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Monarcha brytyjski jako gwarant konstytucyjnych podstaw ustroju

W jakim stopniu dopuszczalne jest posługiwanie się pojęciem konstytucyj-
nych podstaw ustroju wobec państwa nie niemającego konstytucji w znacze-
niu formalnym? Jeżeli nawet brak najwyższego prawa w postaci ustawy za-
sadniczej nie musi jeszcze wykluczać istnienia tego rodzaju podstawowych 
reguł ustrojowych, pozostaje problem ich identyfikacji. W jakiż bowiem spo-
sób miałaby być ona dokonywana bez możliwości odwołania się do tekstu 
konstytucji?

Konstytucja jest jednym z naturalnych, oczywistych i niepodważalnych 
atrybutów państwowości. Każde państwo musi posiadać konstytucję, ponie-
waż musi być rządzone wedle jakichś reguł. Reguły te nie muszą być jednak 
skodyfikowane w akcie prawnym o szczególnej randze. Istotne jest, aby wy-
rażone były poprzez normy o nadrzędnym charakterze. Obecność tego ro-
dzaju norm w porządku ustrojowym państwa przesądza o istnieniu konsty-
tucji pomimo braku formalnego aktu prawnego o tej nazwie. O konstytucji 
brytyjskiej w tym znaczeniu – jako o zespole nadrzędnych norm odpowie-
dzialnych za regulację zagadnień ustroju państwa – można mówić dopiero 
od połowy XIX w. Wówczas bowiem, wraz z ugruntowaniem się konwenan-
sów (constitutional conventions) jako pozaprawnych norm konstytucyj-
nych, pojęcie „konstytucji” (constitution) nabrało znaczenia normatywne-
go. Wcześniej funkcjonowało ono wyłącznie w znaczeniu deskryptywnym 
i było synonimem systemu rządów. Pojęcie to służyło zaledwie opisowi rze-
czywistych stosunków pomiędzy organami władzy państwowej, niewyzna-
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czanych jednakowoż wiążącymi je nadrzędnymi normami, obowiązującymi 
niezależnie od ich woli.

Brytyjska konstytucja została ukształtowana w rezultacie długiego, ewo-
lucyjnego procesu. Żadna z jej kluczowych zasad ustrojowych nigdy nie zo-
stała wprost zadeklarowana. Ustrój brytyjski nie jest rezultatem abstrak-
cyjnego rozumowania prowadzącego do apriorycznego opracowania zasad, 
na podstawie których kształtowane byłyby następnie instytucje oraz porzą-
dek normatywny określający stosunki pomiędzy nimi oraz charakter relacji 
między rządzącymi a rządzonymi. Są one raczej odkrywane przez badaczy 
stosujących metody naukowego dowodzenia2. Ukształtowane w ten sposób 
podstawy ustroju mogą rzecz jasna podlegać zmianie. Proces rozwoju bry-
tyjskiej konstytucji nie może przecież zostać deklaratywnie zakończony. Pod 
tym względem trudno zresztą mówić o  specyfice Wielkiej Brytanii, skoro 
zasady wyrażone w skodyfikowanych konstytucjach także mogą być zmie-
niane, tyle że poprzez zastosowanie w tym celu odpowiednich procedur, opi-
sanych w ustawach zasadniczych. Różnica polega jednak na tym, że jeżeli 
konstytucyjne podstawy ustroju wyrażone są przepisami ustawy zasadni-
czej, a  w  związku z  tym mogą być zmienione wyłącznie poprzez odwoła-
nie do określonej procedury, wówczas nie może być nigdy wątpliwości co do 
ich aktualności. Jeżeli natomiast ustrój brytyjski podlega stopniowym, ewo-
lucyjnym przekształceniom, pojawić się musi wątpliwość odnośnie do tego, 
czy w określonym momencie historycznym można w ogóle mówić o trwa-
łych podstawach konstytucyjnych, które mogłyby być przedmiotem jakich-
kolwiek gwarancji? Czy w tym kontekście gwarantowanie konstytucji – nie-
zależnie od tego, jaki organ byłby do tego uprawniony  – nie oznaczałoby 
raczej powstrzymywania zmian? Nie urastałoby więc do arbitralnego narzu-
cenia pewnych reguł oraz norm ustrojowych? Trudności tej nie sposób zdaje 
się definitywnie rozstrzygnąć. Cała rzecz sprowadza się więc chyba do zdol-
ności prawidłowego rozpoznania konstytucyjnych podstaw ustroju przez 
podmiot powołany do ich gwarantowania. Nie zmieniają się one przecież 
w  sposób niedostrzegalny. Podstawowe w  ustroju brytyjskim zasady kon-
stytucyjne wyrażają normy konwenansowe w swej zasadniczej formie, nie-
zmiennej od XIX w. To na nich właśnie wspierają się zasady: demokracji par-
lamentarnej, rządów odpowiedzialnych oraz suwerenności ludu. Ta ostatnia, 
mimo iż w katalogu zasad ustrojowych z rzadka, jeśli w ogóle wymieniana, 

2 Por. P. Mikuli, Podział władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006, s. 5.
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jest niewątpliwie jedną z zasad konstytucyjnych Wielkiej Brytanii. Nie jest 
ona bowiem sprzeczna z zasadą suwerenności parlamentu, którą rozumieć 
należy jako brak skrępowania jego władzy pod względem prawnym. Władza 
ustawodawcza parlamentu jest jednak ograniczona opartą na konwenansach 
konstytucyjnych zasadą suwerenności ludu3.

Brak konstytucji w znaczeniu formalnym nie wyklucza zatem istnienia 
niezmiennych w dłuższej perspektywie zasad, które można słusznie określić 
mianem konstytucyjnych podstaw ustroju. Zasady te oczywiście zmienia-
ją się, następuje to jednak stopniowo. Ich identyfikacja w określonym czasie 
jest zatem możliwa, przy czym w warunkach nieskodyfikowanej konstytu-
cji nie można jej dokonać, odwołując się do tekstu ustawy zasadniczej, lecz 
tylko poprzez rozpoznanie oraz prawidłową interpretację pozaprawnych, 
z reguły niespisanych norm konwenansowych. Oznacza to, że w warunkach 
brytyjskich sądy nie mogą pełnić wobec norm konstytucyjnych podobnych 
funkcji gwarancyjnych, jaką wypełniają z reguły w innych państwach.

Pozaprawny charakter norm konwenansowych wyklucza możliwość ich 
egzekucji na drodze postępowania sądowego. Dla A. V. Diceya był to naj-
ważniejszy wyróżnik konwenansów. Tym, co odróżniało je od norm prawa 
konstytucyjnego, było właśnie to, że sądy ani nie uznają, ani nie sankcjonują 
konwenansów. Pomimo iż postawa sądów brytyjskich wobec konwenansów 
cechowała się niekiedy pewną dozą asertywności, żaden z nich nie zdecydo-
wał się nigdy na zastosowanie konwenansu jako podstawy orzeczenia, a tym 
samym na podjęcie próby jego wyegzekwowania.

W ostatnich latach notuje się większą aktywność sądów w sprawach na-
tury konstytucyjnej. W  tym kontekście wskazać należy zwłaszcza głośne 
orzeczenie Komitetu Sądowego Izby Lordów w sprawie Thoburn v. Sunder-
land City Council z 2002 r.4 W orzeczeniu tym wyróżniona została kategoria 
ustawodawstwa konstytucyjnego (constitutional legislation), mającego pod-
legać szczególnej ochronie prawnej. Miałaby ona polegać na tym, że prze-
pisy tego rodzaju ustaw mogłyby być uchylane jedynie w sposób wyraźny 
i bezpośredni. Innymi słowy, skuteczna w tym zakresie byłaby wyłącznie le-
gislacja parlamentu, której intencją byłaby zmiana przepisów tego rodzaju 
ustaw. To orzeczenie wskazywało jedynie na istnienie szczególnej kategorii 
ustaw, która ze względu na materię podlegałaby wzmocnionej ochronie. Na 

3 Zob. szerzej: T. Wieciech, Konwenanse konstytucyjne, Kraków 2011, s. 215–219.
4 Thoburn v. Sunderland City Council [2002] EWHC 195 (Admin).
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jego podstawie sądy nie mogłyby aspirować do funkcji gwaranta konstytu-
cyjnych podstaw ustroju. Nie mogłyby bowiem odmawiać stosowania ustaw 
występujących przeciwko zasadom ustrojowym opartym na konwenansach 
konstytucyjnych. Znacznie dalej w  tym kierunku podążała argumentacja 
Lorda Steyna zaprezentowana w obiter dictum do innego orzeczenia Komi-
tetu Sądowego Tajnej Rady, wydanego w  2005  r. w  sprawie Jackson v. At-
torney General5. Była w nim już bowiem mowa o „konstytucyjnych funda-
mentach”, których parlament nie może naruszać. Ich ochrona miałaby być 
zadaniem sądów.

O ile sądy nadal nie dysponują skutecznymi narzędziami, którymi mo-
głyby posługiwać się w  celu ochrony i  gwarantowania konstytucji, o  tyle 
znajdują się one w dyspozycji monarchy. Jak długo sądy nie będą decydo-
wać się na próby egzekwowania norm konwenansowych, tak długo nie będą 
w stanie zapewnić ochrony podstawowym zasadom konstytucyjnym. Wła-
ściwym narzędziem temu służącym mogą być królewskie prerogatywy (roy-
al prerogatives).

Pozycję ustrojową monarchy w Wielkiej Brytanii kształtują normy prawa 
stanowionego (statute law), prawa powszechnego (common law) oraz konwe-
nanse konstytucyjne.

Udział monarchy jest niezbędny w wielu typowych sytuacjach ustrojo-
wych. Większość nominacji, w tym na najważniejsze stanowiska państwowe, 
dokonywanych jest formalnie przez królową. Funkcje monarchy w tym za-
kresie wynikają zarówno z przepisów ustaw, jak i norm prawa powszechne-
go. Najważniejsze uprawnienia monarchy wywodzą się jednak wciąż z kró-
lewskich prerogatyw opartych na normach common law. Korzystanie z nich 
nie wymaga zgody parlamentu.

Ustalenie katalogu królewskich prerogatyw nastręcza wielu trudności. 
Nie budzą wątpliwości te spośród nich, które w historycznym procesie roz-
woju ustroju brytyjskiego zyskały sądowe uznanie. W doktrynie wskazuje 
się jednak również na inne kryteria identyfikacji prerogatyw, które pozwa-
lałyby poszerzyć ich katalog poza te, których istnienie zostało potwierdzone 
przez sądy6. Do najważniejszych prerogatyw zalicza się najczęściej następu-

5 Jackson and others (Appellants) v. Her Majesty’s Attorney General (Respondent) [2005] 
UKHL 56.

6 Zob. S. Payne, The Royal Prerogative, [w:] M. Sunkin, S. Payne, The Nature of the 
Crown. A Legal and Political Analysis, Oxford 1999, s. 110.
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jące: zwoływanie, odraczanie i  zamykanie sesji parlamentu oraz rozwią-
zywanie Izby Gmin; udzielanie sankcji królewskiej ustawom; stanowienie 
prawa w drodze rozporządzeń królewskich (Orders in Council) oraz królew-
skich patentów; nadawanie parostwa dożywotniego i dziedzicznego oraz in-
nych tytułów i honorów; prawo łaski oraz skracania wyroków; zgoda na kie-
rowanie apelacji do Komitetu Sądowego Tajnej Rady (Judicial Committee of 
the Privy Council); zawieranie umów międzynarodowych i ich wypowiada-
nie; nawiązywanie i zrywanie stosunków dyplomatycznych; wypowiadanie 
wojny i zawieranie pokoju; wydawanie zakazów wjazdu obcokrajowców na 
terytorium Zjednoczonego Królestwa; wydawanie paszportów obywatelom 
królestwa; mianowanie ministrów, sędziów oraz obsadzanie szeregu innych 
stanowisk państwowych; dymisjonowanie członków rządu (formalnie wcho-
dzących w skład Tajnej Rady); kontrola, organizacja i dysponowanie siłami 
zbrojnymi; prawo rekwizycji mienia prywatnego za odszkodowaniem w sta-
nie wyższej konieczności7.

Wynikający z  norm prawnych zakres władzy monarszej jest więc nie-
zwykle rozległy, przy czym należy mieć świadomość, iż skonstruowany na 
tej podstawie „normatywny model instytucji głowy państwa jako najwyż-
szego podmiotu władzy państwowej, niewiele ma jednak wspólnego z obec-
nie zajmowaną pozycją ustrojową monarchy”8. Zasadnicze znaczenie dla jej 
określenia ma bowiem konwenans konstytucyjny, zobowiązujący władcę do 
wykonywania powierzonych mu zadań „za radą” (on advice) odpowiedzial-
nych przed parlamentem ministrów wchodzących w skład gabinetu. Kon-
wenans ten, bez wątpienia urastający do rangi podstawowej zasady monar-
chii konstytucyjnej9, skutecznie krępuje wolę monarchy, nie pozwalając mu 
na podejmowanie samodzielnych decyzji odnośnie do sposobu korzystania 
z przysługujących mu uprawnień. To skrępowanie nie ma charakteru bez-
względnego. W pewnych sytuacjach ze względu na brak osoby mogącej słu-
żyć głowie państwa radą nie może ona się nią oczywiście kierować. Dotyczy 
to na przykład powołania premiera po wyborach przynoszących zwycięstwo 
opozycji. Nawet wówczas królowa nie ma jednak możliwości swobodnego 

7 Zob. A. Bradley, K. Ewing, Constitutional and Administrative Law, London 2007, 
s. 258–263.

8 A. Zięba, Status ustrojowy głowy państwa w  porządku ustrojowym Wielkiej Brytanii, 
[w:] Wartości polityczne, red. J. M. Majchrowski, B. Stoczewska, Kraków 2010, s. 452.

9 Zob. V. Bogdanor, The Monarchy and the Constitution, Oxford 1995, s. 68.
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decydowania. Właściwy sposób postępowania wytyczają bowiem inne nor-
my konwenansowe.

Związanie monarchy radą odnośnie do sposobu wykonywania prero-
gatyw skutecznie usuwa go poza sferę rzeczywistego sprawowania władzy. 
Królowa nie jest aktywnym składnikiem podzielonej egzekutywy. Dualizm 
władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii ma w tej sytuacji charakter raczej 
tylko nominalny. Realna władza jest w  pełni skupiona w  rękach gabinetu 
oraz przewodzącego mu premiera. Innymi słowy, królowa wyłączona jest 
z politycznego procesu decyzyjnego. Jest ona oczywiście informowana o naj-
ważniejszych sprawach natury publicznej, a podczas cotygodniowych spo-
tkań z szefem rządu ma okazję przybliżać mu zajmowane wobec nich stano-
wisko. Otrzymuje również stenogramy z posiedzeń parlamentu. Jakikolwiek 
wpływ monarchy na bieg spraw publicznych wynikać może jednak wyłącz-
nie z mocy jego osobistego autorytetu oraz majestatu tronu. Władcze od-
działywanie w tym zakresie jest całkowicie wykluczone10.

Neutralizacja polityczna głowy państwa w  ustroju brytyjskim nie jest 
jednak definitywna. W warunkach nieskodyfikowanej konstytucji, w któ-
rych najważniejsze zasady demokratycznego ustroju politycznego opierają 
się na niesformalizowanych normach konwenansowych, prerogatywa kró-
lewska jest bowiem często jedynym formalnoprawnym narzędziem ochro-
ny konstytucyjnych podstaw ustroju. Jej znaczenie polega bowiem na nada-
waniu sankcji prawnej politycznym decyzjom gabinetu i premiera, a poprzez 
udzielanie sankcji ustawodawczej (royal assent) również decyzjom parla-
mentu. Bez królewskiej aprobaty ustawa uchwalona zgodnie przez obie izby 
nie może wejść w życie, a sądy nie mogą zapewnić skutecznego stosowania 
jej przepisów. Podobnie ma się rzecz z rozporządzeniami królewskimi. Jed-
ną z prerogatyw jest też przecież powoływanie ministrów.

Bez udziału monarchy niemożliwe jest więc wejście w życie ustawy pod-
ważającej zasadę demokracji parlamentarnej na przykład poprzez odebranie 
praw wyborczych określonym grupom społecznym lub innego rodzaju ogra-
niczenie praw obywatelskich. Ministrowie odmawiający złożenia dymisji po 
utracie zaufania parlamentu mogą być odwołani wyłącznie przez monarchę. 
Nie istnieje inny sposób pozbawienia ich stanowiska. Tylko monarcha może 
skutecznie sparaliżować działalność ministrów próbujących rządzić wbrew 

10 Por. P. Sarnecki, System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej, Warszawa 2009, s. 19–20.
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większości parlamentarnej, czyniąc je nie tylko niekonstytucyjnym – to zna-
czy naruszającym normy konwenansowe – ale i nielegalnym. Rozporządze-
nia królewskie wydawane bez formalnego przyzwolenia monarchy byłyby 
pozbawione prawnej skuteczności i oczywiście nie mogłyby być wyegzekwo-
wane w postępowaniu sądowym.

Monarcha może więc stanąć na straży porządku konstytucyjnego, odma-
wiając podporządkowania się konwenansowej zasadzie postępowania zgod-
nie z radą ministrów, przejmując w ten sposób wykonywanie królewskich 
prerogatyw. W tym kontekście pojawia się jednak kilka pytań zasadniczej 
natury. Czy monarcha jest na gruncie brytyjskiej konstytucji upoważniony, 
aby postąpić w  taki sposób? Jakie okoliczności mogłyby zachowanie takie 
uzasadniać? Czy w warunkach ustroju demokratycznego dziedziczny mo-
narcha jest odpowiednio legitymowany do wypełniania funkcji gwaranta 
konstytucji11?

Pierwsze z powyższych pytań sprowadza się właściwie do rozstrzygnię-
cia, czy ewolucja brytyjskiego ustroju doprowadziła do pełnego i bezwarun-
kowego podporządkowania monarchy gabinetowi w zakresie wykonywania 
prerogatyw, w ten sposób eliminując całkowicie możliwość wystąpienia kró-
lowej przeciwko radzie swych ministrów i odmowy podporządkowania się 
jej. Czy wobec tego takie zachowanie monarchy należałoby uznać za złama-
nie norm konstytucyjnych? Na tak postawione pytanie większość doktryny 
udziela negatywnej odpowiedzi. Brytyjscy konstytucjonaliści są raczej zgod-
ni w opinii, że nie doszło do ukształtowania się konwenansu konstytucyjne-
go, który całkowicie eliminowałby możliwość przeciwstawienia się królowej 
radzie kierowanej doń przez ministrów, a tylko w taki sposób mogłaby ona 
zostać konstytucyjnie skrępowana w zakresie korzystania z władzy, jaką dają 
jej prerogatywy. Reprezentanci przeciwnego stanowiska, wskazujący na cał-
kowite podporządkowanie prerogatyw premierowi i pozostałym członkom 
gabinetu, należą do mniejszości12.

Ministrowie mogą oczekiwać, że monarcha będzie stosował się do ich 
rady tylko wówczas, kiedy będzie ona zgodna z konstytucją – a więc rów-

11 Por. Canada: Parliamentary Crisis – Role and Powers of the Governor General Constitu-
tional Conventions – Constitutional Principles, „Public Law”, October 2009, s. 841.

12 Reprezentatywne dla tego nurtu w  doktrynie są poglądy B. M. Markesinis.  Zob. 
B. M. Markesinis, The Royal Prerogative Re-Visited, „Cambridge Law Journal” Vol. 32, No. 2, 
1973, s. 289–292.
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nież z konwenansami – a oni sami będą uprawnieni do jej udzielania. Prawo 
doradzania królowej przez członków gabinetu jest rezultatem dysponowa-
nia przez nich zaufaniem parlamentu. Wobec jego utraty ich rada przestaje 
być dla monarchy wiążąca. Nie musi on też w żaden sposób stosować się do 
rady niekonstytucyjnej. Gdyby więc premier wobec wyborczego zwycięstwa 
opozycji, miast złożyć rezygnację, zwrócił się do królowej o rozwiązanie par-
lamentu, mogłaby ona słusznie radę taką odrzucić, w ten sposób stając na 
straży konstytucyjnej zasady demokracji parlamentarnej i rządów odpowie-
dzialnych. Ten – być może przejaskrawiony – przykład pozwala uświadomić 
sobie właściwe konstytucyjne umocowanie monarchy. Korona jest integral-
nym elementem demokracji parlamentarnej. Determinowana konwenan-
sami konstytucyjnymi pozycja ustrojowa monarchy nie sprowadza się więc 
wyłącznie do formalnego potwierdzania decyzji innych organów państwo-
wych: parlamentu, gabinetu oraz premiera. Dysponują one rezerwuarem 
uprawnień, z których może skorzystać w celu ochrony podstawowych war-
tości konstytucyjnych w sytuacji ich zagrożenia. Nazywane są one najczę-
ściej uprawnieniami zastrzeżonymi (reserve powers), niekiedy osobistymi 
prerogatywami (personal prerogatives)13. Zalicza się do nich współcześnie: 
powoływanie i odwoływanie premiera, zwoływanie i rozwiązywanie parla-
mentu, udzielanie sankcji królewskiej ustawom. W uzasadnionych okolicz-
nościach z uprawnień tych królowa może korzystać samodzielnie, bez lub 
nawet wbrew radzie służących jej ministrów14.

Ustalenie okoliczności, w których królowa byłaby konstytucyjnie upraw-
niona do samodzielnego wykonywania prerogatyw, nie jest zadaniem ła-
twym. Prawidłowa identyfikacja sytuacji stanowiącej dostatecznie poważne 
zagrożenie dla konstytucyjnych podstaw ustroju ma rzecz jasna pierwszo-
rzędne znaczenie. Podjęta nazbyt pochopnie bądź niedostatecznie uzasad-
niona decyzja królowej o aktywnym zaangażowaniu w bieg spraw publicz-
nych mogłaby bowiem mieć poważne konsekwencje nie tylko dla niej samej, 
ale i w ogóle dla instytucji monarchii. Aby uniknąć tego rodzaju niebezpie-
czeństwa, królowa powinna więc ograniczać interwencję wyłącznie do sytu-
acji niebudzących żadnych wątpliwości, takich, w których stanowisko więk-
szości opinii publicznej byłoby na tyle jednoznaczne, iż mogłaby ona liczyć 

13 Zob. I. Jennings, Cabinet Government, Cambridge 1969, s. 394 i n.
14 Zob. szerzej: T. Wieciech, Uprawnienia zastrzeżone Korony w ustroju westminsterskim, 

„Politeja” nr 1 (13), 2010, s. 492 i n.
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na jej wsparcie. Rozważając podjęcie stosownych działań, monarcha nie był-
by też skazany na własne tylko siły. Zważywszy na powagę sytuacji, mógł-
by z całą pewnością liczyć na pomoc najbardziej kompetentnych konstytu-
cjonalistów. Ich opinie, jakkolwiek byłyby dla królowej pomocne, w żadnym 
razie nie byłyby dla niej wiążące. To ona podejmowałaby bowiem ostateczną 
decyzję, ponieważ na nią spadałaby wyłączna zań odpowiedzialność.

Jako okoliczności niewątpliwie usprawiedliwiające aktywność monarchy 
w korzystaniu z władzy, jakiej dają mu prerogatywy, wskazuje się brak reak-
cji premiera na utratę zaufania Izby Gmin bądź odmowa ustąpienia przezeń 
ze stanowiska w  rezultacie poniesionej w  wyborach powszechnych poraż-
ki15. W tym wypadku konstytucyjnym prawem, ale i obowiązkiem monar-
chy byłoby odwołanie szefa rządu. W tych samych kategoriach rozpatrywać 
należałoby również odmowę rozwiązania parlamentu na wniosek pokona-
nego w wyborach szefa rządu16. Monarcha stawałby także na straży konsty-
tucji, odmawiając rozwiązania parlamentu wobec postawienia w Izbie Gmin 
wniosku o  wotum nieufności wobec gabinetu. Bardziej kłopotliwa była-
by jednak dlań sytuacja, w której premier, utraciwszy zaufanie Izby Gmin, 
zwróciłby się o  rozwiązanie parlamentu, a  lider opozycji zasygnalizował 
królowej gotowość i  zdolność do sformowania większościowego gabinetu. 
Sytuacja taka mogłaby uwikłać głowę państwa w rywalizację międzypartyj-
ną, stawiając ją w bardzo niezręcznym położeniu.

Wiele wątpliwości budzi również możliwość korzystania przez monarchę 
z prawa odmowy udzielenia sankcji królewskiej. Chociaż ostatni tego rodza-
ju przypadek zanotowano w 1707 r. królowa bez wątpienia nie jest zobowią-
zana do automatycznego sankcjonowania ustaw parlamentu. Z  całą pew-
nością niedopuszczalna konstytucyjnie byłaby odmowa udzielenia sankcji 
królewskiej ustawie ze względu na osobisty sprzeciw monarchy wobec wpro-
wadzanych w niej regulacji, nawet jeśli postrzegałby on je w kategoriach za-
grożenia dla integralności państwa bądź jego pomyślności w dłuższej per-
spektywie. Wskazuje się, że taki był właśnie stosunek królowej Elżbiety II do 
ustaw wprowadzających dewolucję. Obawy tej natury nie wyczerpują jednak 
przesłanek odwołania się do uprawnień zastrzeżonych. Nie jest rolą monar-

15 Zob. R. Blackburn, Monarchy and the Personal Prerogative, „Public Law”, Autumn 
2004, s. 563.

16 G. C. Moodie, The Crown and Parliament, „Parliamentary Affairs” Vol.  10, No.  3, 
1957, s. 261.
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chy dokonywanie oceny możliwych skutków ustawodawstwa, jeżeli nie sta-
nowi ono bezpośredniego zagrożenia porządku konstytucyjnego.

Można wszak dopuścić sytuację, w  której odmowa sankcji królewskiej 
byłaby jedynym sposobem zapobiegnięcia wejściu w życie ustawy godzącej 
w konstytucyjne podstawy ustroju. Jeśliby więc zawodne okazały się mecha-
nizmy parlamentarne, jeśliby większość bez zgody opozycji parła do prze-
dłużenia pełnomocnictw parlamentu w celu uniknięcia wyborczej weryfi-
kacji bądź też dążyła do faktycznego jej uniemożliwienia, pozbawiając praw 
wyborczych znaczną część obywateli lub w  złej wierze modyfikując zasa-
dy przeprowadzania wyborów, wówczas interwencja głowy państwa byłaby 
w pełni uzasadniona17.

W toku historycznego rozwoju czynnikiem odpowiedzialnym za elimi-
nację monarchy ze sfery realnej władzy państwowej był bez wątpienia brak 
demokratycznej legitymacji. Przeobrażenia ustrojowe prowadzące w  kie-
runku wzmacniania republikańskich w  istocie instytucji w  postaci parla-
mentu i gabinetu przy zachowaniu jednak formy monarchicznej postrzegać 
należy jako trwałą tendencję ustrojową18. Przemiany społeczne prowadzące 
do triumfu wartości demokratycznych w ustroju politycznym Wielkiej Bry-
tanii skutkowały radykalnym wzmocnieniem pozycji ustrojowej Izby Gmin 
i będącego jej emanacją gabinetu wobec dziedzicznego monarchy oraz ary-
stokratycznej Izby Lordów. Wraz z umacnianiem się niższej izby parlamentu 
oraz gabinetu w równym stopniu osłabieniu ulegało znaczenie izby drugiej 
oraz monarchy jako trzeciego składnika trójsegmentowego ciała ustawo-
dawczego oraz składnika podzielonej egzekutywy. Głowy państwa podlega-
ła więc stopniowej marginalizacji.

Charakteryzowana tu funkcja gwaranta porządku konstytucyjnego nie 
jest z pewnością tożsama z arbitrażem politycznym głowy państwa właści-
wym dla parlamentarnego systemu rządów. Nie sprowadza się ona bowiem 
do władzy „przeszkadzania”, nie służy zachowaniu i  ochronie równowa-
gi władz, a  w  ten sposób utrzymaniu stabilizacji systemu parlamentarne-
go19. Jeśli jednak niedostatek demokratycznej legitymacji wskazuje się jako 

17 Zob. R. Brazier, Constitutional Practice. The Foundations of British Government, Ox-
ford 1999, s. 194–196; A. Twomey, The Refusal or Deferral of Royal Assent, „Public Law”, Au-
tumn 2006, s. 590–591; G. Marshall, Constitutional Conventions. The Rules and Forms of Po-
litical Accountability, Oxford 2001, s. 26–27.

18 Por. A. Zięba, op.cit., s. 447.
19 Por. J. Szymanek, Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa 2009, s. 36–37.
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okoliczność uniemożliwiającą monarchicznej głowie państwa sprawowa-
nie arbitrażu politycznego, a przynajmniej prowadzącą do „zawężania [go] 
do płaszczyzny socjopolitycznej”20, to cóż dopiero powiedzieć o właściwo-
ści dziedzicznego monarchy w zakresie materii tak delikatnej jak gwaranto-
wanie konstytucyjnych podstaw ustroju. Funkcja ta wiąże się wszak z dale-
ko większą – i znacznie bardziej problematyczną – ingerencją w mechanizm 
ustrojowy aniżeli „zwyczajny” arbitraż polityczny.

Argumentem zasadniczej natury przemawiającym na rzecz uznania roli 
monarchy jako gwaranta porządku konstytucyjnego pomimo braku demo-
kratycznej legitymacji jest, co już zasygnalizowano, brak wśród instytucji 
państwa innego organu zdolnego skutecznie wypełniać tę funkcję. Jest tak 
nadal, pomimo wskazywanych już prób zmiany tego stanu rzeczy, podej-
mowanych w ostatnich latach przez sądy. Jak zauważa współczesny brytyj-
ski konstytucjonalista: „Zjednoczone Królestwo nie ma najwyższego organu 
sądowego, który mógłby zapewniać, że w ostatecznym rozrachunku akto-
rzy polityczni będą postępować zgodnie z normami konstytucji; parlament 
jest zdominowany przez rząd; wyborcy nie mogą przyspieszyć wyborów po-
wszechnych; jedyną gwarancją konstytucyjnej właściwości w  warunkach 
straszliwej konieczności pozostaje suweren”21.

Problem braku demokratycznej legitymacji dziedzicznej głowy państwa 
nie powinien być też, jak się zdaje, nadmiernie wyolbrzymiany. Nie moż-
na wszak zapominać, że sądy konstytucyjne nie znajdują się pod tym wzglę-
dem w  lepszym aniżeli monarcha położeniu. Nie są też bardziej od nie-
go predestynowane do właściwego rozpoznania wartości konstytucyjnych, 
które winny podlegać ochronie. Trudno przecież przypuszczać, aby głowa 
państwa polegała w  tym zakresie wyłącznie na własnym rozeznaniu. Pa-
radoksalnie to właśnie determinowana brakiem demokratycznej legityma-
cji neutralizacja polityczna dziedzicznej głowy państwa może być czynni-
kiem sprzyjającym skutecznemu wypełnianiu funkcji gwaranta porządku 
konstytucyjnego. Wyłączenie poza przestrzeń bieżących sporów politycz-
nych legitymizuje monarchę jako bezstronnego rozjemcę, którego działa-

20 „Uznaje się bowiem, skądinąd słusznie, że tylko wymiar społeczny arbitrażu, bez 
możliwości ingerowania w instytucjonalne relacje pomiędzy rządem a parlamentem, może 
być dostępny dla arbitra, który odznacza się brakiem wyborczej, ergo demokratycznej legity-
macji”; ibidem, s. 360.

21 R. Brazier, The Monarchy, [w:] The British Constitution in the Twentieth Century, red. 
V. Bogdanor, Oxford 2007, s. 83.
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nia  – podejmowane wszak wyłącznie w  wyjątkowych, prawdziwie ekstre-
malnych okolicznościach  – motywowane są wyłącznie troską o  ochronę 
podstawowych wartości konstytucyjnych w  sytuacji ich zagrożenia. Świa-
domość, iż jego zachowanie może stać się przedmiotem publicznych kontro-
wersji będzie z pewnością działać mitygująco na monarchę. Trudno spodzie-
wać się, aby gotów był on odwoływać się do władzy osobistych prerogatyw, 
nie upewniwszy się uprzednio co do właściwości takiego zachowania oraz 
bez poczucia wsparcia ze strony większości opinii publicznej. Aktualność 
zachowuje poczyniona przed wieloma już laty uwaga Lorda Hailshama, iż 
monarcha, „który spróbowałby użyć prerogatywy przeciwko którejś z dwu 
głównych partii, ryzykowałby albo wymuszoną abdykację albo republikani-
zm”22. Uznanie znajdują jednak również propozycje rozwiązań ustrojowych, 
których celem miałoby być sprecyzowanie konstytucyjnej roli monarchy, tak 
aby w  ogóle wykluczyć możliwość podejmowania przezeń samodzielnych 
działań. W taki właśnie sposób oceniał R. Blackburn zgłoszoną w 2007 r. 
przez gabinet G. Browne’a zapowiedź ustanowienia konwenansu konstytu-
cyjnego, zgodnie z którym rozwiązanie Izby Gmin przez królową musiałoby 
być w każdym przypadku poprzedzone uchwałą samej Izby, która byłaby ko-
niecznym warunkiem decyzji o rozwiązaniu parlamentu przez królową, wa-
runkującą jej konstytucyjność. Zdaniem R. Blackburna dzięki nowym regu-
lacjom rola monarchy w procedurze rozwiązywania parlamentu zostałaby 
ściśle określona. Jakiekolwiek rozważania o prawie monarchy do skorzysta-
nia z uprawnień zastrzeżonych straciłyby rację bytu, „konstytucyjnym obo-
wiązkiem monarchy stałoby się odrzucanie wniosków premiera nie poprze-
dzonych uchwałą Izby Gmin”23.

Legitymacja monarchy do podejmowania interwencji mogłaby też ulec 
wzmocnieniu poprzez używanie prawa samodzielnego korzystania z prero-
gatyw w taki sposób, aby ostateczne rozstrzygnięcie należeć mogło do oby-
wateli. W tym kontekście wskazuje się zatem, że w przypadku uchwalenia 
przez parlament ustawy, która mogłaby naruszać podstawy porządku kon-
stytucyjnego, monarcha powinien nalegać na przeprowadzenie wyborów – 
w ostateczności nawet rozwiązać parlament – tak aby umożliwić obywate-
lom wypowiedzenie się w tej kwestii, wstrzymując się jedynie z udzieleniem 

22 Cyt. za: R. Blackburn, Monarchy..., s. 557.
23 R. Blackburn, Prerogative Power of dissolution of Parliament: Law, Practice and Reform, 

„Public Law”, October 2009, s. 775–776.
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sankcji królewskiej, ale nie decydując się na jej odmówienie. Królowa po-
winna zawsze wybierać takie środki, które umożliwiałyby rozwiązanie kry-
zysowej sytuacji w sposób jak najbardziej demokratyczny, to znaczy przez 
odwołanie się do werdyktu obywateli. Rolą królowej miałoby być jedynie 
podejmowanie takich działań, które byłyby konieczne do uczynienia tego 
możliwym24. Zasadą działania monarchy powinno być w każdym przypad-
ku pozostawienie pola do działania dla demokratycznie legitymowanych po-
lityków. Dopiero jeśli nie byliby oni w stanie rozwiązać kryzysowej sytuacji, 
interwencja królowej stawałaby się dopuszczalna.

Taką zasadą niezmiennie kierowała się królowa Elżbieta II, co znala-
zło szczególny wyraz po wyborach parlamentarnych z lutego 1974 r. i maja 
2010 r. W ich wyniku doszło bowiem do powstania tak zwanych zawieszo-
nych parlamentów (hung parliaments), to znaczy sytuacji, w  której żadna 
partia nie dysponowała w Izbie Gmin większością mandatów. W obu przy-
padkach królowa powstrzymała się od jakiejkolwiek interwencji w  proces 
tworzenia rządu, pozwalając politykom wypracować rozwiązania gwaran-
tujące powstanie gabinetu zdolnego zyskać zaufanie parlamentu25.

Brytyjska praktyka ustrojowa nie notuje przypadków interwencji monar-
chy motywowanej koniecznością ochrony konstytucyjnych podstaw ustroju.

W  ostatnim stuleciu chyba tylko raz perspektywa taka była realna. 
W 1913 r. liderzy opozycji przesłali na ręce Jerzego V memorandum, w któ-
rym wzywali króla do zdymisjonowania premiera, jeśliby ten nie zwró-
cił się o rozwiązanie parlamentu w sytuacji, w której wybory były ich zda-
niem jedynym sposobem uniknięcia wojny domowej26. Jednak ani wówczas, 
ani w  kolejnych latach interwencja monarchy nie była konieczna. Nie po-
jawiło się bowiem zagrożenie dla porządku konstytucyjnego, które mogło-
by uzasadniać jej podjęcie. Demokratyczna kultura polityczna gwarantują-
ca rzeczywistą, a nie tylko formalną alternację władzy okazuje się skuteczną 
gwarancją poszanowania porządku ustrojowego w warunkach nieskodyfi-
kowanej konstytucji, której trzon stanowią pozaprawne normy konwenan-

24 Por. R. Brazier, Constitutional Reform and the Crown, [w:] M. Sunkin, S. Payne, The 
Nature, op.cit., s. 343.

25 Zob. szerzej: R. Blackburn, The 2010 General Election outcome and the formation of 
the Conservative – Liberal Democrat coalition government, „Public Law”, January 2011; R. Fox, 
Five Days in May: A New Political Order Emerges, „Parliamentary Affairs” Vol. 63, No. 4, 2010.

26 Zob. G. Marshall, op.cit., s. 25.
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sowe27. Nie oznacza to, by można było pomniejszać rolę monarchy w  tym 
zakresie. Sama świadomość dopuszczalności interwencji z  jego strony nie-
wątpliwie sprzyja poszanowaniu wyznaczanych przez normy konstytucyjne 
zasad właściwego postępowania.

Summary

The British Monarch and the Safeguards of the Constitution

Under unwritten constitution, part of which are constitutional conventions 
courts are unable to guarantee obedience to constitutional rules and values. In 
United Kingdom it is therefore the monarch who stands as a custodian of the 
constitution. Royal prerogatives that are normally exercised only on advice of 
responsible ministers can be used to protect constitution. The most important 
are so-called reserve powers to dismiss prime minister and other ministers, to 
dissolve parliament and to give royal assent. The Monarch is able to successful-
ly perform this function despite the want of democratic legitimacy but he should 
always be cautious and act only if he is perfectly positive that his intervention is 
absolutely necessary. He would therefore be entitled to intervene only in a dire 
emergency if political actors stood against the fundamental rules of parliamen-
tary democracy, responsible government and sovereignty of the people.

27 Zob. J. Jaconelli, Do Constitutional Conventions Bind?, „Cambridge Law Journal” 
Vol. 64, No. 1, 2005, s. 169–176.


