rezultacie 
nierozstrzygniętych wyborów utworzony zostaje gabinet mniejszościowy, 
jak i  takiej, w  której prowadzą one do powstania gabinetu koalicyjnego. 
W  obu przypadkach wiąże się to z  odpowiedzialnością polityczną rządu 
przed parlamentem konstytuująca kluczową w  ustroju brytyjskim zasadę 
rządów odpowiedzialnych (responsible government). Wszystkie te ustrojowe 
konsekwencje nierozstrzygniętych wyborów parlamentarnych związane są 
ze specyficzną dla ustroju brytyjskiego normatywną regulacją tych materii. 

System rządów parlamentarnych w  Wielkiej Brytanii funkcjonuje bo-
wiem w oparciu o konwenanse konstytucyjne, które są nieformalnymi oraz 
pozaprawnymi normami konstytucyjnymi. Ukształtowały się one stopnio-
wo w procesie ewolucji brytyjskiego ustroju, definiując z czasem charakter 
relacji pomiędzy egzekutywą a parlamentem oraz dwoma podmiotami w ob-
rębie władzy wykonawczej – monarchą i gabinetem. To właśnie konwenanse 
konstytucyjne określają sposób wykonywania przez monarchę jego najważ-
niejszych funkcji ustrojowych związanych z powoływaniem rządu (którego 
członkowie są wszak formalnie tylko królewskimi doradcami) oraz rozwią-
zywaniem parlamentu. W całości na konwenansach konstytucyjnych oparta 
jest odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem. 

Zgodnie z konwenansem konstytucyjnym monarcha ma obowiązek po-
wołać na stanowisko premiera osobę dysponującą zaufaniem parlamentu. 
Wyłącznie na wniosek szefa rządu – za jego radą (on advice) – może on roz-
wiązać parlament. Premier może zaś pozostawać na stanowisku – a więc być 
konstytucyjnie upoważnionym do służenia monarsze radą – tak długo jak 
cieszy się zaufaniem parlamentu. 

Jeżeli jedna partia obsadza większość mandatów w  Izbie Gmin, wów-
czas oparty na konwenansach konstytucyjnych mechanizm ustrojowy może 
działać sprawnie. Jeśli więc ugrupowanie, na którego czele stoi premier wy-
grywa wybory zdobywając równocześnie większość w parlamencie wówczas 
procedura tworzenia rządu w ogóle nie jest uruchamiana a dotychczasowy 
premier pozostaje na stanowisku4. Natomiast gdy z wyborów zwycięsko wy-
chodzi oficjalna Opozycja Jej Królewskiej Mości, to w sytuacji, w której uzy-
skała ona większość mandatów parlamentarnych urzędujący premier składa 

4 Por. K. Urbaniak, Formowanie rządu w  Wielkiej Brytanii: wybrane problemy teorii 
i praktyki, [w:] Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybra-
nych państw, pod red. T. Mołdawy, J. Szymanka, Warszawa 2008, s. 177–178.
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dymisję niezwłocznie po wyborach – nie oczekując na pierwsze posiedzenie 
nowo wybranego parlamentu – a na jego miejsce królowa powołuje lidera 
Opozycji. Udział monarchy w procedurze powołania rządu jest więc wyłącz-
nie nominalny. Dysponujący poparciem większości w parlamencie premier 
decyduje w praktyce o jego rozwiązaniu, jako że monarcha zgodnie z konwe-
nansem konstytucyjnym nie może stosownej prośbie z jego strony odmówić. 
W takiej sytuacji nie ma też oczywiście potrzeby tworzenia gabinetów koali-
cyjnych. W rezultacie odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamen-
tem sprowadza się w praktyce do odpowiedzialności premiera przed frakcją 
parlamentarną partii rządzącej a przejęcie władzy przez Opozycję możliwe 
jest jedynie w drodze nowych wyborów.

W warunkach zawieszonego parlamentu funkcjonowanie tego mechani-
zmu ulega zakłóceniu. Jeśli wybory nie przyniosą jednoznacznego rozstrzy-
gnięcia wówczas premier nie jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpie-
nia, nawet wówczas gdy jego partia nie zdobyła największej liczby mandatów 
w Izbie Gmin. Po nierozstrzygniętych wyborach szef rządu może pozostać 
na stanowisku, jako że tylko jednoznaczna wyborcza porażka – oznaczająca 
zdobycie większości mandatów przez Opozycję – zobowiązuje go do natych-
miastowego ustąpienia, pozbawiając zaufania parlamentu upoważniającego 
do kierowania gabinetem. Jeżeli Opozycja nie zdobyła większości w parla-
mencie należy uznać, że premier nadal cieszy się jego zaufaniem. Trafnie 
istotę stosownego konwenansu oddał odpytywany na tę okoliczność przez 
Komisję Sprawiedliwości Izby Gmin Lord Butler stwierdzając, że urzędują-
cy przed wyborami szef rządu „pozostaje premierem, dopóki nie jest jasne, 
że nie może on już dłużej zawiadywać większością w Izbie Gmin a ktoś inny 
może”5.

Jeżeli wybory nie przyniosą jednoznacznego rozstrzygnięcia dotychczaso-
wy premier ma trzy możliwości: a) ustąpić niezwłocznie; b) poszukać możli-
wości poparcia ze strony mniejszych partii – względnie nawet pojedynczych 
deputowanych – bądź podjąć próbę utworzenia koalicji, która pozwoliłaby 
mu sformować większościowy gabinet; c) pozostając na stanowisku zdecy-

5 Constitutional processes following a  general election, House of Commons Justice 
Committee. Fifth Report of Session 2009–2010 HC 396, Ev. 1, www.parliament.co.uk, 
(9.02.2011).
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dować się na kierowanie rządem mniejszościowym i skonfrontowanie par-
lamentu6.

Jeżeli premier zdecyduje się złożyć dymisję bezpośrednio po wyborach 
wówczas kwestią o zasadniczym znaczeniu staje się powołanie jego następcy. 
Jest to bezwzględnie konieczne, jako że królowa nie może wykonywać swych 
konstytucyjnych obowiązków bez odpowiedzialnych przed parlamentem 
doradców. W praktyce na niezwłoczne ustąpienie decydowali się ci szefowie 
rządów, których partie poniosły wyborczą porażkę, to znaczy nie zdobyły 
największej liczby mandatów. Tak właśnie postąpił S. Baldwin w 1929 r. oraz 
G. Brown w 2010 r., przy czym ten drugi zwlekał z decyzją pięć dni składa-
jąc rezygnację dopiero wówczas kiedy konserwatyści i liberałowie uzgodni-
li utworzenie większościowej koalicji. Ponieważ jednak G. Brown nie podjął 
zabiegów mających zapewnić kierowanemu przezeń gabinetowi większości 
parlamentarnej jego ustąpienie należy traktować jako rezygnację bezpośred-
nio po wyborach.

W  dotychczasowej praktyce ustrojowej po tym jak szef rządu składał 
rezygnację bezpośrednio po wyborach na jego miejsce zawsze powoływa-
ny był lider Opozycji. W doktrynie wskazuje się nawet na obowiązywanie 
konwenansu, zgodnie z którym w tego rodzaju okolicznościach – to znaczy 
w warunkach zawieszonego parlamentu i po rezygnacji urzędującego pre-
miera – królowa powinna powierzyć stanowisko szefa rządu właśnie lidero-
wi Opozycji, stojącemu na czele partii dysponującej największą w parlamen-
cie liczbą mandatów7. Wydaje się jednak, że istnienie tego rodzaju normy 
konwenansowej można podać w  wątpliwość. Lider Opozycji jest oczywi-
ście naturalnym kandydatem na premiera. Podnosi się nawet, że objęcie tego 
stanowiska gdy wymagają tego okoliczności jest jego konstytucyjnym obo-
wiązkiem8. Pomijając nawet i to, że liderzy Opozycji nader często odmawia-
li objęcia funkcji szefa rządu – już w 1873 r. uczynił tak B. Disraeli, znajdując 

6 Por. S. Kalitowski, Hung-up over Nothing? The Impact of a Hung Parliament on British 
Politics, „Parliamentary Affairs” Vol. 62, No. 2, 2008, s. 399.

7 R. Blackburn, Monarchy and the Personal Prerogative, „Public Law”, 2004, s.  552; 
J. Rasmussen, Constitutional Aspects of Government Formation in a Hung Parliament, „Parlia-
mentary Affairs” Vol. 40, No. 2, 1987, s. 144.

8 K. Wójtowicz, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Opozy-
cja parlamentarna, pod red. E. Zwierchowskiego, Warszawa 2000, s. 284. Por. też: A. B. Keith, 
The British Cabinet System 1830–1938, London 1939, s. 47–48; I. Jennings, Cabinet Govern-
ment, Cambridge 1969, s. 52.
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w późniejszych latach licznych naśladowców – przez co trudno mówić o ist-
nieniu konstytucyjnego obowiązku w tym zakresie po ich stronie, lider Opo-
zycji nie musi być przecież osobą dysponującą zaufaniem parlamentu. Tylko 
taka osoba może natomiast stać na czele rządu. Innymi słowy, jeśli w warun-
kach zawieszonego parlamentu dotychczasowy premier ustępuje niezwłocz-
nie po wyborach, królowa nie ma obowiązku powołania na to stanowisko li-
dera Opozycji. Musi tak uczynić jedynie wówczas, kiedy jest on jedyną osobą 
zdolną do pozyskania zaufania parlamentu. 

Nie jest rolą królowej oceniać, na ile lider Opozycji, który siłą rzeczy nie 
dysponuje większością mandatów w Izbie Gmin, będzie w stanie pozyskać 
a w dalszej perspektywie utrzymać zaufanie parlamentu. Jeśli jednak istnieć 
będą przesłanki wskazujące na możliwość utworzenia większościowego ga-
binetu przez kogoś innego spośród parlamentarzystów, wydaje się, że wów-
czas królowa mogłaby wstrzymać się z powołaniem lidera Opozycji a nawet 
przeprowadzić formalne konsultacje, tak aby upewnić się czy taka szansa 
rzeczywiście istnieje9. Aktywizacja głowy państwa w tej sytuacji znajdowa-
łaby konstytucyjne uzasadnienie w zasadzie rządów odpowiedzialnych, któ-
ra wymaga od członków gabinetu zaufania parlamentu upoważniającego ich 
do doradzania królowej, w konstytucyjnym znaczeniu tej formuły. Jeśli lider 
Opozycji nie mógłby takiego zaufania gwarantować a byłby w stanie uczynić 
to ktoś inny, wówczas takiej właśnie osobie królowa powinna powierzyć za-
danie utworzenia rządu. W każdym razie w sytuacji, w której żadna z partii 
nie dysponuje większością mandatów w Izbie Gmin i po ustąpieniu dotych-
czasowego premiera królowa nie ma konstytucyjnego obowiązku powołania 
na to stanowisko lidera Opozycji, nawet wówczas gdy stoi on na czele ugru-
powania najliczniej reprezentowanego w parlamencie.

Jeżeli wybory nie przyniosły jednoznacznego zwycięstwa oficjalnej Opo-
zycji Jej Królewskiej Mości – to znaczy nie zdobyła ona większości manda-
tów w Izbie Gmin – premier nie ma obowiązku niezwłocznie zrezygnować, 
nawet wówczas gdy jego partia nie uzyskała największej liczby miejsc w par-
lamencie. W takiej sytuacji może on starać się pozyskać dla swego gabinetu 
poparcie mniejszych ugrupowań – względnie deputowanych niezrzeszonych 
– bądź podjąć próbę utworzenia koalicji. Może też zdecydować się na skon-
frontowanie parlamentu kierując gabinetem mniejszościowym. 

9 Zob. R. Brazier, Government Formation from a Hung Parliament, „Public Law”, 1986, 
s. 399.



19Tomasz Wieciech • Konstytucyjne aspekty zawieszonego parlamentu...

Pierwsze rozwiązanie wybrał E. Heath po wyborach z  lutego 1974 r., 
w których Partia Konserwatywna zdobyła 297 mandatów wobec 301 opozy-
cyjnej Partii Pracy. Premier próbował wówczas uzyskać dla swego gabinetu 
poparcie ze strony mniejszych partii, co pozwoliłoby mu pozostać na stano-
wisku dysponując zaufaniem parlamentarnej większości lecz wobec niepo-
wodzenia tych zabiegów zdecydował się ustąpić ze stanowiska. Trudno okre-
ślić jak długo dotychczasowy szef rządu może zabiegać o poparcie dla swego 
gabinetu. E. Heath zrezygnował po czterech dniach, co – choćby ze wzglę-
du na to, że do 2010 r. był to jedyny przypadek tego rodzaju formalnych ne-
gocjacji pomiędzy partiami – wyznaczyło pewien standard postępowania 
w podobnych okolicznościach10. W każdym razie premier powinien zakoń-
czyć rozmowy z innymi partiami na tyle wcześnie aby dać możliwość sfor-
mowania alternatywnego gabinetu gdyby wobec ich niepowodzenia zdecy-
dował się ustąpić ze stanowiska. 

Przypadek E. Heatha pozostaje jednak odosobniony. Jeśli po nierozstrzy-
gniętych wyborach premierzy nie rezygnowali niezwłocznie wówczas z re-
guły decydowali się na skonfrontowanie parlamentu. Najczęściej czynili tak 
szefowie rządów, którzy wygrali wybory, to znaczy kierowane przez nich 
partie zdobyły największą liczbę mandatów. W takiej sytuacji na stanowi-
sku zdecydowali się pozostać Lord Salisbury w 1892 r., H. Asquith dwukrot-
nie w 1910 r. oraz S. Baldwin w 1923 r. W 1885 r. Lord Salisbury nie ustą-
pił, mimo że jego Partia Konserwatywna dysponowała w Izbie Gmin tylko 
247 mandatami wobec 319 Partii Liberalnej. Niezależnie od tego czy partia 
premiera obsadza największą liczbę miejsc w parlamencie czy też nie, szef 
rządu ma prawo – podobnie jak pozostali ministrowie – pozostać na sta-
nowisku po nierozstrzygniętych wyborach i poddać się ocenie parlamentu 
nawet jeśli partie opozycyjne doszły do porozumienia dającego możliwość 
powołania większościowego gabinetu11. Słusznie podkreśla się, że w warun-
kach zawieszonego parlamentu dotychczasowy premier ma prawo utworzyć 
rząd i „sprawdzić jego siłę w nowo wybranej Izbie Gmin. Urzędujący pre-
mier ma taką szansę nawet jeśli jego lub jej partia nie zdobyła największej 

10 Zob. R. Fox, Five Days in May: A New Political Order Emerges, „Parliamentary Affairs” 
Vol. 63, No. 4, 2010, s. 613.

11 Zob. G. Winterton, Tasmania’s Hung Parliament, „Public Law”, 1992, s. 434.
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liczby miejsc w izbie”12. Prawo to wynika z fundamentalnej zasady rządów 
parlamentarnych, zgodnie z którą to parlament – a nie bezpośrednio wynik 
wyborów – przesądza o tym kto stoi na czele rządu.

Spośród brytyjskich premierów, którzy pomimo braku większości zde-
cydowali się pozostać na stanowisku po nierozstrzygniętych wyborach tyl-
ko H. Asquith – za to dwukrotnie – przetrwał głosowanie nad adresem 
dziękczynnym w odpowiedzi na mowę tronową (Address in Reply to the Spe-
ech from the Throne), które dostarcza pierwszej sposobności do uchwalenia 
w parlamencie wotum nieufności wobec rządu13. Porażka w głosowaniu nad 
adresem zobowiązuje premiera do złożenia dymisji. Podobnie jak wówczas 
gdy premier ustępuje niezwłocznie po wyborach królowa nie ma obowiązku 
powołania na to stanowisko lidera Opozycji jeśli ktoś inny jest w stanie po-
zyskać zaufanie parlamentu. Wobec braku takiej osoby premierem powinien 
jednak zostać lider Opozycji. W żadnym razie nie jest dopuszczalne zwró-
cenie się do królowej o  rozwiązanie parlamentu przez szefa rządu, które-
mu parlament w głosowaniu nad adresem dziękczynnym odmówił zaufania. 
W dotychczasowej historii Wielkiej Brytanii sytuacja tego rodzaju nie miała 
nigdy miejsca. Zarówno Lord Salisbury w latach 1886 oraz 1892, jak i S. Bal-
dwin w 1924 r. składali na ręce monarchy dymisję nie próbując doprowadzić 
do kolejnych wyborów. Nie może być jednak wątpliwości, że gdyby premier 
znajdujący się w takiej sytuacji próbował doprowadzić do rozwiązania parla-
mentu królowa mogłaby mu odmówić odwołując się do tak zwanych upraw-
nień zastrzeżonych (reserve powers). 

Jak wiadomo, udział królowej jest konieczny w szeregu sytuacji związa-
nych z  funkcjonowaniem ustroju Wielkiej Brytanii. To monarcha formal-
nie dokonuje rozwiązania parlamentu, zwołuje jego sesję, zawiesza i odracza 
jego obrady, powołuje i odwołuje członków rządu oraz udziela sankcji usta-
wom uchwalanym przez parlament. Wszystkie te funkcje – z wyjątkiem po-
wołania premiera, wówczas bowiem brak jest osoby uprawnionej do udzie-
lenia stosownej rady – królowa wykonuje za radą odpowiedzialnych przed 
parlamentem ministrów, co oznacza, że nie podejmuje w tym zakresie sa-

12 P. H. Russell, Learning to Live with Minority Parliaments, [w:] Parliamentary Democ-
racy in Crisis, pod red. P. H. Russella, L. Sossin, Toronto–Buffalo–London 2009, s. 137. Por. 
też wypowiedź V. Bogdanora dla Komisji Sprawiedliwości Izby Gmin: Constitutional proces-
ses…, Ev. 8.

13 Zob. T. Wieciech, Wotum nieufności w parlamentaryzmie westminsterskim, „Przegląd 
Sejmowy” nr 6, 2010, s. 92–93.
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modzielnych decyzji a jedynie zapewnia skuteczność decyzjom podejmowa-
nym przez gabinet lub premiera. Konstytucyjne zobowiązanie monarchy do 
akceptacji rady służących mu ministrów stanowi gwarancję, że nie będzie 
on prowadzić własnej polityki, niezależnej od tej realizowanej przez rząd. 
Słusznie zatem konwenans ten uznawany jest za podstawę monarchii kon-
stytucyjnej14. 

W szczególnych okolicznościach królowa może jednak odmówić zasto-
sowania się do rady premiera lub gabinetu, do której musi stosować się bez-
względnie w normalnych warunkach. Chociaż precyzyjne określenie uwa-
runkowań upoważniających ją do skorzystanie z  reserve powers nastręcza 
wielu trudności, zwłaszcza na gruncie brytyjskim – w Wielkiej Brytanii bo-
wiem, inaczej niż w Australii i Kanadzie brak jest stosownych precedensów 
ustrojowych – to niewątpliwie tego rodzaju możliwość pojawia się w warun-
kach parlamentu bez ogólnej większości.

Królowa może nie zgodzić się na rozwiązanie parlamentu nie tylko wów-
czas gdy próbuje do tego doprowadzić szef rządu, który po nierozstrzygnię-
tych wyborach pozostał na stanowisku i został następnie pokonany w gło-
sowaniu nad adresem dziękczynnym w odpowiedzi na mowę tronową. Ma 
do tego prawo zawsze wtedy kiedy istnieje możliwość utworzenia gabinetu 
zdolnego do pozyskania zaufanie większości w Izbie Gmin bez konieczno-
ści przeprowadzania wyborów15. Z rozmaitych przyczyn może wszak dojść 
pomiędzy wyborami do powstania jednopartyjnej większości lub zawiąza-
nia przez ugrupowania koalicyjne większościowej koalicji. Wówczas wotum 
nieufności dla rządu nie musi prowadzić do wcześniejszych wyborów. Pre-
mier, któremu parlament odmówił zaufania nie powinien oczekiwać, że kró-
lowa przychyli się do jego wniosku o  rozwiązanie parlamentu jeśli istnieć 
będzie alternatywa w postaci większościowego gabinetu. Wszak konwenans 
konstytucyjny nakazuje jej powierzenie stanowiska szefa rządu osobie dys-
ponującej zaufaniem parlamentu. Jeśli wśród członków Izby Gmin byłaby 
taka osoba królowa powinna powierzyć jej zadanie sformowania gabinetu. 
Możliwość swobodnego decydowania przez premiera o terminie wyborów 
ulega więc w zawieszonym parlamencie ograniczeniu. 

Królowa może też z  całą pewnością odmówić rozwiązania parlamen-
tu jeśli zwraca się o to premier, przeciwko któremu został złożony w Izbie 

14 Zob. V. Bogdanor, The Monarchy and the Constitution, Oxford 1995, s. 68.
15 Zob. R. Brazier, Constitutional Reform, Oxford 1991, s. 117–118.
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Gmin wniosek o wotum nieufności. Trudno podzielić pogląd, że w zawie-
szonym parlamencie rada premiera, który wygrał głosowanie nad adresem 
dziękczynnym w odpowiedzi na mowę tronową musi być dla monarchy bez-
względnie wiążąca tak długo jak pozostaje on szefem rządu16. Premier ma 
prawo oczekiwać, że królowa zastosuje się do jego rady ponieważ cieszy się 
on zaufaniem parlamentu. Nie może jednak liczyć na to, że możliwość do-
radzania królowej w sprawie rozwiązania parlamentu pozwoli mu uniknąć 
odpowiedzialności politycznej. 

Jeśli królowa zdecydowałaby się odmówić premierowi rozwiązania par-
lamentu po uchwaleniu wobec jego rządu wotum nieufności powinna mieć 
pewność, że nowy gabinet będzie dysponował poparciem większości w par-
lamencie oraz, że poparcie to będzie miało trwały charakter17. Uzyskanie 
tego rodzaju gwarancji chroniłoby królową przed zarzutami o polityczne za-
angażowanie. Podobnych gwarancji królowa powinna oczekiwać również 
wówczas gdy odmówi rozwiązania parlamentu na prośbę premiera skiero-
waną wobec złożenia w Izbie Gmin wniosku o wotum nieufności. Odmowa 
ze strony monarchy musiałaby bowiem prowadzić do dymisji rządu. Podej-
mując taką decyzję królowa musiałaby mieć zatem pewność, że będzie moż-
liwe utworzenie nowego gabinetu.

Potencjalna aktywizacja głowy państwa – oznaczająca zasadnicze wzmoc-
nienie jej pozycji ustrojowej – jest niezwykle istotną konstytucyjną konse-
kwencją funkcjonowania parlamentu bez ogólnej większości. W dotychcza-
sowej historii Wielkiej Brytanii nigdy jednak nie pojawiła się konieczność 
większego zaangażowania monarchy powodowana brakiem jednopartyjnej 
większości parlamentarnej. Kiedy premierzy rezygnowali bezpośrednio po 
wyborach niedających jednoznacznego zwycięzcy zawsze powoływani byli 
na to stanowisko liderzy Opozycji, jako że nigdy nie pojawiła się dla nich al-
ternatywa w postaci kogoś innego kto byłby zdolny do pozyskania zaufania 
parlamentu. Wówczas gdy dotychczasowi premierzy pozostawali na stano-
wisku i przegrywali głosowania nad adresem dziękczynnym nie zwracali się 
do monarchy o rozwiązanie parlamentu lecz składali dymisję, pozwalając na 
utworzenie rządu przez lidera Opozycji. Nigdy też nie zdarzyło się aby pre-
mier, wobec którego Izba Gmin wyraziła wotum nieufności – a w warun-
kach zawieszonego parlamentu doszło do tego dwukrotnie: w  latach 1924 

16 R. Blackburn, op.cit., s. 557.
17 Zob. R. Brazier, Government…, s. 405.
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oraz 1979, nie licząc głosowań nad adresem dziękczynnym – dążył do wybo-
rów pomimo możliwości stworzenia przez opozycję większościowego gabi-
netu, zmuszając tym samym monarchę do odmówienia jego prośbie o roz-
wiązanie parlamentu.

Mimo iż funkcjonowanie parlamentu bez ogólnej większości nigdy nie 
doprowadziło do przejściowego wzmocnienia znaczenia monarchy w  bry-
tyjskim systemie konstytucyjnym, możliwość taka bez wątpienia istnieje, 
przy czym postrzegana jest ona jako potencjalne zagrożenie dla neutralności 
politycznej monarchy. Dlatego też podkreśla się szczególną odpowiedzial-
ność polityków, którzy w warunkach braku jednoznacznej większości w par-
lamencie powinni postępować w taki sposób aby w jak największym stopniu 
chronić królową przed koniecznością aktywnego zaangażowania w proces 
tworzenia rządu oraz nie stawiać jej w sytuacji, w której byłaby ona zmuszo-
na podjąć samodzielną decyzję odnośnie do rozwiązania parlamentu18.

W zakresie odpowiedzialności politycznej rządu konstytucyjne aspekty 
zawieszonego parlamentu są różne w zależności od tego czy po wyborach 
utworzony został gabinet mniejszościowy czy też doszło do powstania więk-
szościowego gabinetu koalicyjnego. W pierwszym przypadku wiązać się one 
będą przede wszystkim z zasadą zaufania (confidence rule). W warunkach 
funkcjonowania gabinetu koalicyjnego odnosić się będą natomiast w głów-
nej mierze do zasady jednomyślności (unanimity rule) oraz zasady poufności 
(confidentiality rule). Te trzy odrębne, ale powiązane ze sobą zasady składają 
się na solidarną odpowiedzialność rządu przed parlamentem19.

Jak już wspomniano, odpowiedzialność polityczna rządu w Wielkiej Bry-
tanii oparta jest na konwenansach konstytucyjnych. Oznacza to, że nie ist-
nieje precyzyjna procedura, której zastosowanie mogłoby prowadzić do wy-
rażenia wotum nieufności wobec premiera i gabinetu. Parlament może więc 
zakomunikować brak zaufania do gabinetu na wiele sposobów, bezpośred-
nio lub pośrednio20.

Możliwości pośredniego wyrażenia wotum nieufności zostały w Wielkiej 
Brytanii znacząco ograniczone, między innymi w związku z funkcjonowa-

18 Por. wypowiedzi Lorda Butlera dla Komisji Sprawiedliwości Izby Gmin: Constitutio-
nal processes…, Ev. 3.

19 Por. G. Marshall, Constitutional Conventions. The Rules and Forms of Political Account-
ability, Oxford 2001, s. 223.

20 Zob. T. Wieciech, op.cit., s. 87 i n. 
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niem mniejszościowych gabinetów powstających w warunkach zawieszone-
go parlamentu. Chociaż już w  XIX w. nie uważano, aby każde przegrane 
przez rząd głosowanie równało się utracie przezeń parlamentarnego zaufa-
nia, to jednak w 1924 r. kierujący mniejszościowym gabinetem w zawieszo-
nym parlamencie R. Macdonald zdecydował się przeforsować w Izbie Gmin 
rezolucję, stwierdzającą, że tylko te głosowania, które rząd zadeklarował 
jako kwestie zaufania (matters of confidence) – wyłączając rzecz jasna gło-
sowania nad formalnymi wnioskami o wotum nieufności składanymi przez 
oficjalną Opozycję Jej Królewskiej Mości – będą oznaczać w  razie poraż-
ki rządu utratę zaufania parlamentu. Tego rodzaju ograniczenie możliwo-
ści pośredniego wyrażenia wotum nieufności wobec gabinetu miało służyć 
zracjonalizowaniu jego odpowiedzialności politycznej przed parlamentem. 
Taka formuła racjonalizacji zasady rządów odpowiedzialnych została po-
wszechnie zaakceptowana zyskując rację bytu nie tylko w stosunku do ga-
binetów mniejszościowych, ale i  takich, które dysponują wsparciem więk-
szości parlamentarnej. Pod tym względem konstytucyjne uwarunkowania 
funkcjonowania gabinetów mniejszościowych i większościowych nie różnią 
się. Zasada zaufania jako składowa solidarnej odpowiedzialności politycznej 
rządu nie podlega więc korekcie w warunkach parlamentu bez ogólnej więk-
szości, niezależnie od tego czy doszło w nim do utworzenia gabinetu mniej-
szościowego czy koalicyjnego. Zawieszony parlament może jednak nieść ze 
sobą konstytucyjne konsekwencje odnośnie do zasady jednomyślności i za-
sady poufności, przy czym tylko wówczas, jeśli nierozstrzygnięte wybory 
doprowadzą do powstania gabinetu koalicyjnego.

Powszechne w kontynentalnych systemach parlamentarnych partyjne ko- 
alicje rządowe są brytyjskiej praktyce ustrojowej całkowicie obce. Utwo-
rzona w maju 2010 r. koalicja Partii Konserwatywnej i Liberalnych Demo-
kratów jest pierwszą tego rodzaju koalicją w historii Wielkiej Brytanii. Nic 
dziwnego, że wielu konserwatywnych parlamentarzystów opowiadało się za 
powołaniem mniejszościowego gabinetu21. Wszystkie wcześniejsze gabine-
ty koalicyjne funkcjonujące w latach: 1915–1922; 1931–1940 oraz 1940–1945 
miały charakter ponadpartyjnych gabinetów „narodowych”22. Powstawały 

21 Por. R. Fox, op.cit., s. 608.
22 Przy czym w latach 1935–1940 był to już tylko formalnie gabinet koalicyjny. Domi-

nacja Partii Konserwatywnej była w nim tak wielka, że właściwie można już wówczas mó-
wić o jednopartyjnym gabinecie konserwatystów. Na tle utworzenia gabinetu narodowego 



25Tomasz Wieciech • Konstytucyjne aspekty zawieszonego parlamentu...

one w okresach szczególnych, podczas obu wojen światowych oraz w dobie 
wielkiego kryzysu, angażując do współpracy wszystkie lub większość sił po-
litycznych w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami, w  jakich znala-
zło się państwo. Normalna rywalizacja partyjna ulegała wówczas zawiesze-
niu. Co prawda w pełni „narodowy” charakter miał tylko gabinet wojenny 
w latach 1940–1945, wobec pozostałych istniała bowiem w Izbie Gmin opo-
zycja23, niemniej we wszystkich przypadkach w proces rządzenia zaangażo-
wanych było więcej partii niż wymagała tego arytmetyka parlamentarna, 
a koalicje tworzące gabinet miały charakter nadwyżkowy. 

Konwenanse konstytucyjne regulujące zasady jednomyślności i poufno-
ści kształtowały się w warunkach gabinetów jednopartyjnych. Aż do 2010 r. 
nawet po nierozstrzygniętych wyborach tworzone były tylko takie gabinety, 
wyłączywszy oczywiście gabinety „narodowe”. Nigdy też nie doszło do po-
wstania koalicji rządowej pomiędzy wyborami w związku z utratą przez ga-
binet większości w parlamencie już w trakcie kadencji. Stosunkowo krótki 
okres funkcjonowania koalicyjnego gabinetu konserwatystów i liberałów nie 
daje jeszcze podstaw do formułowania jednoznacznych wniosków odnośnie 
do tego, jakie mogą być konstytucyjne konsekwencje tego rodzaju sytuacji 
gdy chodzi o zasady jednomyślności i poufności. Doświadczenia Nowej Ze-
landii, jedynego państwa o ustroju westminsterskim, w którym w ostatnich 
kilkunastu latach tworzenie koalicji rządowych stało się powszechną prak-
tyką, pozwalają jednak nieco wykroczyć w tej materii poza same tylko spe-
kulacje.

w 1931 r. doszło zarówno w Partii Pracy, jak i Partii Liberalnej do podziału. Stający na jego 
czele R. Macdonald – lider laburzystów – został wykluczony z szeregów partii i wraz ze swy-
mi zwolennikami powołał do życia Narodową Partię Pracy. Wchodzący w  skład gabinetu 
liberałowie określani byli z kolei mianem Narodowych Liberałów. 

23 Kiedy w 1916 r. D. Lloyd George zastąpił H. Asquitha na stanowisku premiera doszło 
na tym tle do podziału w Partii Liberalnej. W opozycji do gabinetu pozostali wówczas zwo-
lennicy byłego szefa rządu, którzy następnie wystartowali osobno w wyborach w 1922 r. Wo-
bec narodowego gabinetu doby wielkiego kryzysu w opozycji pozostawała przede wszyst-
kim Partia Pracy, która w  latach 1931–1935 dysponowała jednak zaledwie 52 mandatami 
w 615-osobowej Izbie Gmin. W kolejnym parlamencie wybranym w 1935 r. jej siła liczebna 
znacząco wzrosła – do 154 mandatów – nadal jednak koalicja wspierająca gabinet miała cha-
rakter nadwyżkowy. Jak już wspomniano, w tym okresie ze względu na zdecydowaną domi-
nację Partii Konserwatywnej i znaczącą reprezentację opozycji w Izbie Gmin – oprócz Partii 
Pracy tworzyło ją wówczas także 21 deputowanych Partii Liberalnej – w latach 1935–1940 
można właściwie już mówić o jednopartyjnym gabinecie konserwatywnym. 
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Zasada jednomyślności wymaga od wszystkich członków prezentowania 
jednolitego stanowiska w  sprawach polityki prowadzonej przez rząd oraz 
zgodnego głosowania w parlamencie. Utrzymanie jednomyślności jest trud-
ne nawet w  jednopartyjnych gabinetach. Geneza omawianej zasady wiąże 
się z  potrzebą prezentowania przez gabinet wspólnego stanowiska wobec 
monarchy. Współcześnie jej istotą jest odpowiedzialność wszystkich człon-
ków gabinetu za prowadzoną przezeń politykę, nawet jeśli byliby osobiście 
przeciwni niektórym jej aspektom. Minister, który nie jest w stanie wspie-
rać polityki rządu, zarówno w parlamencie, jak i poza nim, zobowiązany jest 
zrezygnować z pełnionej funkcji. Zasada jednomyślności ma duże znacze-
nie dla spójności gabinetu i jego stabilności powściągając lub przynajmniej 
skrywając istniejące wśród jego członków rozbieżności. Wzmacnia też gabi-
net wobec opozycji. Jak słusznie podkreślał I. Jennings, „rząd, który nie jest 
w stanie uzgodnić stanowiska w zasadniczych kwestiach nie powinien być 
rządem”24.

Utrzymanie jednomyślności nie jest łatwe nawet w jednopartyjnych ga-
binetach. W warunkach gabinetu koalicyjnego staje się jeszcze trudniejsze. 
Dość powiedzieć, że w  1932 r. doszło w  Wielkiej Brytanii do formalnego 
zawieszenia obowiązywania zasady jednomyślności. Członkowie gabinetu 
„narodowego” zostali wówczas zwolnieni z obowiązku wspierania rządowej 
ustawy wprowadzającej taryfy celne. Precedens ten, do którego nawiązali la-
bourzystowscy premierzy: H. Wilson w 1975 r. i J. Callaghan w 1977 r., był 
jednak bardzo negatywnie oceniany. 

Po zmianie systemu wyborczego w Nowej Zelandii w 1993 r. na mieszany 
proporcjonalno-większościowy wskazywano, że utrzymanie zasady jedno-
myślności w warunkach gabinetów koalicyjnych będzie znacznie trudniejsze 
co może prowadzić do znaczącej modyfikacji tego aspektu zasady rządów 
odpowiedzialnych25. Po zmianie systemu wyborczego, w latach 1996–2008 
powstawały w  Nowej Zelandii wyłącznie gabinety koalicyjne. W  rezulta-
cie zasada jednomyślności została zmodyfikowana w dwóch aspektach. Po 
pierwsze, formalnie została usankcjonowana możliwość odstępowania od 
niej w procesie podejmowania decyzji politycznych w razie istnienia pomię-
dzy partiami koalicyjnymi różnic niemożliwych do wyeliminowania. Po 

24 I. Jennings, op.cit., s. 281.
25 Zob. J. Boston, S. Levine, E. McLeay, N. S. Roberts, New Zealand Under MMP. A New 

Politics?, Auckland 1996, s. 132.
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drugie, ministrowie, którzy nie wchodzili w skład gabinetu zostali zwolnieni 
z obowiązku wspierania jego polityki w sprawach nienależących do zakresu 
ich odpowiedzialności jako szefów resortów26.

W znowelizowanym po wyborach w 2010 r. brytyjskim Ministerial Code 
potwierdzony został obowiązek zachowania przez członków rządu jedno-
myślności, pod warunkiem, że wcześniej nie „została ona formalnie uchy-
lona”27. Możliwość odstąpienia od zasady jednomyślności została po raz 
pierwszy zapisana w dokumencie określającym obowiązki ministrów oraz 
regulującym ich postępowanie w  związku z  pełnioną funkcją. Zmiana ta, 
potwierdzona w ogłoszonym w grudniu 2010 r. projekcie wzorowanego na 
nowozelandzkim Cabinet Manual28, wskazuje, że w warunkach koalicyjne-
go gabinetu będącego następstwem nierozstrzygniętych wyborów i  zawie-
szonego parlamentu, konwenansowa zasada jednomyślności została podda-
na istotnej korekcie.

Przytoczone postanowienia dokumentów regulujących pracę gabinetu 
pozwalają również na ograniczenie zastosowania zasady poufności. Mini-
strowie nadal muszą zachowywać w tajemnicy dyskusje prowadzone pod-
czas posiedzeń gabinetu, nie mogą też ujawniać informacji powziętych 
w związku z pełnioną funkcją. Nowe regulacje Ministerial Code oraz przy-
gotowywanego Cabinet Manual pozwalają jednak na formalne uchylenie 
obowiązywania tej zasady wobec ministrów. Podobnie zatem jak zasada jed-
nomyślności, tak i zasada poufności została więc zmodyfikowana w związ-
ku z funkcjonowaniem gabinetu koalicyjnego.

Krótkie jeszcze doświadczenie funkcjonowania koalicji rządowej w Wiel-
kiej Brytanii nie pozwalają ocenić na ile trwała okaże się korekta składa-
jących się na solidarną odpowiedzialność rządu przed parlamentem zasad 
jednomyślności i poufności. Można przypuszczać, że jeśli następne wybory 
nie doprowadzą ponownie do powstania parlamentu bez ogólnej większo-
ści będzie miała ona charakter przejściowy. Jak dotąd tylko jeden raz w hi-
storii Wielkiej Brytanii dwa razy z rzędu wybory nie przyniosły rozstrzy-
gnięcia, przy czym odbyły się one w tym samym 1910 r. Z reguły zawieszony 
parlament okazywał się zjawiskiem przejściowym. Trudno oczywiście prze-
widzieć czy będzie tak również obecnie i czy po kolejnych wyborach do Izby 

26 Zob. Cabinet Manual 2008, Wellington 2008, s. 66.
27 Ministerial Code 2010, s. 3, www.cabinetoffice.gov.uk (9.02.2011).
28 The Cabinet Manual – Draft, s. 54, www.cabinetoffice.gov.uk (9.02.2011).
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Gmin, które odbędą się najpóźniej w 2015 r. nastąpi powrót do tradycji jed-
nopartyjnych gabinetów większościowych. 

Istnieją jednak dwie przesłanki wskazujące, że tak być nie musi. Pierwszą 
jest zmniejszający się udział dwóch największych partii w ogólnym wyniku 
wyborczym. W 2010 r. na kandydatów Partii Konserwatywnej i Partii Pra-
cy oddano w sumie 65,1% głosów i był to najniższy odsetek łącznego popar-
cia dla dwóch rywalizujących o władzę ugrupowań w całej historii Wielkiej 
Brytanii. Co prawda do wyboru zawieszonego parlamentu dochodziło rów-
nież wówczas, gdy dwie największe partie uzyskiwały łącznie ponad 90% gło-
sów29, niemniej coraz mniejsze poparcie dla dwóch głównych partii utrudnia 
zdobycie przez którąkolwiek z nich większości parlamentarnej. Przy obec-
nym rozkładzie preferencji wyborczych stałoby się to właściwie niemożliwe 
w razie wprowadzenia proporcjonalnego systemu wyborczego o co od wielu 
lat zabiegają liberałowie30. Można przypuszczać, że w takich warunkach po-
wszechne stałyby się gabinety koalicyjne. Utrwalenie zjawiska zawieszonego 
parlamentu miałoby już z całą pewnością poważne konsekwencje dla ustro-
ju Wielkiej Brytanii, petryfikując zmiany w zakresie odpowiedzialności po-
litycznej rządy przed parlamentem a w dalszej perspektywie być może rów-
nież prowokując dyskusję nad udziałem monarchy w procedurze tworzenia 
rządu oraz rozwiązywania parlamentu31. 

29 W 1910 r. na Partię Liberalną i Partię Konserwatywną głosowało łącznie 90,3% wy-
borców (w  styczniu) i  90,8% (w  grudniu). Mimo to żadna z  partii nie zdobyła większości 
mandatów, co wynikało przede wszystkim z tego, że bardzo niewielkie, ale skoncentrowane 
terytorialnie poparcie dla irlandzkich nacjonalistów pozwalało im uzyskać znaczną liczbę 
mandatów przy bardzo skromnym wyniku wyborczym (zob. Tabela 1).

30 Nie wydaje się jednak, aby w najbliższej perspektywie mogła nastąpić tak radykalna 
zmiana brytyjskiego systemu wyborczego. Obecnie rozważana jest jedynie modyfikacja sys-
temu większościowego polegająca na zastąpieniu systemu większości zwykłej ( first past the 
post) systemem głosowania preferencyjnego, nazywanego też głosowaniem alternatywnym 
(alternative voting). W tej sprawie zaplanowane zostało referendum, które odbędzie się 5 maja 
2011 r. Głosowanie preferencyjne obowiązuje w wyborach do australijskiej Izby Reprezen-
tantów od 1919 r. W państwie tym zjawisko zawieszonego parlamentu było codziennością 
przed 1946 rokiem (aż dziesięć z siedemnastu wyborów nie przyniosło w tym okresie roz-
strzygnięcia, w tym pięć na dziesięć po wprowadzeniu głosowania preferencyjnego), ale po 
1946 r. nie doszło do tego przez 64 lata, aż do 2010 r. Oddziaływanie systemu głosowania 
preferencyjnego na możliwość powstania w parlamencie jednopartyjnej większości nie jest 
więc jednoznaczne. Może on prowadzić do nierozstrzygniętych wyborów, ale z całą pewno-
ścią umożliwia zdobycie przez jedną partię większości mandatów. 

31 Już w  latach osiemdziesiątych XX wieku wobec zaledwie perspektywy powstania 
zawieszonego parlamentu proponowano aby w razie konieczności wskazania przez królową 
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Summary

Constitutional aspects of a hung parliament in the United Kingdom

The article points out that a hung parliament, one in which no party commands 
a majority in the House of Commons, raises not only political but also impor-
tant constitutional questions. The latter are concerned with the proper role of 
the monarch in constitutional democracy as well as with ministerial responsi-
bility which in a hung parliament needs to be accommodated both to minori-
ty and coalition governments. In a hung parliament the government formation 
is not straightforward and the Queen may be compelled to engage more active-
ly in the process and even to use its reserve powers in case the prime minister 
defeated at the elections would not resign and ask her for a dissolution of par-
liament instead. In a hung parliament either minority or coalition government 
can be formed, though the latter has never been created until 2010. When there 
is no one-party majority in parliament collective ministerial responsibility has 
to be accommodated to the circumstances, the confidence rule when minority 
government was formed and unanimity as well as confidentiality rules if coali-
tion was created.

premiera podejmowała ona decyzję na podstawie tajnego głosowania przeprowadzonego 
w Izbie Gmin pod przewodnictwem Spikera. Zob. G. Marshall, op.cit., s. 33.


