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EUROPEJSKI



PRZEGLĄD
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Brexit a liberalna teoria stosunków 
międzynarodowych

Artur Niedźwiecki, Stowarzyszenie Mosty Europy
ORCID ID: 0000-0002-2683-5319

Streszczenie

Praca podejmuje problematykę zjawiska Brexitu w kontekście liberalnej teorii stosunków międzyna-

rodowych, głównie przy użyciu metody jakościowej, polegającej na tekstualnej analizie wybranych 

prac poświęconych w/w paradygmatowi. Hipotezę niniejszego artykułu stanowi stwierdzenie, 

iż podejście liberalne ma ograniczone zastosowanie do opisu mechanizmów dezintegracyjnych 

wspólnoty, w tym Brexitu jako ich niewątpliwego syndromu. Istniejące teorie integracji europejskiej, 

spośród których liberalizm jest jednym z najbardziej wpływowych schematów teoretycznych, ujaw-

niają pewne niedociągnięcia w badaniu procesów dekompozycyjnych Unii, choć z drugiej strony, 

określone ich komponenty nadal pozostają zasadne. Powyższe unaocznia potrzebę poszukiwania 

nowych narzędzi i metod badawczych do rozpatrywania aktualnych trendów w Unii Europejskiej, 

które pozwoliłyby spojrzeć na obecny stan tej organizacji w bardziej adekwatny sposób.

Słowa kluczowe: Brexit, liberalizm, integracja europejska

Brexit in the context of liberal theory of international relations

Abstract

Hereby paper is dedicated to the issue of Brexit in the context of liberal theory of international 

relations, mainly by adoption of the qualitative method of textual examination of selected works, 

devoted to the abovementioned paradigm. The hypothesis of this article is a statement that libe-

ral approach has a limited applicability to description of community disintegration mechanisms, 

including Brexit as their unquestionable syndrome. Existing theories of European integration, of 

which liberalism is one of the most influential theoretical schemes, reveal several malfunctions in 

exploration of Union’s decomposition processes, however, on the other hand, some of their specific 

components still remain valid. The above issue exposes a demand for investigating new tools and 

researching methods to scrutinize current trends in the European Union that would allow to review 

the present state of this organization in a more adequate manner.

Keywords: Brexit, liberalism, the European integration
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Nie ulega kwestii, iż Zjednoczone Królestwo słusznie uchodzi za ojczyznę klasycznie 
pojmowanego liberalizmu, gdyż już na sto lat przed przystąpieniem tego kraju do Wspól-
noty jego system polityczny nosił znamiona demokracji liberalnej, znacząco odróżniając 
się od większości ówczesnych państw Starego Kontynentu. Dziś – po ponad 40 latach 
udziału Wielkiej Brytanii w procesie integracji – nie można uciec od rozważań na temat 
powiązań i współzależności między zjawiskiem Brexitu, a liberalną teorią stosunków 
międzynarodowych, czyli paradygmatem, który – rządząc umysłami teoretyków europe-
istyki – przez wiele dekad służył jako intelektualna baza do badania kolejnych faz rozwoju 
wspólnoty. Aktualnie coraz śmielej stawiane są pytania, czy prezentowane podejście 
może stanowić adekwatny punkt odniesienia do opisu procesów dezintegracyjnych Unii 
(Davies 2016: s. 8). Hipotezą tej pracy jest konstatacja, iż wartość eksplanacyjna doktryny 
liberalnej, zwłaszcza w zakresie wyjaśnienia przyczyn, przebiegu oraz skutków tendencji 
erozyjnych, które przybrały postać secesji Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, doznaje pew-
nych ograniczeń, choć z drugiej strony, określone jej komponenty nadal zachowują swą 
aktualność i zasadność.

Na potrzeby niniejszego artykułu omawiany koncept został zrekonstruowany za pomo-
cą analizy jakościowej twierdzeń reprezentatywnych analityków polityki światowej, w tym 
dorobku A. Moravcsika – twórcy tzw. liberalnego podejścia międzyrządowego, jednakże 
trzeba zauważyć, że relacja jego paradygmatu do ogólnej teorii liberalnej jest dość nie-
oczywista. W swych rozważaniach, nawiązujących do klasycznego intergovernmentalizmu, 
autor ten pominął konstytutywne dla liberalizmu zagadnienia, m.in. rolę demokracji czy 
bezalternatywności procesu zjednoczeniowego, toteż elementy te zostały zaczerpnięte 
z prac innych badaczy (takich jak F. Fukuyama i E. B. Haas). Powyższe stanowi próbę ujęcia 
stosunkowo dynamicznego zjawiska Brexitu w ramy jednej z bardziej wpływowych teorii 
integracji, przy czym z uwagi na bezprecedensową naturę poruszanej problematyki nie 
można uniknąć spekulacji w zakresie ewentualnych następstw wystąpienia Zjednoczone-
go Królestwa z Unii, albowiem naczelną zasadą rokowań dezakcesyjnych jest stwierdzenie, 
iż „nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione”.  

Liberalizm jako paradygmat stosunków międzynarodowych

Wedle głównych prawideł teorii liberalnej, każde państwo jest objęte rozlicznymi 
sieciami współzależności, zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań między jednostkami oraz grupami 
społecznymi. Zależności te prowadzą do transgranicznej wymiany na polu społecznym, 
politycznym i ekonomicznym, wywierając wpływ na preferencje państw jako aktorów 
zaplątanych w rozmaite relacje. W zglobalizowanym świecie rządy, kierując się tenden-
cjami rodzącymi się wewnątrz krajów, reprezentują określone segmenty społeczeństw, 
co znajduje odzwierciedlenie w ich polityce zewnętrznej. W tym sensie egzekutywy jako 
rzecznicy grup ludzkich starają się agregować interesy całych populacji. Państwa nie są 
bowiem kulami bilardowymi, jak nakazywałby sądzić koncept realizmu politycznego. Ich 
zachowanie międzynarodowe pozostaje funkcją łączenia preferencji aktorów wewnętrz-
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nych przez władze krajowe. Warto podkreślić, iż teorii liberalnej towarzyszy przeświadcze-
nie o istotnym znaczeniu legalizmu i moralizmu w polityce, przekładających się na wiarę 
w nieuchronność postępu.

Powyższe skłania do idealistycznego mniemania, że chaos stosunków międzynaro-
dowych uda się poskromić za pomocą stanowienia racjonalnych regulacji prawnych oraz 
funkcjonalnych instytucji ponadnarodowych. W odróżnieniu od koncepcji realistycznych, 
w ramach których polityka przeważa nad gospodarką, liberalizm stawia na procesy eko-
nomiczne jako determinantę, a zarazem katalizator zjawisk politycznych. Patrząc przez 
pryzmat gospodarki, popyt na międzynarodową współpracę – prędzej czy później – musi 
doprowadzić do integracji, jawiącej się jako zjawisko nieuchronne oraz nieodwracalne 
(Haas 1964: s. 230). Dzieje się tak, gdyż państwo jest ultra racjonalnym aktorem, który 
kieruje się rachunkiem ekonomicznym oraz gospodarczą opłacalnością, by zaspokoić 
interesy rozmaitych grup społecznych.

W ocenie liberałów najbardziej pożądanym systemem politycznym jest demokracja, 
która pozwala ujawnić oczekiwania społeczne w najpełniejszym zakresie. Dodatkowo 
demokracja stroni od podejmowania zbędnego ryzyka, które wprowadza sporą dozę 
niepewności prowadzącej do potencjalnych strat. To rozwój gospodarczy zwiększa 
dobrobyt, a zarazem skłania do większej ostrożności przy podejmowaniu bardziej ry-
zykownych decyzji. Interakcje ekonomiczne sprzyjają lepszej komunikacji oraz budowie 
zrozumienia, prowadząc do redukcji napięć i konfliktów (Fukuyama 2000: s. 27).

Zdaniem teoretyków liberalizmu globalizacja jest zjawiskiem użytecznym, gdyż im 
większa wymiana handlowa, tym większa presja biznesu na racjonalną i przewidywalną 
politykę państwową. Wolny obrót towarów i usług rodzi potrzebę współpracy politycznej, 
a swobodne krążenie czynników produkcji ogranicza kontrolę państwa nad gospodarką 
narodową. W tym ujęciu ryzyka są ograniczane przez funkcjonowanie instytucji mię-
dzynarodowych, pozwalających zmniejszyć koszty negocjacji, a także umożliwiających 
konwergencję interesów.

Skłonność do współpracy wynika z faktu, iż jest ona opłacalna dla wszystkich stron, 
prowadzi do pokojowej koegzystencji i sprzyja rozwojowi społeczno – gospodarczemu. 
Spory i egoizmy występują, gdyż rządy niewłaściwie reprezentują interes jednostek. 
Zrywanie współpracy jest następstwem błędów elit politycznych w zakresie rozpozna-
wania prawdziwych oczekiwań społeczeństw. W tej koncepcji państwa są zdolne do 
samoograniczenia oraz zawierania kompromisów, z uwagi na rolę opinii publicznej jako 
narzędzia nacisku na władze. Antagonizmy między demokracjami to anomalia, gdyż 
pokój i osiąganie korzyści z handlu stanowi cel ich działania, ze względu na ekonomiczne 
podłoże motywacji jednostek i społeczeństw. Nawiązywanie więzi gospodarczych jest 
grą o sumie dodatniej, ponieważ podmioty chcą maksymalizować swój dobrobyt po-
przez szukanie możliwości integracji (Nye, Keohane 1977: s. 18).

W tym miejscu warto podkreślić, iż liberalny koncept pełni rolę rdzenia intelektu-
alnego dla wpływowych teorii tzw. „średniego zasięgu”, do których zaliczyć można 
przykładowo teorię reżimów, neofunkcjonalizm lub liberalne podejście międzyrządowe 
(Borkowski 2007).
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Na szczególną uwagę zasługują założenia tzw. liberalnego intergovernmentali-
zmu autorstwa A. Moravcsika, które wykorzystywane są do wyjaśniania okoliczności 
sprzyjających zaistnieniu integracji o charakterze regionalnym (Moravcsik 2003: s. 159). 
Pierwszym dogmatem tego podejścia jest stwierdzenie, iż naczelnymi aktorami procesu 
tworzenia ponadnarodowej wspólnoty są państwa, które osiągają swe cele poprzez mię-
dzyrządowe negocjacje. W ramach rokowań asymetria preferencji przekłada się na siłę 
przetargową poszczególnych podmiotów. Bezpieczeństwo narodowe nie jest kluczową 
motywacją aktorów państwowych, gdyż na plan pierwszy wychodzą ich preferencje 
o charakterze gospodarczym (Moravcsik 1997: s. 513). W tym sensie teoria ta – choć trak-
tuje kraje członkowskie jako panów traktatów – nie jest ujęciem realistycznym.

Drugim prawidłem liberalno-międzyrządowego konceptu jest przeświadczenie, że 
państwa są racjonalnymi strukturami, czyli działają w myśl zasady maksymalizowania 
korzyści, a zarazem minimalizowania kosztów (Moravcsik 2010). To dlatego decydują 
się one na współpracę międzynarodową, skutkującą utworzeniem instytucji ponadna-
rodowych. Według A. Moravcsika integracja europejska to seria racjonalnych wyborów 
dokonywanych przez kraje członkowskie w obliczu współzależności zglobalizowanego 
świata, które oceniać należy przez pryzmat ich wewnętrznych interesów ekonomicznych 
(Moravcsik 2008: s. 234).

Ogólna teoria liberalna pozwala wyjaśnić genezę integracji europejskiej, a także 
sukcesy jej kolejnych faz rozwojowych, przyczyniając się do ubogacenia badań nad 
funkcjonowaniem instytucji UE. Stanowi ona uzasadnienie dla rozkwitu procesu globali-
zacji, polegającego na budowie współzależności o charakterze gospodarczym. Cechuje 
ją wiara w postęp, a także bezalternatywność tendencji zmierzających do pogłębienia 
integracji jako wyrazu pragmatyzmu uczestniczących w niej podmiotów.

Skoro udział w procesie zjednoczeniowym jest opłacalny, powstaje pytanie, dlaczego 
Brytyjczycy podjęli decyzję o wystąpieniu z Unii, zwłaszcza, że przez dekady organizacja 
ta była kreowana przy wykorzystaniu koncepcji prawnych i gospodarczych wywodzą-
cych się bezpośrednio ze Zjednoczonego Królestwa (np. projekt rynku wewnętrznego). 
Dodatkowo członkostwo Wielkiej Brytanii we wspólnocie wzmocnione było licznymi 
przywilejami oraz ulgami, a Traktat lizboński postrzegany jest jako triumf Londynu, ze 
względu na podtrzymanie w nim znaczenia suwerenności krajów członkowskich jako 
elementu nośnego unijnej konstrukcji. Ponad 40 lat członkostwa we wspólnocie nie skło-
niło też Wielkiej Brytanii do porzucenia splendid isolation, z uwagi na awizowany przez 
liberałów mechanizm konwergencji preferencji jako nieuchronne następstwo udziału 
kraju w procesie integracji.

Wedle znawców problematyki Brexit może doprowadzić do wzajemnego osłabienia 
Zjednoczonego Królestwa i Unii. Wówczas stanie się on  dowodem istnienia rodzaju irra-
cjonalizmu w działaniu państwa, które dotychczas stanowiło wzór rozsądnej demokracji 
parlamentarnej. Teoretycy liberalizmu twierdzili, że bardziej prawdopodobny jest rozpad 
strefy euro, aniżeli wystąpienie Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, które w ich ocenie jest 
objawem anomalii. Czy zatem zjawisko Brexitu doprowadzi do podważenia fundamentów 
prezentowanej doktryny, która od dawna wyznacza horyzont postrzegania spraw europej-



Brexit a liberalna teoria stosunków międzynarodowych 13

skich, nakazując pokładanie zaufania w bezalternatywność mechanizmu instytucjonaliza-
cji polityki światowej?

Być może podejście liberalne stanowiło niegdyś ideologiczne uzasadnienie okre-
ślonej wizji rozwoju wspólnoty, dzisiaj zaś służy do wypierania gorzkich realiów, pełniąc 
rolę terapii uśmierzającej traumatyczne doświadczenie rozkładu Unii. Liberalizm może 
więc nie jest holistyczną teorią zjednoczeniową, lecz ideologią ponadnarodowych elit, 
wspierającą ich działania, a zarazem alienującą przeciwników politycznych (Avbelj 2016: 
s. 2). Obecnie rzecznicy liberalizmu zdają się nie pojmować, jak prawica mogła naruszyć 
status quo, istniejące w dziedzinie integracji od ponad 50 lat, stąd odpowiadają oni na 
postępy sił antyeuropejskich objawami defetyzmu (Menon, Salter 2016: s. 1301).

Takie kryzysy, jak wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii, pokazują, że inte-
gracja jest procesem dość wątłym i nieoczywistym, którego nieodwracalność może 
być zakwestionowana. Powyższe skłania do pogłębienia rozważań na temat powiązań 
między Brexitem, a paradygmatem liberalnym, które znajdują się w dalszej części tekstu.

Wpływ liberalizmu na pojmowanie problematyki Brexitu

Nie można oprzeć się wrażeniu, iż analizowana doktryna pozwala wyjaśnić postępy 
procesu integracji w okresach prosperity, powstaje jednak pytanie, czy nadaje się ona do 
dociekań na temat zjawisk dekompozycyjnych wspólnoty w dobie jej kryzysu. W swych 
wypowiedziach komentujących rezultaty brytyjskiego referendum dezakcesyjnego, A. 
Moravcsik zdawał się bagatelizować wysokie prawdopodobieństwo radykalnego wy-
stąpienia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty, które w jego ocenie miałoby zostać 
zastąpione raczej kosmetycznymi zmianami w obustronnych relacjach (Moravcsik 2016). 
Nie bardzo wiadomo, skąd wynika wyżej wymienione przeświadczenie, gdyż zgodnie 
z podejściem liberalnym negocjacje „brexitowe” – jako odznaczające się istotną asymetrią 
preferencji – muszą skutkować nieuchronnym osłabieniem pozycji Londynu względem 
zintegrowanego bloku UE-27. Jednak liberałowie – na przekór własnym tezom o znacze-
niu różnicy potencjałów w rokowaniach – stoją na stanowisku, iż najpewniej dojdzie do 
wypracowania nowej formuły relacji Wielka Brytania – Unia Europejska, w ramach której 
większość polityk pozostanie bez zmian (Strachwitz 2015: s. 33). O powyższym przesądzi 
– w ich ocenie – istnienie zależności o charakterze gospodarczym i politycznym, a zatem 
Brexit pozostanie wydarzeniem zaledwie z dziedziny Public Relations. Paradoksalnie, 
oznaczałoby to przekreślenie znaczenia głosu zwolenników Brexitu, trudne do pogodze-
nia z naturą teorii liberalnej, przykładającej szczególną wagę do preferencji jednostek 
i grup społecznych, jako determinanty polityki zewnętrznej państwa.

Jeszcze przed plebiscytem panowało przeświadczenie, iż bez względu na jego wy-
nik, Londyn nie opuści Wspólnoty. Referendum – jako swoisty teatr polityczny – miało nie 
odegrać zatem istotniejszej roli, a rozpisane zostało jedynie, by odwrócić uwagę społe-
czeństwa od problemów natury wewnętrznej. Kierownictwo brytyjskiej nawy państwo-
wej zdecydowało się irracjonalnie igrać z nastrojami ksenofobicznymi, pobudzając dość 
emocjonalne kwestie migracji i terroryzmu. Zdaniem teoretyków podejścia liberalnego 
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Brexit wydarzył się, ponieważ obywatelom Zjednoczonego Królestwa stworzono instytu-
cjonalne możliwości do wyrażenia swych preferencji. Zorganizowano bowiem plebiscyt, 
w ramach którego jednostki zagłosowały wbrew interesom własnego kraju, dając wyraz 
swojej ignorancji.

Za nieuzasadnione – w optyce liberałów – należy uznać twierdzenie, że referendum 
w sprawach europejskich to istota demokracji, gdyż w warunkach wspólnoty takie głoso-
wanie wspiera raczej tendencje nacjonalistyczne, dając sposobność do krzewienia de-
magogii i obskurantyzmu. Nadmiar demokracji bezpośredniej może rozsadzić Unię, stąd 
sceptycyzm środowisk liberalnych wobec plebiscytów w kwestiach unijnych. Wspólnota 
nie zajmuje się sprawami, które rozpalają serca i umysły wyborców, czyli przykładowo 
podatkami, edukacją, czy ochroną zdrowia. Nie można zatem pokładać zaufania w refe-
renda, ponieważ – w myśl zasady „jeśli nie wiesz, głosuj «nie»” – mogą one zaszkodzić 
mechanizmowi nieuchronnego jednoczenia się Europy. W przeszłości takie plebiscyty 
pełniły rolę narzędzia manifestowania sprzeciwu wobec pro-unijnych władz krajowych 
(vide np. referendum w/s Traktatu konstytucyjnego we Francji i Holandii).

Powyższe przeświadczenie może prowadzić do dość ambiwalentnego traktowania 
procesu integracji oraz utrwalenia się poglądu o konieczności unikania referendów, jako że 
elektoraty raczej nie rozpoznają zjawisk zachodzących aktualnie na Starym Kontynencie. 
Co więcej, skoro rezultaty takich głosowań są przypadkowe, nie należy wyciągać z nich 
pochopnych wniosków, a także wsłuchiwać się w głos obywateli, którzy skłaniają się ku 
partiom protestu, nawołującym do antyestablishmentowej rebelii (Calhoun 2016: s. 53).

Nie zważając na rezultaty głosowania Brytyjczyków w sprawie secesji z Unii, rzeczni-
cy analizowanego podejścia stoją na stanowisku, iż Zjednoczone Królestwo ostatecznie 
najprawdopodobniej nie wyjdzie ze wspólnoty, która jest niczym Hotel California z pio-
senki zespołu „the Eagles”: „You can check out anytime but you never really leave”. Realia 
globalizacji zmuszą Wielką Brytanię do pozostania w unijnych strukturach, głównie 
z powodu presji czynników ekonomicznych, takich jak potrzeba podtrzymania dostępu 
do rynku zjednoczonej Europy. Odwrót Londynu od wspólnej przestrzeni gospodarczej 
nieuchronnie doprowadziłby do przywrócenia barier w wymianie handlowej, powodując 
niebagatelne koszty, które odbiłyby się na sytuacji obywateli.

Z punktu widzenia analizowanego podejścia, Brexit jawi się jako zdarzenie nieroztropne, 
jednak warto podkreślić, iż jego przyczyn należałoby upatrywać w zjawiskach o charak-
terze pozaekonomicznym, związanych m.in. z pragnieniem odzyskania kontroli nad sferą 
prawa przez wspólnotę narodową, a także jej niechęcią do migracji pochodzącej z innych 
państw członkowskich. Co więcej, jednym z naczelnych haseł zwolenników wystąpienia 
Wielkiej Brytanii z Unii była ochrona rodzimego systemu politycznego przed cierpiącą na 
demokratyczny deficyt Wspólnotą, choć omawiana organizacja – wedle środowisk libe-
ralnych – pozostaje wcieleniem wartości demokratycznych, które promieniują także poza 
granice Europy.

Zdaniem teoretyków liberalizmu, przyszłe relacje – wbrew intencjom zwolenników 
tzw. „twardego Brexitu” – staną się rodzajem opłacalnej dla obu stron hybrydy unijne-
go członkostwa. Obiektywnym interesem Londynu jest pozostanie w Unii, ponieważ 



Brexit a liberalna teoria stosunków międzynarodowych 15

nie dysponuje on środkami niezbędnymi do realizacji swych celów poza zjednoczoną 
Europą. Niewykluczone, że rokowania w sprawie dezakcesji Zjednoczonego Królestwa 
będą trwały latami i zakończą się nieznacznym poluzowaniem więzi. Powyższe twierdze-
nie może jednak nie przystawać do opisanej w artykule 50 Traktatu o Unii Europejskiej 
(Dziennik Urzędowy C 326, 26/10/2012) procedury wychodzenia państwa z unijnych 
struktur, która – o ile nie dojdzie do porozumienia w kwestii przedłużenia fazy rozmów 
– zakreśla 2-letni horyzont czasowy negocjacji, niełatwy do wypełnienia po 12 latach 
rokowań akcesyjnych i ponad 40 latach członkostwa Wielkiej Brytanii we Wspólnocie 
(Douglas-Scott 2016: s. 1024).

Wyjście państwa z jednolitego rynku i unii celnej – w optyce liberałów – jawi się jako 
mało prawdopodobne w epoce globalizacji, a zatem Londyn zapewne wynegocjuje umo-
wę, która będzie oznaczać utrzymanie stanu obecnego, natomiast brytyjskie społeczeń-
stwo zaakceptuje taki stan rzeczy w kolejnym referendum, radując się z symbolicznych 
ustępstw Brukseli. Przebieg negocjacji jednak nie potwierdza powyższego, gdyż Zjed-
noczone Królestwo konsekwentnie utrzymuje wolę wystąpienia z rynku wewnętrznego 
i unii celnej, odrzucając unijne regulacje oraz jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Co więcej, pomimo twierdzeń rzeczników omawianego konceptu, że Unia – jako silniejsza 
strona negocjacji – narzuci Wielkiej Brytanii warunki wystąpienia ze Wspólnoty, rezultaty 
uzyskane dotychczas przez Londyn nie są dramatycznie odległe od jego stanowiska 
wyjściowego, m.in. w takich obszarach, jak prawa obywateli, czy też rozliczenia finansowe. 
Powyższe zdaje się przeczyć tezie o rozpaczliwym położeniu Zjednoczonego Królestwa 
w ramach rozmów „brexitowych”.

Z drugiej strony, teoretykom liberalizmu należy przyznać rację, że pozbawione roz-
sądku jest pragnienie zastąpienia przez Londyn dostępu do unijnego rynku, umowami 
handlowymi ze wschodzącymi potęgami globalnej gospodarki, w tym państwami BRIC. 
Negocjowanie takich kontraktów trwa dekady, a ich następstwa są raczej niepewne, na-
wet przy wzmocnieniu nakładów na realizację idei tzw. „Global Britain”, jako championa 
rynków światowych (Basedow 2017: s. 102). Silne preferencje Zjednoczonego Królestwa, 
by zmienić status quo poprzez wystąpienie z Unii, mogą przekładać się na słabszą po-
zycję państwa w negocjacjach z Komisją Europejską. Nic zatem dziwnego, że strategia 
Londynu, polegająca na unikaniu obowiązków przy jednoczesnym zachowaniu posiada-
nych praw (z ang. „cherry picking”), nie znalazła jak dotąd uznania strony unijnej.

Niełatwo pojąć decyzję Brytyjczyków o wystąpieniu z Unii, jeśli przyjmie się zało-
żenie, iż główną motywacją procesu jednoczenia się Europy była chęć rozwiązania 
technicznych problemów z dziedziny handlu, transportu czy bezpieczeństwa produktów. 
Usytuowanie kwestii ekonomicznych jako fundamentów Wspólnoty, z pominięciem sfery 
aksjologicznej i tożsamościowej, miało uczynić ją bardziej trwałą oraz skonsolidowaną 
(Browne 2017: s. 90). Jednak gospodarczy pragmatyzm zapewne zatrzymałby Wielką 
Brytanię w Unii, ponieważ dostępne analizy wskazują na korzyści handlowe, które sta-
ły się udziałem Londynu z tytułu unijnego członkostwa. Środowiska liberalne zatem 
powątpiewają w prawdopodobieństwo Brexitu, wskazując na ogromne koszty takiego 
scenariusza dla brytyjskiego biznesu. Straty te byłyby zapewne wysokie również dla 



Artur Niedźwiecki16

UE-27, gdyż Wielka Brytania, jako państwo odznaczające się deficytem w wymianie 
gospodarczej ze Wspólnotą, jest istotnym odbiorcą unijnych towarów i usług, a także 
zajmuje pozycję drugiego pod względem wielkości wpłacanych kwot płatnika netto do 
wspólnego budżetu.

Znaczący udział wymiany handlowej z UE-27 będzie wymuszać na Zjednoczonym 
Królestwie potrzebę uzyskania korzystnych warunków dostępu do unijnego rynku, tym 
bardziej, że obecność w zintegrowanej przestrzeni gospodarczej pełni szczególną rolę 
np. w działalności brytyjskiego sektora usług finansowych, będącego jednym z filarów 
rodzimej gospodarki (Moloney 2016: s. 75). Niewątpliwie transfer znaczącej części środków 
pieniężnych z londyńskiego City do innej lokalizacji mógłby doprowadzić do jego osła-
bienia jako liczącego się ośrodka globalnej ekonomiki (Armour 2017: s. 54). Środowiska 
liberalne twierdzą, iż osiągnięcie porozumienia w zakresie wspólnego rynku może okazać 
się niezbędne dla utrzymania przez Londyn pozycji ważnego gracza międzynarodowej 
wymiany gospodarczej.

Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny liberalnej, jeśli Brexit nie doprowadzi do 
znacznych strat po stronie Wielkiej Brytanii, ziścić się może negatywny scenariusz Brukseli, 
polegający na podjęciu analogicznych kroków przez innych członków UE. W ich optyce, ra-
chunek do zapłacenia przez Zjednoczone Królestwo musi być znaczny, gdyż nie można po-
zwolić na stworzenie statusu poza Unią, który byłby bardziej korzystny, aniżeli członkostwo 
w tej organizacji (Springford 2017). Z drugiej strony, tzw. „twardy Brexit” generowałby koszty 
również po stronie unijnej, gdyż z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, jako stałego członka 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, a zarazem drugiej gospodarki wspólnoty, udział w unijnych 
strukturach nie jest bezalternatywny, tak jak przykładowo jest on dla Słowacji, czy Estonii. 
Warto zauważyć, że dla niektórych Brytyjczyków przystąpienie ich kraju do EWG w latach 70 
XX w. stanowiło rodzaj degradacji (Grant 2016). W rezultacie nie należy oczekiwać przykład-
nego „ukarania” Brytyjczyków za secesję z Unii, gdyż najbardziej zaangażowanym aktorom 
(w tym Niemcom i Francji) zależy na uzyskaniu konsensusu w sprawie dalszej współpracy 
gospodarczej, mimo, że bezpośrednio po referendum nie brakowało sugestii o potrzebie 
„wymierzenia sprawiedliwości” Londynowi, by uniknąć „efektu domino” w przyszłości.

Biorąc pod uwagę interesy Wielkiej Brytanii i Unii, prawdopodobne wydaje się osiągnięcie 
kompromisu sprzyjającego niezakłóconemu handlowi po zakończeniu procesu wychodzenia 
kraju z unijnych struktur (tzw. „soft Brexit”). Coraz bardziej realne jest też wprowadzenie okresu 
przejściowego mającego na celu dostosowanie się gospodarek do nowej sytuacji, ponieważ 
nie jest możliwe zerwanie więzi ekonomicznych, bez poniesienia znacznych kosztów przez 
zainteresowane strony (Wincott 2017: s. 682). Ewentualna przyszła współpraca będzie jednak 
uzależniona od kierunków polityki gospodarczej Wielkiej Brytanii, która na obecnym etapie 
negocjacji deklaruje chęć radykalnego wystąpienia ze wspólnego rynku i unii celnej.

Należy zauważyć, że wystąpienie Londynu z jednolitej przestrzeni gospodarczej 
może spowodować wprowadzenie kontroli granicznych między Republiką Irlandii a Ir-
landią Północną, co mogłoby podważyć Porozumienie Wielkopiątkowe zawarte w 1998 r. 
Bez wątpienia konflikt irlandzki udało się wygasić m.in. dzięki udziałowi Wielkiej Brytanii 
i Irlandii w procesie integracji, gdyż swobody rynku wewnętrznego przyczyniły się do 
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obniżenia poziomu napięcia w warunkach podziału politycznego wyspy na cześć pół-
nocną i południową (Mindus 2017: s. 21). Granica między oboma obszarami mogła pozo-
stać otwarta dla przepływu towarów, osób, usług i kapitału, pozwalając na zachowanie 
osobistych kontaktów między Irlandczykami żyjącymi w dwóch państwach. W razie tzw. 
„twardego Brexitu” prawdopodobne byłoby przywrócenie stałej infrastruktury, oznacza-
jącej fizyczną kontrolę na granicy między Republiką Irlandii a Wielką Brytanią. Trudno 
wyobrazić sobie wycofanie Zjednoczonego Królestwa z jednolitego rynku i unii celnej 
przy jednoczesnym uniknięciu realnych ograniczeń w swobodzie przepływu między 
północną a południową częścią wyspy (Soares 2016: s. 836). Warto również podkreślić, iż 
Irlandia Północna jest jednym z największych beneficjentów unijnych funduszy, spośród 
wszystkich prowincji Wielkiej Brytanii, co od wielu lat wspiera odbudowę stosunków 
między społecznościami po obu stronach granicy, przyczyniając się do wzmocnienia 
poczucia bezpieczeństwa całego obszaru (Burke 2017).

Powyższe skłania do spekulacji na temat przyszłego modelu relacji, po formalnym 
wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniu tzw. „okresu implementacji” 
(Kreilinger et. al. 2017: s. 12). Pozostanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (model 
norweski) wydaje się stać pod znakiem zapytania, ponieważ Brexit był podyktowany m.in. 
niechęcią do unijnej migracji. A bez akceptacji swobody przepływu osób nie można par-
tycypować w jednolitym rynku. Wielość sektorowych umów (model szwajcarski) jest zaś 
krytykowana w samej Szwajcarii, jako wariant coraz mniej korzystny dla tego państwa, 
toteż nie będzie ona stanowić punktu odniesienia dla Zjednoczonego Królestwa, którego 
rola w Europie jest nieporównanie większa (Tilford 2017). Zarówno Norwegia, jak i Szwaj-
caria de facto przyjmują unijne regulacje bez realnego wpływu na ich kształt, a także 
uiszczają składki do unijnego budżetu. Warto przypomnieć, iż jednym z zasadniczych 
haseł zwolenników Brexitu było odzyskanie kontroli nad rodzimą legislacją oraz przezna-
czenie środków finansowych wpłacanych do Brukseli na potrzeby krajowego systemu 
opieki zdrowotnej. W praktyce Wielka Brytania może okazać się podatna na jednostronne 
przyjmowanie regulacji napływających z Unii. Podtrzymanie przewidywalnego otoczenia 
prawnego dla biznesu będzie wymagać inkorporacji części unijnego prawodawstwa do 
brytyjskiego systemu legislacyjnego. Wielka Brytania będzie też musiała ponieść koszty 
odtworzenia wielu krajowych instytucji działających w obszarach dotychczas regulowa-
nych przez gremia wspólnotowe (np. konkurencja, rolnictwo itp.).

Głos za wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty był powodowany niechęcią do 
procesu globalizacji, a tymczasem po wystąpieniu z unijnych struktur, Londyn będzie 
zmuszony do funkcjonowania w światowej gospodarce bez żadnego umocowania w re-
gionalnej organizacji o charakterze integracyjnym. Zdaniem liberałów, paradoksem jest 
awizowanie przez brytyjskie władze idei „Global Britain”, która ma skutkować zawieraniem 
przez Londyn nowych kontraktów gospodarczych, by usuwać bariery w handlu z partne-
rami z innych zakątków świata (Welfens 2017: s. 41). Jak bowiem przekonują, usuwanie ceł 
i taryf w wymianie gospodarczej trwa dekady, a i tak często pozostaje niewystarczające, 
toteż istotą rynku wewnętrznego – z którego Brytyjczycy zdecydowali się wystąpić – jest 
znoszenie barier o charakterze pozataryfowym, takich jak obostrzenia administracyjne 
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i regulacyjne. Warto też zauważyć, iż obecnie Wielka Brytania cieszy się większa wymia-
ną handlową przykładowo z Irlandią, aniżeli z wszystkimi krajami BRIC razem wziętymi. 
Zjednoczone Królestwo jest obiektem wielu znaczących inwestycji ze strony globalnych 
koncernów, pragnących uzyskać dostęp do unijnego rynku. Wystąpienie z Unii może 
zatem rodzić nowe bariery dla rozwoju kraju, który jako „great trading nation” jest uzależ-
niony od międzynarodowej wymiany handlowej (Bongardt, Torres 2016: s. 215).

Zakończenie

Liberalna teoria stosunków międzynarodowych pełni istotną rolę w dziedzinie wy-
jaśnienia rozkwitu procesów integracji, lecz wykazuje pewne mankamenty w zakresie 
egzegezy tendencji dekompozycyjnych Wspólnoty, choć z drugiej strony, określone jej 
komponenty nadal zachowują swoją aktualność i żywotność, które problematyka Brexitu 
ujawniła. Wprawdzie nie brakuje interesujących prac ukazujących zasadność analizy pro-
cesu rozkładu Unii za pomocą koncepcji zjednoczeniowych (Grosse 2016: s. 275). Wydaje 
się jednak, że nie można badać zjawiska dezintegracji Europy przez pryzmat teorii integra-
cyjnych, gdyż przypominałoby to rozpatrywanie fenomenu wojny za pomocą teorii pokoju.

Analizowane zjawisko spowodowało podważenie pewnych aspektów liberalnej wizji 
porządku światowego, ponieważ teza o znaczącej sile globalizacji i gospodarczych współ-
zależności, a co za tym idzie nieuchronności mechanizmów zjednoczeniowych, została 
zakwestionowana. Niełatwe do wyobrażenia wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii staje się 
faktem, który niesie ze sobą istotne pokłady ryzyka oraz niepewności, rzucając wyzwanie 
teoriom kładącym nacisk na stabilność i przewidywalność procesów gospodarczych. Po-
mimo, że Brexit – w optyce liberalnych środowisk – jest rodzajem maskarady, która może 
zakończyć się podtrzymaniem stanu obecnego, omawiane zdarzenie doprowadziło do 
podważenia doktryny ever closer union, która do tej pory pełniła rolę wiodącej idei wspól-
noty (Matthijs 2017: s. 85).

Spoglądając na Brexit z perspektywy paradygmatu liberalno-międzyrządowego, 
opowiadającego się m.in. za teorią kształtowania preferencji, zdarzenie to jawi się jako 
agregacja brytyjskiego interesu narodowego, a zarazem wykonywanie go na poziomie 
międzynarodowym. Paradoksalnie, A. Moravcsik twierdzi jednak, że realizacja preferencji 
referendalnych może okazać się nieistotna, ponieważ to korzyści z międzynarodowej 
współpracy zdeterminują zachowanie Londynu, który zdecyduje się podtrzymać bliską 
kooperację z unijnymi strukturami. Omawiane podejście nie daje zatem przekonującej 
odpowiedzi na pytanie, które działanie jest bardziej racjonalne z punktu widzenia brytyj-
skiego rządu, tj. podążanie za preferencjami wyborców, czy też zachowanie gospodar-
czych profitów, wynikających z udziału w procesie integracji.

Z drugiej strony, w warstwie prognostycznej należałoby zgodzić się z tezami 
liberałów, gdyż najbardziej pożądany z punktu widzenia interesów Zjednoczonego 
Królestwa, Unii Europejskiej oraz systemu międzynarodowego wydaje się tzw. „soft 
Brexit”. Charakterystyczna dla tej doktryny racjonalność aktorów powinna skłaniać do 
łagodnego wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty oraz zachowania wzajemnych silnych 
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powiązań w sferze gospodarcze. Dezakcesja z Unii nie musi skutkować ekonomiczną 
atrofią Londynu, a zarazem zahamowaniem rozwoju mechanizmów zjednoczeniowych, 
o ile dojdzie do zawarcia konsensusu w oparciu o nowe paradygmaty, które pozwolą 
na bardziej adekwatne spojrzenie na istotę problemów współczesnej Europy (Morphet 
2017: s. 41).

Na zakończenie warto zastrzec, że aktualnie nie istnieją ostateczne i niepodważalne 
dowody na potwierdzenie zasadności hipotezy przedstawionej w niniejszej pracy, z uwa-
gi na dynamikę toczących się negocjacji „brexitowych” oraz brak pewności w zakresie 
finalnego kształtu porozumienia, toteż problematyka ta winna stać się przedmiotem 
bardziej pogłębionych analiz w przyszłości.  
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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest specyficznemu sposobowi głosowania w parlamencie brytyjskim. Jest on 

określany mianem „podziału”, gdyż zarówno posłowie jak i Lordowie są dosłownie dzieleni na dwie 

grupy – zwolenników i przeciwników kwestii, która jest poddawana pod głosowanie – i oddają swój 

głos w specjalnych pomieszczeniach, zwanych kuluarami do głosowań.  

Autor przedstawia przebieg takiego „podziału”, a także wyjaśnia dodatkowe kwestie związane 

z głosowaniem oraz zasadami ustalania jego ostatecznych wyników. W artykule opisane są również 

udane i nieudane próby zmiany tego systemu, które miały miejsce na przełomie XX i XXI wieku. 

Posługując się metodą analizy instytucjonalno-prawnej Autor wyjaśnia, dlaczego system ten jest tak 

trwały i udowodnia tezę, że pomimo pewnych drobnych modyfikacji nie należy się spodziewać, że 

zostanie on zastąpiony jakąś formą głosowania elektronicznego.

Słowa kluczowe: głosowanie, podział, Izba Gmin, Izba Lordów, parlament, Zjednoczone Królestwo

The method of voting in the British Parliament – between tradition and 
functionality

Abstract 

The paper is devoted to the method of voting, which is typical for the British Parliament. This method 

is referred to as “division”, because both Members of Parliament (MPs) and Lords are literally divided 

into two groups – supporters and opponents of the issue being voted – and cast their vote in special 

rooms called division lobbies.

The author presents the process of such “division” and explains some additional issues related to 

voting and the rules that are used to determine its final results. The paper also describes successful 

and failed attempts to change this system that took place at the turn of the 20th and 21st centuries. 

Using legal and institutional analysis method, the author explains why this system is so persistent, 

and proves the thesis that despite some minor modifications that have been made to it, one should 

not expect it to be replaced by some form of electronic voting.

Keywords: voting, division, House of Commons, House of Lords, parliament, United Kingdom
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Brytyjski system polityczny pod wieloma względami wyróżnia się na tle systemów 
politycznych państw Europy kontynentalnej. Otóż w pierwszej kolejności utożsamia się 
go z monarchią parlamentarną, specyfiką systemu prawno-konstytucyjnego, rolą i zna-
czeniem konwenansów konstytucyjnych, bardzo mocnym zakorzenieniem w tradycji, 
czy wreszcie zasadą suwerenności parlamentu. Sam zresztą parlament brytyjski, pod 
względem swej struktury, zasad funkcjonowania, czy też przede wszystkim procedur, 
które obowiązują podczas prac nad projektami ustaw, również może być uznany za bar-
dzo tradycyjny, a przez to oryginalny i ciekawy – zwłaszcza dla badaczy zajmujących się 
problematyką współczesnych systemów politycznych. 

Dla postronnego obserwatora brytyjskiej sceny politycznej procedury, które obowią-
zują w pracach parlamentu brytyjskiego mogą wydawać się niezrozumiałe, a momentami 
nawet osobliwe i archaiczne. Dziwić mogą też niektóre zachowania posłów bądź Lordów 
– choćby to, w jaki sposób podczas debaty parlamentarnej próbują dojść do głosu, jak 
zadają pytania oraz w jaki sposób wyrażają swą aprobatę bądź  sprzeciw wobec słów czy 
stwierdzeń wypowiadanych przez osobę, która właśnie przemawia. I choć zachowania 
te momentami przypominają pewne rytuały, mocno osadzone w kilkusetletniej tradycji 
angielskiego i brytyjskiego parlamentaryzmu, wynikają one także z przepisów regulami-
nu obrad danej izby, czyli zasad formalnie w niej obowiązujących. Jednym z ciekawszych 
przykładów procedur zwyczajowo przyjętych w brytyjskim parlamencie, ale niekoniecz-
nie postrzeganych jako typowe czy idące z duchem czasu, są zasady obowiązujące 
podczas głosowania, gdy musi zostać podjęta decyzja czy dany wniosek będzie przez 
izbę przyjęty czy odrzucony. 

W zdecydowanej większości współczesnych zgromadzeń parlamentarnych głoso-
wanie odbywa się z wykorzystaniem różnego rodzaju elektronicznych systemów liczenia 
głosów. Czasami dodatkowo jest to połączone z jedną z bardziej tradycyjnych metod 
oddawania głosu, jak np. ma to miejsce w polskim Sejmie, gdzie posłowie muszą równo-
cześnie podnieść rękę oraz nacisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu elektronicznym. 
System taki jest bardzo szybki i sprawny, gdyż zaledwie kilka chwil po zakończeniu gło-
sowania jego wyniki wyświetlane są na specjalnej tablicy umieszczonej w sali posiedzeń, 
a prowadzący obrady może przejść do następnego punktu porządku obrad. 

W parlamencie brytyjskim jest jednak inaczej, gdyż tam podczas głosowania nie 
używa się nowoczesnych technologii. Odbywa się ono przez tzw. podział (division) lub 
innymi słowy – podział izby (division of the House)1. Precyzyjniej rzecz ujmując, ten sposób 
głosowania może być zastosowany jako uzupełnienie tzw. głosowania ustnego (voice 
vote), podczas którego prowadzący obrady prosi o werbalne wyrażenie najpierw popar-
cia, a następnie sprzeciwu wobec złożonego wniosku lub też kwestii, nad którą dana 
izba parlamentu odbyła debatę2. Jeśli jednak prowadzącemu nie udaje się precyzyjnie 
oszacować rozkładu oddanych w ten sposób głosów bądź wyniki podane przez niego 
są kwestionowane przez członków izby, wtedy dochodzi do wspomnianego podziału. 

1   Termin ‘divisions’, https://www.parliament.uk/about/how/business/divisions/. 
2   Głosowanie ustne stosowano już w starożytnej Grecji, a jednym z tego klasycznych przykładów były 

wybory 28 członków Geruzji (tzw. gerontów), a zatem Rady Starszych w Sparcie. 
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Korzenie tego systemu głosowania sięgają czasów antycznych. Współcześnie jest on 
charakterystyczny głównie dla niektórych państw o westminsterskim systemie rządów 
(np.  Wielka Brytania, Australia, Irlandia, Kanada, Nowa Zelandia) czy też dla Stanów Zjed-
noczonych. Sam zaś podział  także może przybierać różną postać. Najprostszą z nich 
jest  wstanie z miejsc (rising vote) oraz policzenie głosujących (praktykowane w amery-
kańskim Kongresie). Jednakże najbardziej dosłowną odmianą podziału jest zgrupowanie 
się parlamentarzystów – popierających dany wniosek i jego przeciwników – w dwóch 
osobnych pomieszczeniach zwanych kuluarami do głosowań (division lobbies) celem ich 
dokładnego przeliczenia. I właśnie z takim systemem głosowania mamy do czynienia 
w parlamencie brytyjskim – zarówno w Izbie Gmin, jak i Izbie Lordów. 

Celem głównym niniejszego artykułu jest szczegółowe przedstawienie procedury 
głosowania obowiązującej w parlamencie brytyjskim, a także odniesienie się do tej kwe-
stii w kontekście dyskusji nad zmianami oraz modernizacją tego sposobu głosowania. 
By zrealizować cel pracy niezbędne jest wskazanie czynników powodujących trwałość 
systemu głosowania w brytyjskim parlamencie, podjęcie próby oceny funkcjonalności 
tego systemu, a także analiza proponowanych zmian oraz ocena skuteczności  podejmo-
wanych w tym zakresie prób. W artykule poddana zostanie weryfikacji teza twierdząca, 
że specyfika ustrojowa państwa brytyjskiego, przywiązanie Brytyjczyków do tradycji oraz 
pewne czynniki związane z funkcjonowaniem grup parlamentarnych są na tyle trwałe 
i niezmienne, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się żadnych rewolucyj-
nych zmian w sposobie głosowania, z którym na co dzień mamy do czynienia w Pałacu 
Westminsterskim. Nie wyklucza to oczywiście pewnych modyfikacji i usprawnień tego 
systemu, co zresztą w niewielkim stopniu miało miejsce na początku XXI wieku, gdy do 
regulaminu obrad Izby Gmin wprowadzono tzw. odroczone podziały (deferred divisions). 

Dla zrealizowania celu i weryfikacji tezy w pracy zastosowano trzy metody badaw-
cze – opisową, instytucjonalno-prawną oraz historyczną. Wielu niezbędnych informacji 
dostarczyły regulaminy obrad Izby Gmin i Izby Lordów (Standing Orders), najnowsza 
edycja Erskine May (Jack et al. 2011) oraz inne dokumenty i opracowania wewnętrzne 
parlamentu brytyjskiego. 

Sposób głosowania w Izbie Gmin i Izbie Lordów

W obu izbach brytyjskiego parlamentu decyzje podejmowane są w drodze głoso-
wania nad wnioskiem (motion), który jest stawiany przed izbą (moved) przez jednego 
z jej członków. Wniosek taki może dotyczyć przykładowo głosowania w procedurze 
legislacyjnej (a zatem przejścia do kolejnego etapu prac nad projektem danej ustawy), 
wprowadzenia poprawki do takiego projektu, zmiany treści oryginalnego wniosku czy 
każdej innej kwestii, która wymaga podjęcia przez izbę decyzji. W związku z tym, że za-
równo w Izbie Gmin jak i Izbie Lordów głosowanie odbywa się w bardzo podobny sposób, 
szczegółowo zostanie przedstawiona procedura obowiązująca w izbie pierwszej bry-
tyjskiego parlamentu. W odniesieniu do izby drugiej pokazane jedynie zostaną pewne 
różnice terminologiczne dotyczące przebiegu głosowania.
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Zasady dotyczące głosowania w Izbie Gmin określone są w punktach 38-41A re-
gulaminu obrad Izby (House of Commons 2017). Co do ogólnej zasady głosowanie ma 
miejsce po zakończeniu debaty nad danym wnioskiem3, choć zdarzają się wnioski, 
nad którymi nie odbywa się żadna debata, a tym bardziej głosowanie. Najczęściej 
dotyczą one spraw czysto formalnych lub proceduralnych niebudzących wątpliwości 
bądź niewywołujących w izbie sprzeciwu4. Jeżeli jednak debata nad danym wnioskiem 
się odbywa (a sam wniosek nie zostaje wycofany, co także może się zdarzyć), po jej 
zakończeniu Izba staje w obliczu konieczności podjęcia decyzji, a to z kolei może – 
choć też nie musi – prowadzić do wspomnianego głosowania poprzez tzw. podział Izby. 
Zanim jednak do takiego podziału dojdzie, prowadzący obrady (jest to z reguły Spiker 
Izby Gmin, ewentualnie jeden z jego zastępców) stawia przed Izbą pytanie (co określa 
się jako putting the Question) odnoszące się do wniosku, który został postawiony na 
początku debaty. Pytanie to w sposób wyraźny sygnalizuje kwestię, w której Izba musi 
podjąć decyzję, np.:

Pytanie brzmi, czy jest zgoda Izby na przyjęcie tego wniosku (The Question is, that 
the motion be agreed to)

Lub:
Pytanie brzmi, czy ma odbyć się teraz drugie czytanie projektu ustawy (The Qu-
estion is, that the Bill be now read a second time).

W tym momencie rozpoczyna się głosowanie ustne, a prowadzący obrady wypowia-
da następującą formułkę: 

Ci, którzy są tego zdania niech powiedzą „Tak” (As many as are of that opinion say 
‘Aye’5) 
[posłowie popierający dany wniosek wołają „Tak”]
A następnie: Ci, którzy mają zdanie przeciwne niech powiedzą „Nie” (Of the con-
trary ‘No’) 
[posłowie przeciwni wnioskowi wołają „Nie”].

Już na tym etapie może się okazać, że decyzja zostaje podjęta – dzieje się tak, gdy 
przykładowo sprawa nie wzbudza kontrowersji i padają głosy tylko jednej strony. Jeśli 
jednak Spiker słyszy głosy zarówno zwolenników, jak i przeciwników wniosku, próbuje 
oszacować która strona wołała głośniej, co określanie się jako tzw. zbieranie głosów 
(collecting the voices). Następnie wypowiada formułkę:

Myślę, że przegłosowano na „Tak” (I think the Ayes have it)
Lub:

Myślę, że przegłosowano na „Nie” (I think the Noes have it)
Jeśli opinia Spikera nie zostaje podważona uznaje się, że decyzja została podjęta, 

3    Najważniejsze głosowania najczęściej odbywają się pod koniec danego dnia obrad, gdy Izba powinna 
przerwać prowadzoną do tej pory debatę. Jest to tzw. „moment przerwania” (moment of interruption) 
– w poniedziałki i wtorki jest to godz. 22.00, w środy – 19.00, w czwartki – 18.00, a w piątki – 14.30. Niem-
niej jednak każde głosowanie może mieć miejsce zarówno o wcześniejszej jak i późniejszej porze.

4    Jeśli nad jakimś wnioskiem nie odbywa się debata, jest on przyjmowany przez Izbę za pomocą bardzo 
uproszczonej procedury – określa się to jako przyjęcie „z miejsca” (on the nod). 

5    Pierwotnie używano w tym celu określenia ‘Yea’, lecz jakiś czas temu zostało ono wyparte przez ‘Aye’. 
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co Spiker potwierdza mówiąc: A więc przegłosowano na „Tak” (So the Ayes have it)
Lub:

A więc przegłosowano na „Nie” (So the Noes have it).
Gdy jednak okazuje się, że opinia Spikera zostaje zakwestionowana (co najczęściej 

przejawia się głośnymi pokrzykiwaniami tych, którzy są z niej niezadowoleni), może on 
próbować do skutku tę opinię powtarzać, licząc na wycofanie się jednej ze stron, ale jeśli 
widzi po reakcji sali, że tak się nie stanie, zarządza głosowanie (podział), mówiąc: Podział. 
Oczyścić kuluary (Division. Clear the Lobby). 

Następnie odźwierni parlamentarni (doorkeepers) wypraszają wszystkie niepowołane 
osoby z Kuluarów Członków Izby (Members’ Lobby) znajdujących się tuż przed wejściem do 
sali posiedzeń Izby Gmin by umożliwić posłom i urzędnikom parlamentarnym obsługującym 
Izbę (clerks) udanie się na głosowanie. W tym samym czasie w pomieszczeniach Pałacu 
Westminsterskiego oraz w niektórych biurach, pubach, restauracjach czy hotelach zlokali-
zowanych w okolicach Pałacu6, odzywają się specjalne dzwonki (division bells) wzywające 
członków Izby Gmin na głosowanie (Sandford 2013: s. 12). Informacja o głosowaniu pojawia 
się także na licznych ekranach rozmieszczonych w różnych częściach Pałacu (annunciators). 

Zanim dojdzie do głosowania, zwolennicy i przeciwnicy danego wniosku muszą po-
wołać ze swojego grona po dwie osoby, które będą liczyć głosy (tellers). Z reguły funkcje 
te pełnią Sekretarze ds. dyscypliny partyjnej (whips), choć równie dobrze mogą to być 
inni posłowie Izby Gmin (Rogers, Walters 2006: s. 172). Zgodnie z regulaminem obrad 
izby nie później niż dwie minuty po zarządzeniu głosowania (podziału), Spiker raz jeszcze 
stawia przed izbą pytanie odnoszące się do wniosku i jeśli w tym momencie odezwą 
się głosy tylko jednej ze stron – ogłasza jej zwycięstwo i głosowanie nie odbywa się. 
Jeśli jednak po raz kolejny odzywają się głosy zarówno zwolenników, jak i przeciwników 
wniosku, Spiker ogłasza nazwiska osób liczących głosy7 i wydaje następujące polecenie:

Głosujący „Tak” na prawo, głosujący „Nie” na lewo. Osoby liczące głosujących 
„Tak”: A i B. Osoby liczące głosujących „Nie”: C i D (The Ayes to the Right, the Noes to 
the Left. Tellers for the Ayes: A and B. Tellers for the Noes: C and D).

Oznacza to, że posłowie dzielą się na dwie grupy udając się do specjalnych kulu-
arów umiejscowionych po obu stronach sali posiedzeń Izby (division lobbies): zwolennicy 
danego wniosku do kuluarów zlokalizowanych po prawej stronie Spikera (‘Aye’ Lobby), 
przeciwnicy zaś do takiego samego pomieszczenia po lewej stronie (‘No’ Lobby). Do 
kuluarów tych parami (po jednej osobie reprezentującej każdą ze stron) udają się też 
osoby liczące głosy oraz urzędnicy parlamentarni. Po wejściu do odpowiednich kuluarów 
posłowie podają swoje nazwiska urzędnikom, którzy zaznaczają je w swoich rejestrach. 
Wychodząc natomiast z kuluarów (osobnymi drzwiami znajdującymi się po drugiej ich 
stronie) są liczeni przez wyznaczone do tego osoby. 

6    Ogółem poza Pałacem Westminsterskim jest 16 takich miejsc. 
7    Jeśli któraś ze stron nie powoła swoich tellers (albo powoła tylko jednego) głosowanie nie odbywa się, 

a Spiker ogłasza zwycięstwo tej strony, która wywiązała się z tego zadania. Spiker może jeszcze – jeśli 
utrzymuje, że głosowanie jest niepotrzebne – poprosić zwolenników i przeciwników danego wniosku 
o powstanie z miejsc, po czym albo ogłasza decyzję Izby, albo kontynuuję procedurę głosowania (zob. 
Standing Order 40). 
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Po upływie 8 minut od zarządzenia głosowania (podziału) Spiker wydaje polecenie:
Zamknąć drzwi (Lock the doors).

Drzwi wejściowe do kuluarów do głosowań zostają zamknięte. Głos oddać mogą już 
tylko  posłowie znajdujący się w środku. Gdy wszyscy posłowie przejdą przez kuluary 
i są podliczeni, osoby liczące głosy wracają do sali posiedzeń Izby Gmin, by przekazać 
Spikerowi wyniki głosowania. W tym celu ustawiają się przed Spikerem, a jeden z nich 
(stojący najbardziej po lewej stronie) ogłasza wyniki, co przykładowo może wyglądać 
w następujący sposób:

Głosujący „Tak” po prawej stronie: 350. Głosujący „Nie” po lewej stronie: 250 (The 
Ayes to the Right: 350, The Noes to the Left: 250). 

Stojący obok osób liczących głosy urzędnik parlamentarny odbiera od nich kartkę 
z wynikami (division slip) i przekazuje ją Spikerowi, który raz jeszcze powtarza te wyniki 
i ogłasza ostateczną decyzję podjętą przez Izbę:

Głosujący „Tak” po prawej stronie: 350. Głosujący „Nie” po lewej stronie: 250. A więc 
przegłosowano na „Tak” . Przegłosowano na „Tak” . Otworzyć. (The Ayes to the Right: 
350, The Noes to the Left: 250. So the Ayes have it. The Ayes have it. Unlock).

Odźwierni parlamentarni otwierają drzwi do kuluarów do głosowań, a Spiker przechodzi 
do następnego punktu przewidzianego porządkiem obrad. Całe głosowanie zajmuje mniej 
więcej 12-15 minut, jego wyniki pojawiają się na wspomnianych ekranach rozmieszczonych 
w różnych częściach Pałacu Westminsterskiego, a szczegółowe listy z wynikami (division 
lists), pokazujące kto jak głosował (choć bez wskazywania afiliacji partyjnych) następnego 
dnia roboczego publikowane są na stronie internetowej parlamentu brytyjskiego oraz 
w tzw. Hansardzie, czyli stenogramie z posiedzeń izby (Sandford 2013: s. 7).  

Zasady dotyczące głosowania w Izbie Lordów określone są w punktach 53-60 regu-
laminu obrad izby (House of Lords 2016). Głosowanie to przebiega praktycznie według 
takiego samego scenariusza jak w Izbie Gmin, choć można tutaj wskazać na pewne 
różnice, przede wszystkim natury terminologicznej (Danel 2014: s. 327-330). Pytanie przed 
Izbą stawia Lord Spiker (lub jeden z jego zastępców). Lordowie, którzy chcą poprzeć 
dany wniosek wołają „Zadowolony” (Content), a jego przeciwnicy – „Niezadowolony” 
(Not-content). Zarządzenie głosowania (podziału) przez Lorda Spikera polega na wydaniu 
przez niego polecenia:

Oczyścić Barierę (Clear the Bar).
Oznacza to wyproszenie niepowołanych osób z obszaru za tzw. Barierą Izby (Bar of 

the House), znajdującej się w tylnej części sali posiedzeń. Po raz drugi pytanie stawiane 
jest przed izbą po 3 minutach od zarządzenia głosowania (w Izbie Gmin – po 2 minutach), 
a drzwi do sali posiedzeń zostają zamknięte po upływie 8 minut. Formułka wypowiadana 
przez Spikera, za pomocą której tłumaczy zasady głosowania brzmi:

„Zadowoleni” przejdą po prawej stronie Tronu. „Niezadowoleni” – po lewej stronie 
Bariery (The Contents will go to the right of the Throne. The Not-contents to the left 
by the Bar). 

Zatem Lordowie, którzy chcą poprzeć dany wniosek, przemieszczają się prawą stroną 
obok Tronu, przechodzą przez Kuluary Zadowolonych (Contents’ Division Lobby), oddają 
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tam swój głos (na podobnej zasadzie jak posłowie w Izbie Gmin) i wracają do izby przez 
drzwi znajdujące się za Barierą Izby. Przeciwnicy wniosku z kolei przechodzą lewą stroną 
obok Bariery, następnie przez Kuluary Niezadowolonych (Not Contents’ Division Lobby), 
oddają głos i wracają do izby przez drzwi po lewej stronie Tronu (House of Lords 2017: s. 94).

Osoby liczące głosy8 – inaczej niż w Izbie Gmin – nie ogłaszają wyników po powrocie 
do sali posiedzeń, ale przekazują je Sekretarzowi przy Stole (Clerk at the Table), który 
dodaje do nich głosy oddane na sali9, zapisuje na kartce ostateczne wyniki, a następnie 
przekazuje tę kartkę jednej z osób liczących głosy reprezentujących zwycięską stronę. 
Ta z kolei wręcza wyniki Lordowi Spikerowi, który oficjalnie je ogłasza, co przykładowo 
może wyglądać w następujący sposób: 

Głosowano: „Zadowoleni”: 299, „Niezadowoleni”: 347. A więc przegłosowano na 
“Nie” (There have voted: Contents:299, Not-contents:347. So the Not-contents have it).

Szczegółowe zasady dotyczące ustalania 
ostatecznych wyników głosowania

Zarówno w Izbie Gmin, jak i Izbie Lordów głosowanie nie jest obowiązkowe. Posło-
wie i Lordowie mogą zostać na swoich miejscach, mogą również wejść do kuluarów do 
głosowań i nie zarejestrować swojego głosu. Jest to o tyle istotne, że w parlamencie 
brytyjskim są tylko dwie opcje głosowania – za wnioskiem albo przeciwko. Oznacza to, 
że nie ma możliwości wstrzymania się od głosu, a przynajmniej nie da się takiego głosu 
wstrzymującego formalnie odnotować. Pozostając zatem na swoim miejscu i nie biorąc 
udziału w głosowaniu, posłowie i Lordowie sygnalizują, że nie chcą opowiedzieć się ani 
za wnioskiem, ani przeciwko niemu. W Izbie Gmin zdarza się również, że posłowie celowo 
oddają głos zarówno w jednych, jak i drugich kuluarach, co powoduje jego nieważność 
(Sandford 2013: s. 6). Zdarzają się także pomyłki w głosowaniu. Jeśli poseł zorientuje się, 
że oddał swój głos nie w tych kuluarach, w których powinien, może przejść do właściwych 
kuluarów i zagłosować tam po raz drugi (w takim wypadku jego głos będzie ostatecznie 
głosem nieważnym). Regulamin obrad Izby Lordów przewiduje z kolei możliwość wyja-
śnienia takiej pomyłki przy tzw. Stole Izby, anulowania w ten sposób błędnie oddanego 
głosu i ponownego zagłosowania już na sali posiedzeń Izby (zob. Standing Order 55).  

Posłowie i Lordowie nie mogą głosować przez swoich pełnomocników, co oznacza, że 
muszą osobiście wziąć udział w głosowaniu. W Izbie Gmin jedynym od tego wyjątkiem jest 
procedura tzw. głosowania przez skinienie (nodding through), która umożliwia zaliczenie gło-
su posła mimo niedopełnienia przez niego formalności głosowania. Ma ona zastosowanie 
w sytuacji, gdy dany poseł jest obecny na terenie Pałacu Westminsterskiego, ale nie jest 
w stanie przejść przez kuluary do głosowań z uwagi na zły stan zdrowia, albo towarzyszące 
mu małe dziecko (Nodding through WWW). Zdarzało się w przeszłości, że chorzy posłowie 

8    Ciekawostką może być to, że w Izbie Lordów osoby liczące głosy otrzymują specjalne pałeczki (wands), 
które przez cały proces głosowania trzymają w ręku, a oddają dopiero po ogłoszeniu wyników.

9  Regulamin prac Izby Lordów przewiduje taką możliwość w przypadku osób niepełnosprawnych, 
a także w odniesieniu do Lorda prowadzącego obrady (Lorda Spikera lub jednego z jego zastępców). 
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byli przywożeni do Pałacu Westminsterskiego karetkami pogotowia tylko po to, by mogli 
zagłosować przez skinienie, pomagając w ten sposób swej partii wygrać dane głosowanie. 

Zdecydowanie bardziej znana jest tradycja tzw. łączenia się w pary (pairing), pole-
gająca na tym, że posłowie Izby Gmin (w Izbie Lordów – z uwagi na mniejsze rygory 
dotyczące dyscypliny partyjnej – tradycja ta się nie przyjęła), którzy reprezentują różne 
partie polityczne umawiają się, że wspólnie nie wezmą udziału w jakimś głosowaniu lub 
serii głosowań. Umowa taka zawierana jest w sposób nieformalny, za zgodą i wiedzą 
Sekretarzy ds. dyscypliny partyjnej (whipów) i może dotyczyć krótszego bądź dłuższego 
okresu czasu. Może też być związana z nieobecnością jakiegoś posła albo grupy posłów 
(wyjazd służbowy, choroba, itp.), co mogłoby w sposób istotny zaburzyć wyniki głoso-
wania. Tradycja ta sięga połowy XIX wieku, a do łączenia się w pary dochodzi z reguły 
w sytuacji, gdy rząd posiada w miarę bezpieczną przewagę nad opozycją (przy bardzo 
dużej przewadze jest to niepotrzebne, przy bardzo małej – często zbyt ryzykowne). Pew-
ną odmianą łączenia się w pary jest tzw. system bisque10, polegający na tym, że jeśli partia 
rządząca ma bezpieczną przewagę nad opozycją, jej kierownictwo może się zgodzić na 
nieobecność pewnej grupy posłów w określonych dniach, bez konieczności łączenia ich 
w pary (Sandford 2013: s. 9). 

Aby głosowanie mogło być uznane za ważne, musi wziąć w nim udział minimalna 
liczba członków danej Izby. W przypadku Izby Gmin kworum wynosi 40 osób, w tym 
osoby liczące głosy i Spiker lub jego zastępca. Czasami zdarza się, że mimo obecności 
na sali posłowie intencjonalnie nie oddają swego głosu właśnie po to, aby nie został 
spełniony warunek kworum. W Izbie Lordów sytuacja ta wygląda nieco inaczej. W przy-
padku głosowań nad projektami ustaw lub legislacją delegowaną kworum wynosi 30 
osób, natomiast w głosowaniach nad pozostałymi sprawami (proceduralnymi i ogólnymi) 
muszą wziąć udział minimum 3 osoby, wliczając w to Lorda prowadzącego obrady. Przy 
braku kworum głosowanie uznawane jest za nieważne, a Izba przechodzi do następnego 
punktu przewidzianego porządkiem obrad.

Do powtórzenia głosowania dochodzi tylko w wyjątkowych sytuacjach. Co do ogólnej 
zasady w parlamencie brytyjskim nad daną sprawą głosuje się tyko raz, co oznacza, że 
jeśli któraś z Izb poprzez głosowania udzieliła odpowiedzi na postawione przed nią pyta-
nie (np. odrzuciła jakąś poprawkę do projektu ustawy, albo cały projekt ustawy), w danej 
sesji parlamentarnej sprawa ta nie można ponownie stać się przedmiotem głosowania. 
Zasada ta nie dotyczy spraw proceduralnych związanych np. ze zmianą regulaminu ob-
rad Izby. Jednakże może się okazać, choć zdarza się to bardzo rzadko, że istnieje pewna 
rozbieżność pomiędzy wynikami ogłoszonymi na sali posiedzeń a listami imiennymi 
opublikowanymi następnego dnia na stronie internetowej parlamentu oraz w Hansardzie. 
Jeśli rozbieżność jest niewielka, niezgodność ta zostaje wyjaśniona z osobami liczącymi 
głosy. Następnie wyniki są korygowane i ponownie ogłaszane w Izbie. Gdyby jednak 
rozbieżność ta była na tyle znacząca, że wiązałoby się to z odwróceniem wyników gło-
sowania, wszelkie działania podjęte przez Izbę będące konsekwencją błędnie podanych 

10  Zwrot nieprzetłumaczalny, zaczerpnięty z terminologii związanej z grą w krykieta. 
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wyników zostają unieważnione (House of Lords 2017: s. 96-97). W przeszłości zdarzało się 
także, że głosy w kuluarach oddawały osoby postronne (co – jeśli zostało odkryte i ujaw-
nione –  prowadziło do powtórzenia głosowania), jednakże przy dzisiejszych środkach 
ostrożności jest to praktycznie wykluczone.

Ostatnią kwestią związaną z procedurą głosowania, a wymagającą wyjaśnienia, są 
zasady, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy wniosek otrzymuje taką samą liczbę 
głosów za i przeciw. Spiker Izby Gmin co do zasady nie bierze udziału w głosowaniu, 
jednak w przypadku równej ilości głosów jego głos jest rozstrzygający. Oddaje go jednak 
zgodnie z konwenansem konstytucyjnym zwanym „zasadą Spikera Denisona” (Speaker 
Denison’s rule). Zasada ta stanowi, że jeśli tylko jest to możliwe, Spiker powinien zagło-
sować tak, aby przedłużyć debatę nad danym wnioskiem. Jeśli zaś jest to już niemożliwe 
– powinien opowiedzieć się za utrzymaniem status quo, czyli innymi słowy głosować 
przeciwko ostatecznemu przyjęciu projektu ustawy, poprawki do projektu ustawy, ale 
też np. przeciwko wnioskowi o wotum nieufności wobec rządu. W myśl tej zasady jaka-
kolwiek zmiana wymaga większości w Izbie Gmin, a rolą Spikera nie jest przesądzanie 
o tym, czy taka większość istnieje. 

W Izbie Lordów wygląda to nieco inaczej, gdyż Lord Spiker (lub inny Lord prowadzący 
obrady) może wziąć udział w głosowaniu i w razie remisu jego głos nie jest rozstrzy-
gający. W przypadku głosowań nad projektami ustaw (na różnych etapach procedury 
legislacyjnej), a także w odniesieniu do instrumentów ustawodawstwa delegowanego, 
obowiązuje zasada, że równa ilość głosów oznacza przyjęcie wniosku oraz odrzucenie 
poprawki do niego. Innymi słowy – aby odrzucić (lub zmienić) dany wniosek, potrzebna 
jest większość głosów oddanych w Izbie Lordów. Odwrotnie natomiast jest w przypadku 
pozostałych, z założenia mniej ważnych, głosowań – tutaj do pozytywnej odpowiedzi na 
pytanie postawione przez Lorda Spikera potrzebna jest większość, a zatem równa ilość 
głosów oznacza odrzucenie danego wniosku (Robertson, Elias 2006: s. 72). 

Próby modyfikacji systemu głosowania w parlamencie brytyjskim

Opisana powyżej procedura głosowania obowiązuje w parlamencie brytyjskim od 
1835 roku, gdyż po pożarze, który rok wcześniej strawił Pałac Westminsterski, przebudo-
wano go tak, aby po obu stronach sali posiedzeń każdej z izb znajdowały się osobne ku-
luary do głosowań. Niemniej w długiej historii brytyjskiego parlamentaryzmu prowadzący 
obrady Spiker zawsze próbował szacować, która strona ma w izbie przewagę, a liczenie 
głosów następowało tylko wówczas, gdy jego opinia była kwestionowana. Początkowo 
posłowie byli liczeni siedząc na swoich miejscach i dopiero pod koniec XVI wieku pojawił 
się zwyczaj wychodzenia z sali posiedzeń do innego pomieszczenia. W Izbie Gmin głoso-
wano „Tak” (Yea) lub „Nie” (No), ale gdy dochodziło do podziału, pierwotnie do kuluarów 
udawała się tylko jedna strona - ci, którzy głosowali za jakąś zmianą. Zwolennicy utrzy-
mania status quo pozostawali na swoich miejscach (Sandford 2013: s. 10).

System głosowania w parlamencie brytyjskim jest zatem bardzo mocno osadzony 
w tradycji najpierw angielskiego, a później brytyjskiego parlamentaryzmu. Bardzo często 
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sprawia on wrażenie archaicznego, niedostosowanego do dzisiejszej rzeczywistości, 
w której niemal na każdym kroku towarzyszą nam coraz to nowsze technologie i związa-
ne z nimi udogodnienia. Pojawia się zatem pytanie – dlaczego Brytyjczycy niezmiennie 
stosują tak niewygodną, pochłaniającą mnóstwo czasu procedurę, skoro większość 
współczesnych parlamentów zaadaptowała z powodzeniem jeden z licznych wariantów 
tzw. głosowania elektronicznego? Problemem tym pod koniec XX wieku zajęła się Ko-
misja Specjalna ds. Modernizacji Izby Gmin (The Modernisation of the House of Commons 
Select Committee) powołana do życia w 1997 roku, niedługo po wyborczym zwycięstwie, 
kierowanej przez Tony’ego Blaira, Partii Pracy. Głównym zadaniem Komisji było przeana-
lizowanie, w jaki sposób można usprawnić i zmodernizować praktyki i procedury obo-
wiązujące w Izbie Gmin (Kelso 2007: s. 139). W kwietniu 1998 roku Komisja opublikowała 
swój piąty raport z sesji parlamentarnej 1997-1998 – „Dokument Konsultacyjny na temat 
metod głosowania” (Consultation Paper 1998). Jego celem było zebranie opinii posłów 
Izby Gmin czy chcą utrzymania obecnego systemu liczenia głosów, czy też zastąpienia 
go jedną z odmian systemu elektronicznego. 

Wśród zalet obecnego systemu Komisja wymieniła m.in. jego prostotę, wysoki sto-
pień dokładności11, fakt że zapobiega ewentualnym próbom oszustwa (trudno sobie 
wyobrazić, aby jakiś poseł mógł się podszyć pod innego posła, tudzież by głos oddała 
osoba postronna), a także to, że daje on posłom możliwość kontaktu z innymi posłami, 
a jego utrzymanie nie będzie generować żadnych dodatkowych kosztów. Z drugiej stro-
ny Komisja wskazała także wady, takie jak np. czasochłonność (jedno głosowanie trwa 
od 12 do 15 minut), niewygodę (kuluary do głosowań są często zatłoczone, a posłowie 
muszą stać w kolejkach, by oddać swój głos), brak możliwości wstrzymania się od głosu, 
brak możliwości anulowania błędnie oddanego głosu (oddanie głosu po raz drugi, już we 
właściwych kuluarach, prowadzi jedynie do tego, że koniec końców głos oddany przez 
posła jest nieważny), a także konieczność czekania na imienne listy z wynikami głosowa-
nia, które dostępne są dopiero po pewnym czasie (Consultation Paper 1998).

Komisja poddała pod rozwagę posłów możliwe modyfikacje tego systemu, pod-
kreślając, że jego dwie istotne wady mogą zostać wyeliminowane bez konieczności 
jego radykalnej zmiany. Chodziło tutaj o wprowadzenie możliwości zarejestrowania 
głosu wstrzymującego się (i utworzenie w tym celu dodatkowych trzecich kuluarów), 
a także zmianę zasady, że głosowania odbywają się po zakończeniu debaty nad danym 
wnioskiem (zamiast tego miałyby się odbywać w ustalonym z góry, możliwie najwy-
godniejszym dla posłów terminie). Gdyby zaś miało dojść do wprowadzenia w miejsce 
obecnego systemu jakiejś formy systemu elektronicznego, Komisja przedstawiła jego 
cztery możliwe warianty. Każdy z nich gwarantował, że posłowie nadal mogliby głosować 
albo w kuluarach albo w pobliżu sali posiedzeń Izby Gmin (a zatem nadal mieliby moż-

11  Zdarzają się oczywiście przypadki rozbieżności pomiędzy listami głosujących sporządzonymi przez 
urzędników parlamentarnych, a wynikami przedstawionymi przez osoby liczące głosy, ale są to sytuacje 
jednostkowe. Podobnie zresztą do wyjątków należą pomyłki urzędników, którzy na listach z wynikami 
zaznaczają błędne nazwiska głosujących (myląc ich z kimś innym), lub też nie zaznaczają nazwiska 
osoby, która głos oddała. 
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liwość kontaktu z innymi posłami). Wyniki głosowania (także te imienne) byłyby znane 
praktycznie natychmiast, a czas głosowania skróciłby się do ok. 8 minut (tyle – zgodnie 
z regulaminem obrad Izby – i tak musi zostać przeznaczone na głosowanie) (Consultation 
Paper 1998). 

W przypadku dwóch ze wspomnianych czterech wariantów systemu elektroniczne-
go posłowie nadal korzystaliby – tak jak ma to miejsce przy obecnym systemie – z ku-
luarów do głosowań zlokalizowanych po przeciwległych stronach sali posiedzeń Izby 
Gmin. Byłby to albo system inteligentnych kart z mikro-chipem (smart cards system), albo 
system rozpoznawania odcisków palców (fingerprint recognition system) – przy każdym 
z nich odpowiednie czytniki byłyby zainstalowane w kuluarach do głosowań, a posłowie 
szybciej niż obecnie mogliby oddać swoje głosy. Pozostałe dwa warianty też wiązałyby 
się z możliwością wykorzystania kuluarów do głosowań (choć już bez znaczenia byłoby 
to, w których z nich należy głosować „tak”, a w których „nie”), ale również innych miejsc 
w bezpośrednim sąsiedztwie sali posiedzeń Izby. Byłby to albo system oparty o specjal-
ne budki wyposażone w ekrany dotykowe (touch screens), albo system wykorzystujący 
bezprzewodowe zestawy na podczerwień oraz ich zdalne detektory (infra-red cordless 
handsets). W odniesieniu do każdego z proponowanych wariantów systemu elektronicz-
nego głosowania, Komisja opisała jego wady i zalety, a także koszty zakupu i instalacji 
(Consultation Paper 1998). 

W aneksie do tego raportu znalazł się specjalny kwestionariusz, za pomocą którego 
Komisja chciała zbadać opinie posłów – zarówno na temat obecnego systemu głoso-
wania, jak i czterech możliwych wariantów systemu elektronicznego, które mogłyby go 
zastąpić. Na początku lipca 1998 roku Komisja opublikowała swój szósty raport z sesji 
parlamentarnej 1997-1998 - „Metody głosowania”, zawierający analizę odpowiedzi udzie-
lonych przez posłów w tym kwestionariuszu (Voting Methods 1998). Okazało się, że żadna 
potencjalna alternatywa dla obecnego systemu nie spotkała się ze znaczącym popar-
ciem ze strony posłów, a każda z czterech zaproponowanych opcji została uznana za „nie 
do zaakceptowania” przez 46-65% tych, którzy kwestionariusz wypełnili. Z drugiej strony 
obecny system głosowania za najlepszy uznało 53% posłów, a do „do zaakceptowania” 
aż 70%. W związku z tym Komisja zarekomendowała niekontynuowanie tej dyskusji, za 
wyjątkiem wspomnianych dwóch kwestii, które nie wymagały zmiany systemu głosowa-
nia. Posłowie bowiem bardzo wyraźnie opowiedzieli się za wprowadzeniem możliwości 
wstrzymania się od głosu, a także za zmianą sposobu organizacji głosowań, tak by mogły 
się one odbywać nie tyle po każdej debacie, co w ustalonym z góry, możliwie najdogod-
niejszym terminie (Voting Methods 1998). 

Co prawda, do dziś nie ma w parlamencie brytyjskim możliwości wstrzymania się 
od głosu, ale druga z proponowanych zmian po jakimś czasie doczekała się nie tylko 
dalszej dyskusji, ale nawet częściowego wprowadzenia w życie. Chodzi tutaj mianowicie 
o uzupełnienie regulaminu obrad Izby Gmin o punkt 41A, który przewiduje tzw. odro-
czone podziały (deferred divisions). Decyzja ta była konsekwencją rekomendacji Komisji 
Specjalnej ds. Modernizacji Izby Gmin zawartych w drugim raporcie z sesji parlamen-
tarnej 1999-2000 – „Planowanie legislacji i terminów głosowania: raport i sprawozdanie 
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Komisji” (Programming of Legislation 2000). Komisja zaproponowała tę procedurę po to, 
aby wprowadzić mechanizm umożliwiający kontynuowanie debaty po godzinie 22:00, 
niewymagający jednak by posłowie, którzy w takiej debacie nie chcą brać udziału, mu-
sieli pozostać w budynku parlamentu do późnych godzin nocnych, w oczekiwaniu na 
podział, który mógłby nastąpić po takiej debacie (Programming of Legislation 2000). 

Idea odroczonych podziałów sprowadza się do tego, że jeśli podział jest ogłoszony 
po tzw. „momencie przerwania”, czyli po czasie, w którym w danym dniu izba powinna 
zakończyć debatowanie nad wnioskami (zob. przypis 2), nie dochodzi on do skutku i jest 
odraczany. Oznacza to, że posłowie w następną środę w godzinach 12.30-14.00 mogą 
udać się osobiście do jednego z kuluarów do głosowań i oddać swój głos na specjal-
nych formularzach przygotowanych w tym celu przez urzędników parlamentarnych. Po 
upływie 90 minut głosy są podliczane przez urzędników, a wyniki takiego odroczonego 
podziału są ogłaszane przez Spikera bez zbędnej zwłoki, w tym samym dniu obrad. Pro-
cedura ta nie jest uniwersalna, gdyż zgodnie z regulaminem obrad Izby nie stosuje się 
jej choćby przy pracach nad projektami ustaw. O wyłączenie tej procedury w odniesieniu 
do określonych wniosków (czy też pytań) może też zawnioskować odpowiedni minister 
rządu. W gruncie rzeczy odroczone podziały mają zastosowanie przede wszystkich przy 
instrumentach ustawowych (statutory instruments) związanych z legislacją delegowaną 
oraz dokumentach Unii Europejskiej (Kelly 2018: s. 4). 

Odroczone podziały zostały próbnie wprowadzone do regulaminu obrad Izby Gmin 
w sesji parlamentarnej 2000-2001 (za pomocą tzw. Sessional Order). Kilka razy ważność 
tego punktu regulaminu przedłużano na kolejne sesje parlamentarne, a ostatecznie  
24 października 2004 roku posłowie zgodzili się, aby procedura ta na stałe weszła do re-
gulaminu obrad Izby Gmin jako Standing Order 41A. Ten sposób odkładania głosowań od 
samego początku miał swoich zdeklarowanych zwolenników, ale i przeciwników, którzy 
krytykowali rozdzielanie debaty i głosowania. Jednakże wziąwszy pod uwagę, że w 2005 
roku zmianie uległy godziny pracy Izby Gmin, niewiele głosowań jest dziś ogłaszanych 
po wspomnianym „momencie przerwania”, co oznacza, że odroczone podziały odbywają 
się stosunkowo rzadko.

Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie, dlaczego brytyjscy posłowie i Lordowie tak bardzo przywią-
zani są do swojego systemu głosowania, wbrew pozorom wcale nie jest taka trudna. Nie 
chodzi tutaj tylko i wyłącznie o tak charakterystyczne dla Brytyjczyków przywiązanie do 
pewnych zwyczajów i rytuałów, które bardzo starannie się w tym kraju pielęgnuje – także 
w życiu politycznym. Rzecz jasna tradycja jest niezmiernie istotna, ale w gruncie rzeczy 
– gdyby dłużej się nad tym zastanowić – system głosowania w parlamencie brytyjskim, 
nawet jeśli na pierwszy rzut oka archaiczny, jest bardzo sprawny i wygodny, a także do-
skonale wpisuje się w sposób funkcjonowania tego parlamentu.

System ten ma oczywiście swoje wady – głosowania trwają dłużej niż powinny 
(nie można też głosować seriami), związane są z nim pewne niedogodności (stanie 
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w kolejce do kuluarów, przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach, itp.), brak jest 
możliwości wstrzymania się od głosu czy też anulowania błędnie oddanego głosu. 
Ale z drugiej strony system ten jest w gruncie rzeczy mało skomplikowany, pozwala 
na precyzyjne ustalenie wyników oraz minimalizuje ryzyko oddawania głosu za kogoś 
innego lub udziału w głosowaniu osób postronnych. Ponadto posłowie i Lordowie nie 
muszą nosić ze sobą karty do głosowania (którą zawsze można zgubić albo jej zapo-
mnieć), a ich odciski palców nie muszą być przechowywane w wewnętrznej bazie da-
nych i w ten sposób narażone na niepowołane użycie. Przeciwko niektórym rodzajom 
systemu elektronicznego przemawiają zatem także względy bezpieczeństwa. Można 
tutaj wskazać jeszcze na przeszkody natury technicznej – choćby w związku z tym, że 
w Izbie Gmin posłowie nie mają na stałe przypisanych miejsc siedzących (w ogóle tych 
miejsc jest jedynie ok. 437, podczas gdy posłów – 650). Wprowadzenie którejś z od-
mian głosowania elektronicznego zatem i tak wiązałoby się z koniecznością fizycznego 
opuszczenia sali posiedzeń Izby Gmin. 

Podział na zwolenników i przeciwników wniosku, nad którym odbywa się głosowanie 
ułatwia też pracę Sekretarzom ds. dyscypliny partyjnej (whipom), gdyż zdecydowanie 
łatwiej jest im w określonych kuluarach pilnować, by członkowie ich partii głosowali 
w odpowiedni sposób – zwłaszcza wtedy, gdy są to dla rządu i opozycji głosowania 
o kluczowym znaczeniu. Ponadto warto wspomnieć o kwestii zaufania, gdyż brytyjscy 
posłowie i Lordowie obecnemu systemowi głosowania po prostu ufają i praktycznie nigdy 
nie próbują podważyć czy zakwestionować wyników głosowania – nawet w sytuacjach, 
gdy emocje polityczne są bardzo silne (Rogers, Walters 2006: s. 174). No i wreszcie ar-
gument, który w największym chyba stopniu wskazuje na wyższość obecnego systemu 
nad jakąkolwiek odmianą systemu elektronicznego: brytyjscy posłowie i Lordowie są do 
tego systemu nie tylko przyzwyczajeni, ale po prostu bardzo go lubią, gdyż wyjście do 
kuluarów daje im możliwość zaczerpnięcia oddechu i porozmawiania ze swoimi partyj-
nymi kolegami. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla posłów i Lordów z tylnych 
ław (tzw. backbenchers), którzy w tym czasie mogą zamienić kilka zdań i omówić ważne 
dla siebie kwestie z przedstawicielami kierownictwa swojej partii, którzy na co dzień 
zasiadają w ławach przednich (tzw. frontbenchers). 

Jak widać kuluary do głosowań to miejsce szczególne – wbrew pozorom (i nazwie) 
nie służą one tylko i wyłącznie do oddawania głosu, ale pełnią wiele ważnych, dodat-
kowych funkcji i dzieje się w nich znacznie więcej niż mogłoby się nam wydawać. A to, 
w połączeniu z innymi przytoczonymi w tym artykule argumentami prowadzi nas do 
wniosku, że trudno sobie wyobrazić, aby Brytyjczycy, czy to w tej bliższej, czy też bardziej 
odległej przyszłości, zdecydowali się na gruntowną reformę systemu głosowania, który 
obowiązuje w ich parlamencie.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą pozycji ustrojowej parlamentu w jednym  

z największych państw subregionu Południowego Pacyfiku – Papui–Nowej Gwinei. Kształtując 

swój system prawno-ustrojowy, państwo to obficie czerpało z praktyki brytyjskiej. Ów proces za-

początkowany w pierwszej dekadzie XX wieku na skutek rządów australijskich, trwał do momentu 

osiągnięcia przez to państwo niepodległości w 1975 roku. W jego konsekwencji przyjęto wszystkie 

podstawowe cechy demokracji westminsterskiej wraz z unitarną formą rządów oraz unikameralnym 

parlamentem. Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać, że charakter papuaskiej demokracji 

ewoluował na przestrzeni lat, w związku z czym część elementów modelu westminsterskiego stała 

się nieadekwatna i mało skuteczna. Przemiany te dotyczyły głównie nadrzędnych struktur państwo-

wych, w tym parlamentu. Obecnie jest to organ w coraz większym stopniu kontrolowany przez eg-

zekutywę, który zatracił swój pierwotnie przedstawicielski charakter. W opracowaniu zastosowano 

metodę analizy źródeł prawa i analizy krytycznej oraz metodę opisową. Tekst podzielony został na 

trzy zasadnicze części oraz wstęp i zakończenie. 

Słowa kluczowe: parlament, Papua–Nowa Gwinea, model westminsterski

The importance of the Westminster model in shaping the political position of 
the parliament in Papua New Guinea 

Summary

The article presents the issues of the political position of the parliament in one of the largest states 

of the South Pacific subregion – Papua New Guinea. Shaping its legal and political system, the state 

profoundly derived from the British practice. This process was initiated in the first decade of the 20th 

century as a result of Australian rule, which had lasted by that time the state gained its independence 

in 1975. As a consequence, all the basic features of Westminster democracy were adopted, with the 

unitary form of government and the unicameral parliament. The analysis allowed to indicate that the 

character of Papuan democracy has evolved over the years, and therefore some elements of the 

Westminster model have become inadequate and not very effective. These changes concerned 
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mainly superior state structures, including the parliament. It is a body increasingly controlled by the 

executive nowadays, that lost its original representative character. In this article, the author has ad-

opted the following research methods: an analysis of legal sources and a critical analysis as well as 

a descriptive method. The text was divided into three main parts, the introduction and the conclusion.

Keywords: parliament, Papua New Guinea, Westminster model

Papua–Nowa Gwinea, oficjalnie Niezależne Państwo Papui–Nowej Gwinei (Indepen-
dent State of Papua New Gwinea), położona jest w zachodniej części Oceanii (Melanezji). 
Terytorium tego państwa obejmuje wschodnią część Nowej Gwinei i około 2,8 tys. wysp 
na północny wschód od niej. Powierzchnia kraju wynosi 462,8 tys. km² (56. miejsce na 
świecie), a liczba ludności sięga ponad 6,9 mln osób (105. miejsce na świecie) (CIA World 
Factbook WWW). 

Państwo to nie posiada rodzimej tradycji konstytucyjnej, a kluczową rolę  
w kształtowaniu się jego ustroju polityczno-prawnego odegrała brytyjska praktyka 
ustrojowa. Od lat siedemdziesiątych XX w., pod wpływem rządów australijskich, re-
cypowano elementy modelu westminsterskiego (Westminster model). Obejmuje on 
katalog dziewięciu następujących cech: koncentracja władzy wykonawczej w rękach 
jednopartyjnego (większościowego) gabinetu; fuzja władzy rozumiana jako układ ści-
słych powiązań pomiędzy parlamentem a dominującym nad nim rządem; asymetryczny 
bikameralizm (określany jako „prawie unikameralizm”); system dwupartyjny, cechujący 
się występowaniem jednej płaszczyzny niezgody (jednowymiarowość); większościowy 
system wyborczy; unitarna i scentralizowana forma rządu; „niepisana” konstytucja wraz 
z suwerennością parlamentu oraz ograniczony zakres stosowania instytucji demokra-
cji bezpośredniej (Lijphart 1984: s. 4-9). Szczególne znaczenie w ustroju Papui–Nowej 
Gwinei przypisać można unitarnej formie rządów oraz unikameralnemu parlamentowi. 
Obecność tych elementów świadczy o tym, że kształtowanie się systemu rządów tego 
państwa następowało pod wpływem brytyjskiej praktyki ustrojowej. Należy mieć jednak 
na uwadze, że realizacja założeń demokracji westminsterskiej następowała w tym przy-
padku w relatywnie odległym otoczeniu, a przez to dalece odmiennym od pierwowzoru. 
W wyniku tego, obecny ustrój papuaski stanowi oryginalne połączenie elementów 
wywodzących się z tradycji brytyjskiej, jak i rodzimych, tworzonych w konkretnych wa-
runkach państwowych, w których istotną rolę odgrywają miejscowe zwyczaje i tradycja. 

Prezentowany artykuł ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem analizę prawną 
oraz politologiczną. Zastosowanie takich metod badawczych, jak analiza źródeł prawa 
oraz analiza krytyczna, ukierunkowane jest na wskazanie podobieństw i odmienności 
papuaskiego systemu prawa względem systemu brytyjskiego. Punktem odniesienia dla 
poniższych rozważań uczyniono główne założenia modelu westminsterskiego. Opis i ana-
liza procesu jego adaptacji do systemu rządów Papui–Nowej Gwinei służyć mają realizacji 
celu badawczego opracowania, którym jest przedstawienie genezy, zmian w składzie 
i organizacji wewnętrznej organu ustawodawczego na tle kształtującego się ustroju po-
lityczno-prawnego tego państwa. Uwzględnienie ewolucyjnych zmian, w wyniku których 
część elementów owego modelu stała się nieadekwatna i mało skuteczna, pozwala okre-
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ślić aktualny status prawnoustrojowy parlamentu Papui–Nowej Gwinei. Stanowi to punkt 
wyjścia dla przyjętej w niniejszym opracowaniu hipotezy badawczej, zgodnie z którą model 
westminsterski, opisujący przede wszystkim główne cechy brytyjskich instytucji politycz-
nych, w oddalonych od Europy regionach świata staje się obecnie coraz mniej efektywny. 

Rys historyczny i kształt ustroju polityczno-
prawnego Papui–Nowej Gwinei

Przyjmuje się, że początki osadnictwa na terytorium dzisiejszej Papui–Nowej Gwinei 
miały miejsce między 60 a 40 tys. lat p.n.e. (O’Connell, Allen 2004: s. 835), jednak zalążki 
papuaskiej państwowości kształtowały się dopiero w erze wielkich odkryć geograficz-
nych. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł do tego odległego lądu w 1527 r. i nadał 
mu nazwę „Papua”, był portugalski żeglarz, Jorge de Menezes. W 1545 r. do wyspy od 
strony północnej przybył Hiszpan, Ynigo Ortiz de Retez. Po określeniu jej mianem „Nowej 
Gwinei” na wzór afrykańskiej Gwinei, proklamował włączenie tego obszaru do posiadło-
ści kolonialnych Hiszpanii. 

Właściwy proces kolonizacji omawianych terenów zapoczątkowany został ponad 
dwa stulecia później, wraz z założeniem przez Brytyjczyków w 1793 r. pierwszej osady  
w indonezyjskiej części Nowej Gwinei. Niemal przez cały wiek XIX walkę o wpływy na 
tym terytorium toczyły trzy europejskie państwa: Holandia, Niemcy i Wielka Brytania. 
Ostatecznie Holendrzy w 1828 r. zajęli część zachodnią, natomiast Wielka Brytania 
i Niemcy w 1884 r. podzieliły między sobą część wschodnią. W rezultacie tego podziału, 
na przełomie XIX i XX w., jako dwa odrębne podmioty funkcjonowały Brytyjska Papua 
i Niemiecka Nowa Gwinea.

Ważnym momentem z punktu widzenia kształtującego się ustroju politycznego Pa-
pui–Nowej Gwinei, było przekazanie Australii w 1906 r. części brytyjskiej tego terytorium,  
a po I wojnie światowej – także części niemieckiej. Liga Narodów oficjalnie oddała Nową 
Gwineę pod australijski zarząd mandatowy w 1921 r. Wspólną administrację Australii nad 
Papuą i Nową Gwineą ustanowiono w 1946 r., a trzy lata później połączono obie w jeden 
podmiot określany odtąd mianem Papui–Nowej Gwinei (Okole 2005: s. 187). 

Kwestia suwerenności tego podmiotu była w znacznym stopniu uzależniona od 
nastawienia australijskich elit politycznych. Jeszcze na początku lat pięćdziesiątych XX 
w. minister ds. terytoriów, Paul Hasluck, sprawujący nadzór nad Terytorium Północnym, 
Papuą–Nową Gwineą i innymi terytoriami zależnymi Australii, wyrażał pogląd, że przy-
znanie papuaskiej kolonii samorządu nie nastąpi w najbliższym stuleciu. W 1958 r. stwier-
dził on, że moment ten nie nadejdzie wcześniej niż „w ciągu najbliższych 30 lat” (Ewins 
1990). Pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. pojawiła się koncepcja włączenia wyspy do 
Australii, jako jej siódmego stanu. Pomysł ten jednak szybko upadł z powodu sprzeciwu 
władz australijskich, obawiających się konsekwencji zrównania praw mieszkańców kolo-
nii z obywatelami ich państwa. 

W 1962 roku ONZ, na podstawie misji specjalnej, wydała raport, w którym wskazała 
na konieczność niezwłocznego uregulowania statusu prawnomiędzynarodowego Pa-
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pui–Nowej Gwinei. W tym samym roku zachodnia część Nowej Gwinei oraz przyległe do 
niej wyspy stanowiące terytorium zależne Holandii, zostały przekazane pod zarząd ONZ 
jako Irian Zachodni. Próba zapobieżenia sytuacji, w której Indonezja stałaby się ważnym 
przyczółkiem radzieckim w Azji Południowo-Wschodniej, była dla Australii i jej sojusz-
ników na tyle istotna z punktów widzenia interesów bezpieczeństwa, że spowodowała 
zmianę dotychczasowego stanowiska i konieczność akceptacji indonezyjskiej kontroli 
nad tym terytorium (Singh 2008: s. 77–78).

Od 1963 r. Irian Zachodni znajdował się pod faktyczną władzą Indonezji, która na mocy 
zawartego w 1962 r. Porozumienia nowojorskiego (New York Agreement) zobowiązana 
została do przeprowadzenia pod auspicjami ONZ wyborów w sprawie samostanowienia 
tego terytorium nie później niż w 1969 r. Pomimo niewypełnienia międzynarodowych 
zobowiązań nałożonych na Indonezję w związku z przeprowadzaniem wśród Papuasów 
tzw. aktu wolnego wyboru (Act of Free Choice, AFC), aneksja Zachodniego Irianu została 
formalnie zatwierdzona przez ONZ na podstawie wyników referendum z 1969 r. (Simpson 
2004).

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. nie nastąpiły żadne 
istotne zmiany wskazujące na stopniowy, ale konsekwentny rozwój konstytucyjny Pa-
pui–Nowej Gwinei w kierunku statusu kolonii samorządnej. Ówczesny australijski mini-
ster ds. terytoriów, Charles Barnes – podobnie jak jego poprzednik – utrzymywał, że nie 
ma praktycznie szans na rychłe uzyskanie przez nią niepodległości. W jego mniemaniu 
wszelkie modyfikacje papuaskiego ustroju politycznego powinny być dokonywane 
w tempie określonym przez samych Papuasów (Wolfers 1976: s. 119). C. Byrnes i inni 
przedstawiciele australijskiej administracji przeciwni byli także jakimkolwiek formom 
organizowania się mieszkańców kolonii, w tym tworzenia partii politycznych. Uważając 
je za szkodliwe dla państwa, unicestwiali wszelkie próby ich stanowienia na terytorium 
kolonii. Dopiero wizyta misji ONZ w 1971 r. skutkowała wydaniem rekomendacji w sprawie 
konieczności podejmowania działań promujących ugrupowania polityczne w skali ogól-
nokrajowej (May 2008: s. 84). 

Punktem zwrotnym w kwestii zmiany ustroju Papui–Nowej Gwinei określić można 
wzmocnienie na australijskiej scenie politycznej pozycji Partii Pracy (Australian Labor 
Party) – najstarszej partii politycznej w tym państwie. Na początku lat siedemdziesiątych  
XX w. liderem tego ugrupowania został Edward Gough Whitlam, popierający ideę niepod-
ległości kolonii. Ów postulat został wpisany do programu laburzystów, którzy po wygra-
nych wyborach parlamentarnych w 1972 r., przystąpili do niezwłocznego wprowadzania go  
w życie. Kamieniem milowym w sprawie suwerenności Papui-Nowej Gwinei określić 
można zmianę na stanowisku ministra ds. terytoriów, którym został bardziej postępowy 
Andrew Peacock oraz objęcie kierownictwa nad koalicyjną większościową grupą, stano-
wiącą niejako namiastkę ówczesnego rządu papuaskiego, przez Michaela Somare. 

W nowych warunkach możliwy był postęp w procesie ustalania zasad, na których 
miało się oprzeć istnienie przyszłego suwerennego państwa. W rezultacie już 1 grudnia 
1973 r. Papua–Nowa Gwinea otrzymała autonomię, obejmującą szeroki samorząd lokalny, 
ograniczony jedynie przez utrzymanie uprawnień strony australijskiej w zakresie wymiaru 
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sprawiedliwości, zwierzchnictwa nad parlamentem, wyborów oraz polityki zagranicznej  
i obronności. Pełną niepodległość Papua–Nowa Gwinea uzyskała od Australii 16 wrze-
śnia 1975 r., a zatem wcześniej niż zakładał premier Edward G. Whitlam. 

W 1975 r. miała również miejsce próba proklamowania niepodległości wyspy 
Bougainville, byłej prowincji niemieckiej Nowej Gwinei. W 1976 r. wbrew woli miesz-
kańców oficjalnie weszła ona w skład Papui–Nowej Gwinei. W 1989 r. Rewolucyjna 
Armia Bougainville ponownie wystąpiła z żądaniem nadania wyspie niepodległości, co 
zapoczątkowało trwającą niemal 10 lat wojnę domową. W sierpniu 2001 r. Bougainville 
otrzymała status regionu autonomicznego (Hoadley 2005: s. 8–9). Od 2004 r. funkcjonuje  
w oparciu o własną konstytucję, natomiast od czerwca 2015 r. trwają przygotowania do 
referendum w sprawie niepodległości wyspy, które powinno zostać przeprowadzone  
w okresie między 10 a 15 lat po wyborze autonomicznego rządu (Papua New Guinea: Hi-
story WWW). Wynik głosowania mającego się odbyć maksymalnie do 2019 r. pozostanie 
jednak niewiążący dla władz papuaskich (Schaare 2015).

Ustawa zasadnicza Papui–Nowej Gwinei została przyjęta dokładnie w dniu ogłoszenia 
jej niepodległości, tj. 16 września 1975 r. (Constitution 1975). Jest to dokument wielokrotnie 
nowelizowany, po raz ostatni w 2016 r. Można go określić jako akt w pełni autochtoniczny, 
kompletny i zdecydowanie bardziej elastyczny niż konstytucja Australii. Na taki stan rze-
czy wpłynęło to, iż w jego przygotowaniu nie uczestniczyła strona australijska. Opracowa-
nie tekstu konstytucji zainicjowane zostało przez Komitet Planowania Konstytucyjnego, 
(Constitutional Planning Committee, CPC), powołany w czerwcu 1972 r. Projekt ustawy za-
sadniczej bazował na szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych. Posługując się na-
rzędziem w postaci konwencji konstytucyjnej, otrzymano w efekcie szereg rekomendacji  
o trwałej politycznej legitymacji (Fraenkel 2013: s. 38). Rząd Australii wprowadził do final-
nej wersji projektu Konstytucji jedynie dwie zmiany: o utrzymaniu monarchicznej formy 
rządów oraz o odrzuceniu przepisu dotyczącego systemu władzy lokalnej. 

W zgodzie z art. 11 papuaskiej Konstytucji, najwyższe prawo w tym państwie tworzą 
Konstytucja oraz ustawy organiczne (Constitution 1975: art. 11). Jako drugie źródło naj-
wyższej rangi norm, ustawy organiczne (Organic Laws) stanowią akty prawne wyższego 
rzędu, wyposażone w moc prawną pośrednią między Konstytucją a ustawą. Przyjmowa-
ne są w celu uregulowania kwestii zdefiniowanych bezpośrednio w Konstytucji. Wszelkie 
zmiany dokonywane w ustawie zasadniczej mogą następować wyłącznie poprzez przy-
jęcie ustawy organicznej lub zmiany Konstytucji. Na mocy art. 12 Konstytucji, wszystkie 
inne akty prawne podlegają interpretacji w świetle norm Konstytucji oraz ustaw orga-
nicznych, a w razie sprzeczności z nimi – są nieważne lub nieskuteczne (Constitution 
1975: art. 12). 

Istotne miejsce w systemie prawnym Papui–Nowej Gwinei zajmuje tubylcze prawo zwy-
czajowe, za którego ochronę i rozwój odpowiedzialne są sądy oraz parlament. Prawo to opie-
ra się na elementach zaczerpniętych z prawa plemiennego i common law. Kształtowanie się 
nowoczesnych struktur państwowych i społecznych polegało w istocie na dostosowywaniu 
się systemu prawa stanowionego jako elementu wtórnego, do głęboko zakorzenionych  
w mentalności społeczeństwa zasad i reguł wynikających z historii, obyczajowości i kultury  
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o charakterze pierwotnym. Stąd też interpretacja aktów prawa stanowionego następuje  
w zgodzie z tradycją i kulturą prawną common law, dla której praworządność oparta na zasa-
dzie słuszności czy dobrej wiary wywodzących się z systemu prawnego equity law, znajduje 
się ponad sztywnym, skodyfikowanym systemem zakazów i nakazów (Osóbka 2012: s. 102). 

Biorąc pod uwagę formę ustroju politycznego, Papua–Nowa Gwinea stanowi mo-
narchię konstytucyjną o statusie członka Wspólnoty Narodów (Commonwealth Realm). 
Przyjęto unitarną, wzorowaną na brytyjskiej, chociaż zdecentralizowaną formę rządów 
– federalizm odrzucono w związku z dążeniem do zachowania jednolitości w odniesieniu 
do systemu prawnego i ogólnej organizacji struktur państwa. Pod względem administra-
cyjnym państwo jest podzielone na 20 prowincji, 1 region autonomiczny oraz 1 dystrykt. 
Część V Konstytucji poświęcona została głowie państwa – Elżbiecie II, która posiada tytuł 
królowej Papui–Nowej Gwinei. Jest ona reprezentowana przez gubernatora generalnego, 
wyposażonego w uprawnienia wykonawcze. Formalna struktura naczelnych władz pań-
stwowych, określona w art. 99 ustawy zasadniczej, podlega zasadzie trójpodziału władzy 
(Constitution 1975: art. 99). Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu 
złożonego ze 111 deputowanych, wykonawcza powierzona została rządowi (Narodowej 
Radzie Wykonawczej) z premierem na czele, natomiast sądowniczą sprawują niezawisłe 
sądy, w strukturze których wyodrębnić można sądy lokalne, okręgowe, Sąd Krajowy i Sąd 
Najwyższy (Osóbka 2012: s. 96).

Geneza powstania i skład parlamentu Papui–Nowej Gwinei

Pierwotnie parlament powołany został w listopadzie 1951 r. jako Rada Ustawodawcza 
(Legislative Council). Posiadał zatem strukturę jednoizbową, a w jego składzie znajdowały 
się dwie kategorie członków: 16 urzędników wyłonionych z rządu, którym przewodniczył 
administrator kolonii oraz 12 osób nieposiadających statusu urzędników (3 wybieranych 
i 9 mianowanych). Skład ten pozostał względnie trwały do początku lat sześćdziesiątych 
XX w., gdy poszerzono go do 37 członków. W dalszym ciągu zdominowany był jednak 
przez przedstawicieli strony australijskiej. Poza administratorem i 14 osobami o statusie 
urzędników, 12 członków pochodziło z wyboru, zaś kolejnych 10 – z nominacji, w tym 
co najmniej 5 musiało zamieszkiwać na terytorium Nowej Gwinei, a minimum 5 – re-
prezentować ludność miejscową (Moore 1998: s. 23–24). Przeprowadzone zmiany nie 
zniosły istniejących ograniczeń w kwestii udziału ludności miejscowej w pracach organu 
ustawodawczego. 

Kolejne modyfikacje odnoszące się do nazwy i składu parlamentu nastąpiły w 1963 r., kie-
dy Rada Ustawodawcza została zastąpiona przez Izbę Zgromadzenia (House of Assembly).  
Skład parlamentu został niemal podwojony i obejmował wówczas 64 deputowanych. 
Spośród nich 54 pochodziło z wyborów, w tym 44 z list otwartych dla kandydatów 
wszystkich ras, a 10 – wybieranych było w ramach specjalnych okręgów zamkniętych 
(‘reserved’ electorates) dla ludności nieautochtonicznej. Dodatkowe 10 osób pochodziło 
z nadania gubernatora generalnego, działającego na podstawie nominacji administrato-
ra (Doran 2006: s. 20). 
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Rok po ukonstytuowaniu się Izby Zgromadzenia odbyły się pierwsze ogólnonaro-
dowe wybory, w których startowało 298 kandydatów, a frekwencja wyborcza wyniosła 
72%. W tym czasie zaczęły powstawać pierwsze papuaskie partie polityczne, w tym m.in. 
Partia Zjednoczonego Postępu (United Progress), Unia Papui–Nowej Gwinei (Papua New 
Guinea Union, PANGU Pati) z M. Somare na czele, Chrześcijańska Partia Demokratyczna 
(Christian Democratic), Ludowa Partia Postępu (People’s Progress Party) oraz Partia Papu-
askie Plemię (Papua Besena Party) (Moore 1998: s. 26-27). 

W 1968 r. wprowadzono zmiany w Ustawie o Papui i Nowej Gwinei (Papua and New 
Guinea Act 1968), na podstawie których zezwolono na udział w rządzie rdzennym miesz-
kańcom, wchodzącym w skład parlamentu (7 ministrów i maksymalnie 10 ich zastępców). 
W organie ustawodawczym znajdowało się 94 przedstawicieli, w tym 69 deputowanych 
wyłonionych w wyborach w ramach list otwartych dla kandydatów wszystkich ras,  
10 urzędników oraz 15 osób pochodzących z okręgów regionalnych. Wybory parlamen-
tarne w 1968 r. przyciągnęły rekordową wówczas liczbę 484 kandydatów. Stało się to 
bodźcem do tego, aby kolonialna administracja przystąpiła do organizacji programów 
szkoleniowych dla parlamentarzystów, mających na celu zapoznanie ich z procedurami 
obowiązującymi w organie ustawodawczym.

Trzy lata później skład parlamentu poszerzono do 104 deputowanych, w tym 82 po-
chodzących z wyborów z list otwartych i zaledwie 4 przedstawicieli strony australijskiej 
(Paxton 1975). W tym samym roku zaczął funkcjonować quasi-rząd, któremu przewodni-
czył M. Somare. Oficjalnie gabinet ten powołany został w 1977 r. - tj. po pierwszych wy-
borach parlamentarnych w niepodległej Papui–Nowej Gwinei. Dokonano także zmiany 
nazwy organu ustawodawczego na Izbę Parlamentu (House of Parliament). W jej składzie 
znajdowało się 109 członków, w tym 89 pochodzących z wyborów z list otwartych oraz 20 
wybieranych przez prowincje. Udział w kolejnej elekcji wzięło 879 kandydatów. Liczba ta 
w kolejnych latach sukcesywnie rosła: granicę tysiąca kandydatów przekroczono w 1982 
r., gdy wystartowało ich 1125, natomiast dwóch tysięcy w 1997 r. – o mandat parlamentar-
ny ubiegały się wówczas 2372 osoby (May 2004: s. 4).

Jako Izba Parlamentu, organ władzy ustawodawczej funkcjonował do 2012 r., kiedy to 
przemianowano go na Parlament Narodowy (National Parliament). Jego skład uległ po 
raz ostatni, jak do tej pory, powiększeniu ze 109 do 111 członków. Kadencja Parlamentu 
wynosi 5 lat. Obecnie w organie tym może się znaleźć maksymalnie 126 deputowanych, 
aczkolwiek od 2012 r. liczba parlamentarzystów ani razu nie zwiększyła się ponad 111 
mandatów. Na mocy art. 101 i 102 Konstytucji, uchwałą podejmowaną większością 2/3 
głosów organ ustawodawczy może powołać do swego gremium nie więcej niż 3 osoby 
w drodze nominacji (Constitution 1975: art. 101,102). 

Obecnie kwestie odnoszące się do zasad systemu wyborczego reguluje prawo wy-
borcze z 2007 r. Electoral Law (National Elections) Regulation 2007 wydane na podstawie 
ustawy organicznej o wyborach narodowych i lokalnych z 1997 r. (Electoral Law 2007). 
Deputowani wybierani są bezpośrednio w okręgach jednomandatowych: 89 pochodzi 
z wyborów z list otwartych (open constituencies), pozostałych 22 wybieranych jest przez 
20 prowincji (provincial-seats), okręg stołeczny (National Capital District) oraz region auto-
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nomiczny Bougainville (Wood 2017: s. 7–8). Na mocy art. 125 ust. 1 Konstytucji, parlament, 
zgodnie z zaleceniami komisji wytyczającej granice okręgów wyborczych (Boundaries 
Commission), zobowiązany jest do dokonywania przeglądów i korekty granic tychże 
okręgów nie rzadziej niż raz na 10 lat (Constitution 1975: art. 125). W praktyce jednak 
w ciągu ostatnich 30 lat nie przeprowadzono żadnego takiego przeglądu. 

Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom, którzy ukończyli 18 lat, bierne zaś 
- osobom posiadającym prawo do głosowania i kandydowania na stanowiska publiczne 
zgodnie z art. 50 konstytucji, mającym ukończone 25 lat, zamieszkującym w granicach 
danego okręgu nie krócej niż przez 6 miesięcy poprzedzających nominację. Natomiast, 
jeśli kandydaci są nominowani w okręgu, w którym nie zostali zarejestrowani, wówczas 
muszą spełniać kryterium miejsca urodzenia w granicach okręgu albo zamieszkiwania 
w nim przez okres 5 lat. Dodatkowo wprowadzono wymóg uiszczenia opłaty w wysokości 
1000 Kina  - 1 Kina papuaska (Papua New Guinea Kina, PGK) = 1,12 (PLN) (Kalkulator walu-
towy WWW). Inaczej niż w sąsiedniej Australii, nie istnieje przymus wyborczy.

Głosowanie z 2012 r. wyłoniło 111 deputowanych, reprezentujących aż 21 partii poli-
tycznych. Największa z nich – Ludowy Kongres Narodowy (People’s National Congress 
Party) zdobyła 27 mandatów (24,32%), 7 ugrupowań uzyskało zaledwie po jednym 
mandacie, a kolejnych 6 – po 2 mandaty. Spośród 3435 kandydatów jedynie 1250 re-
prezentowało partie polityczne, a zdecydowana większość - tj. 2185 - startowała jako 
kandydaci niezależni, zdobywając łącznie 16 mandatów. Kampania na rzecz zwiększenia 
parlamentarnej reprezentacji kobiet w parlamencie w postaci przyznania im kilku miejsc 
w organie ustawodawczym nie przyniosła spodziewanego efektu. Z rekordowej liczby 
kandydujących kobiet – 135 (3,9%) wobec 101 (3,7%) sprzed 5 lat - mandat parlamentarny 
otrzymały jedynie trzy z nich (2,7% ogółu) (Commonwealth Secretariat 2012: s. 13). 

Ów rezultat stanowił i tak najlepszy wynik uzyskany przez kobiety od 1977 r. W sumie 
zebrały one nieco więcej preferencji niż ich kontrkandydaci płci męskiej, jednak mniej 
tzw. pierwszych preferencji, co przełożyło się na zdobycie mandatu z pierwszej pozycji 
na liście tylko przez jedną z nich (Baker 2018: s. 213). Zgodnie bowiem z logiką obowią-
zującego systemu wyborczego, który polega na wskazywaniu przez wyborcę w prefe-
rowanej kolejności do trzech kandydatów i umieszczaniu przy ich nazwisku numeru 1, 
2 oraz 3 jako tzw. pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji, zwycięzcą jest kandydat, który 
zdobędzie poparcie bezwzględnej większości głosów jako kandydat „najbardziej prefe-
rowany” (‘most preferred’) (Electoral Commission of PNG WWW).

W ostatnich wyborach parlamentarnych z przełomu czerwca i lipca 2017 r. brało 
udział nieznacznie mniej niż w 2012 r. - bo 3332 - kandydatów (frekwencja spadła  
w porównaniu do poprzedniej elekcji o ponad 24% i wyniosła 51,6%). Przedstawiciele 
Ludowego Kongresu Narodowego utrzymali swoje 27 mandatów, 4 ugrupowania po-
większyły swój stan posiadania, jednak aż 9 ugrupowań zdobyło tylko jedno miejsce 
w organie ustawodawczym. Kandydaci niezależni uzyskali w sumie 14 mandatów. Ze 167 
startujących kobiet (5% ogółu), po raz pierwszy od 25 lat żadna nie zdobyła mandatu 
parlamentarnego. Rezultat ten pozwala zaliczyć Papuę–Nową Gwineę do grupy pięciu 
państw na świecie (wraz z Jemenem, Katarem i dwoma państwami subregionu Południo-
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wego Pacyfiku – Mikronezją i Vanuatu), które nie posiadają obecnie żeńskiej reprezentacji 
w organie ustawodawczym (Time for PNG 2017). 

Warto dodać, że w okresie od 1992 do 2017 r. pięć (na sześć) kolejnych elekcji w Pa-
pui–Nowej Gwinei przeprowadzanych było w obecności obserwatorów ze Wspólnoty 
Narodów (Commonwealth Observer Group, COG). Stanowi to implikację podpisania na 
forum ONZ w 2005 r. Deklaracji zasad międzynarodowej obserwacji wyborów (The 
Declaration of Principles for International Election Observation 2005) i związanego z nią 
Kodeksu postępowania międzynarodowych obserwatorów wyborów (The Code of Con-
duct for International Election Observers 2005). Mają one na celu analizę wpływu różnych 
czynników na przebieg procesu wyborczego i dokonanie oceny, czy wybory odbyły 
się zgodnie z przyjętymi w danym państwie standardami demokratycznymi. W treści 
finalnego sprawozdania członkowie misji obserwacji wyborów w Papui-Nowej Gwinei 
w 2017 r. ponownie skierowali do Komisji Wyborczej i władz papuaskich szereg zaleceń 
w kwestii zarządzania wyborami, dobrych praktyk i wzmacniania kultury demokracji, ze 
szczególnym wskazaniem na potrzebę skuteczniejszej niż do tej pory implementacji 
kierowanych rekomendacji (Commonwealth Secretariat 2017: s. 10–14).

Organizacja i funkcjonowanie parlamentu Papui–Nowej Gwinei

Recypowanie elementów westminsterskiego modelu demokracji do systemu rzą-
dów Papui–Nowej Gwinei odzwierciedlone zostało w sposób szczególny w sposobie 
organizacji, procedurze legislacyjnej i trybie funkcjonowania parlamentu, jak i w przyję-
tym nazewnictwie. Wszystkie funkcje tego organu, chociaż nieskodyfikowane, w drodze 
praktyki parlamentarnej pozwalają na dostrzeżenie bezpośredniego czerpania z rozwią-
zań brytyjskich. Świadczy o tym również wykształcenie się praktyki sięgającej swymi 
korzeniami nazwiska XIX-wiecznego rodu, zapoczątkowanego przez Thomasa Cursona 
Hansarda – angielskiego drukarza i wydawcy – który zajmował się oficjalną sprawozdaw-
czością brytyjskiej Izby Gmin. Podobnie jak w większości państw opartych na modelu 
westminsterskim, przebieg posiedzeń organu ustawodawczego jest protokołowany 
i publikowany pod zbiorczą nazwą Hansard (What is Hansard? WWW).

Podstawowym źródłem norm prawnych regulującym wszystkie aspekty pracy 
papuaskiego organu ustawodawczego jest Konstytucja oraz regulamin parlamentu 
(Standing Orders), stanowiący część podręcznika praktyk i procedur parlamentarnych. 
Dokument ten szczegółowo reguluje kwestie odnoszące się do funkcjonowania parla-
mentu, w tym zasady etyki poselskiej, procedury postępowania w izbie czy kierowania 
pracami legislacyjnymi nad projektami ustaw (The National Parliament of Papua New 
Guinea 2009: s. 2–10). Ustawa zasadnicza Papui–Nowej Gwinei, zachowując bardziej 
ogólny charakter, odnosi się jedynie do najważniejszych kwestii dotyczących organiza-
cji oraz funkcjonowania organu ustawodawczego, takich jak skład parlamentu; urząd 
przewodniczącego i jego zastępcy; uprawnienia, przywileje i procedury obowiązujące 
w izbie; system komitetowy; zwoływanie posiedzeń parlamentarnych, a także okręgi 
wyborcze i wybory. 
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Na mocy art. 124 Konstytucji, wprowadzono wymóg zebrania się Parlamentu na 
pierwsze posiedzenie najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów. W ciągu roku 
muszą się odbyć co najmniej trzy sesje parlamentarne, a każda z nich powinna trwa nie 
krócej niż 9 tygodni. Określone w art. 113 Konstytucji kworum wymagane na posiedze-
niach zakłada obecność ⅓ składu Parlamentu (Constitution 1975: art. 123,113). Spełnienie 
nawet tak mało restrykcyjnych wymogów bywa jednak problematyczne w warunkach 
papuaskich. Mając na uwadze zwiększenie możliwości skutecznego działania przez 
organ ustawodawczy, regulamin parlamentu przewiduje możliwość kontynuowania 
posiedzeń parlamentu lub Komisji Całej Izby przez maksymalnie godzinę przy braku 
lub utracie kworum. Jeśli jednak kworum nie zostanie uzyskane, żadna decyzja podjęta 
w tym czasie przez parlament lub Komisję nie zostanie uznana za wiążącą (Standing 
Orders: art. 37 ust. 4, 38 ust. 4, 39 ust. 1). 

Przyznane parlamentarzystom na mocy art. 115 Konstytucji przywileje i immunitety 
parlamentarne mają na celu zapewnienie niezależnego wykonywania mandatu. Zgodnie 
z nimi, deputowanym gwarantuje się wolność wypowiedzi podczas debat parlamentar-
nych. Ponadto chroni ich immunitet materialny w związku z wypełnianiem obowiązków 
parlamentarnych, a także immunitet formalny, obejmujący zakaz zatrzymywania lub 
aresztowania w ramach postępowania karnego, w tym za długi osobiste, zarówno 
w trakcie posiedzenia, jak i w ciągu 3 dni je poprzedzających oraz następujących po nim 
(Constitution 1975: art. 115). 

Unikameralny Parlament Papui–Nowej Gwinei nie posiada zbyt rozbudowanej 
struktury organizacyjnej. Do jego organów wewnętrznych, analogicznie jak w brytyjskiej 
Izbie Gmin, należą: prowadzący obrady (Speaker), jego zastępca (Deputy Speaker) oraz 
komisje parlamentarne. Szczególna rola została wyznaczona przewodniczącemu, który 
przewodzi pracom izby, dba o porządek na sali obrad oraz czuwa nad przestrzeganiem 
regulaminu parlamentu. Wbrew swojemu odpowiednikowi w brytyjskim parlamencie, 
kierujący obradami nie jest zobligowany do zachowania pełnej niezależności. On i jego 
zastępca na podstawie art. 107 Konstytucji, wybierani są zwykłą większością głosów 
deputowanych obecnych na posiedzeniu w głosowaniu tajnym. Zgodnie z art. 108 
ustawy zasadniczej, zastępca przewodniczy obradom plenarnym izby w razie wakatu 
lub nieobecności przewodniczącego, który prowadzi je w zwykłym trybie, zachowując 
wszystkie przysługujące mu uprawnienia, przywileje, funkcje i obowiązki.

Porządek obrad przyjmowany jest w postaci agendy ustalanej przez przewodniczą-
cego. Pozostali członkowie Parlamentu są uprawnieni do zgłaszania własnych propozycji 
i uwag, poddawanych następnie pod dyskusję na forum tego organu. Wszelkie decyzje 
w sprawach dotyczących porządku obrad, jak i innych zasadniczych kwestii dla funkcjo-
nowania izby, są podejmowane bezwzględną większością głosów. Postanowienia Kon-
stytucji odnoszące się do trybu działania Parlamentu przewidują – poza posiedzeniami 
plenarnymi – również prace w komisjach. W art. 118 ustawy zasadniczej wskazuje się na 
konieczność powołania jednej stałej Komisji ds. Finansów Publicznych (Public Accounts 
Committee, PAC). Nie wyklucza się przy tym tworzenia komisji tymczasowych (Sessional 
Committees) na okres sesji parlamentu, specjalnych (Select Committees) oraz innych 
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rodzajów komisji. W trybie ustawodawczym Parlament może funkcjonować jako Komisja 
Całej Izby (Committee of the whole Parliament), nieposiadająca de facto cech typowej 
komisji parlamentarnej. Gremium to, którego skład jest tożsamy z izbą parlamentu, deba-
tuje z pominięciem wymogów proceduralnych niezbędnych na posiedzeniu plenarnym. 

Wzorując się na klasycznym systemie parlamentarno-gabinetowym, przyjęto regułę 
stanowiącą, że stanowisko w rządzie, który na mocy art. 144 Konstytucji i odnośnych po-
stanowień ustaw organicznych tworzy co najmniej 6 ministrów (maksymalnie ¼ członków 
parlamentu), łączone jest z mandatem parlamentarnym. Jednak zarówno Konstytucja, jak  
i ustawa o komisjach parlamentarnych z 1994 r. (Permanent Parliamentary Committees 
Act 1994), zakazują powoływania członków rządu w skład stałych komisji parlamentar-
nych. Ustanowienie formalnego wymogu członkostwa w komisjach dla szeregowych 
parlamentarzystów spoza rządu, stanowi nawiązanie do zasad organizacji parlamentu  
w modelu westminsterskim. 

Jak na warunki wyspiarskich państw Oceanii, system komisji parlamentarnych w Pa-
pui–Nowej Gwinei, który obejmuje zwykle od 34 do 36 komisji (w tym 5 specjalnych), 
jest niezwykle rozbudowany. W praktyce napotyka on jednak na szereg trudności, 
zwłaszcza natury administracyjno-prawnej i finansowej, takich jak dublowanie się funkcji 
komisji stałych, brak odpowiedniej ilości wykwalifikowanego personelu oraz funduszy 
na ich działalność, czy też niewystarczający poziom operacjonalizacji przepisów prawa 
odnośnie do ustanawiania i funkcjonowania tych gremiów (Cohill 2017). Nieprawidłowe 
funkcjonowanie komisji stanowi ponadto rezultat niewystarczającego zaangażowania 
poszczególnych parlamentarzystów w ich prace. Wobec sytuacji, gdy w ogóle nie zbie-
rają się one na swoje posiedzenia, zrodziła się konieczność podjęcia działań ukierunko-
wanych na wzmocnienie ram istniejącego systemu. Przyjmując takie stanowisko, stała 
Komisja ds. Finansów, której funkcjonowanie przewidują regulacje konstytucyjne, została 
reaktywowana w 2002 r. (Okole 2005: s. 202–203). 

Przebieg posiedzeń organu ustawodawczego, jak i właściwe zachowanie się depu-
towanych w ich trakcie określają postanowienia regulaminowe, bazujące na założeniach 
modelu westminsterskiego. W zgodzie z nimi, w centralnym punkcie sali posiedzeń znaj-
duje się przewodniczący, po jego prawej stronie ławy rządowe, po lewej zaś opozycyjne. 
Ministrowie wchodzący w skład rządu oraz członkowie tzw. „gabinetu cieni” zasiadają  
z przodu (Frontbenchers), natomiast pozostali deputowani zajmują tylne rzędy (Back-
benchers). Przed spikerem znajduje się sekretarz Parlamentu (Clerk of Parliament), który 
doradza spikerowi oraz innym wysokim rangą funkcjonariuszom parlamentarnym, np. 
swojemu zastępcy (Deputy Clerk) oraz pierwszemu asystentowi (First Clerk Assistant), 
funkcjonariuszowi porządkowemu (Sergeant at Arms) czy parlamentarnemu urzędnikowi 
łącznikowemu Rady Wykonawczej (National Executive Council’s Parliamentary Liaison Of-
ficer). Przy sekretarzu Parlamentu umiejscawiani są ministrowie i parlamentarzyści, którzy 
przedstawiają projekty ustaw (National Parliament WWW).

Istnienie opozycji parlamentarnej jako jasnej alternatywy dla ugrupowania 
rządzącego, generalnie świadczy o recepcji założeń modelu westminsterskiego, 
oznaczając w praktyce pozostawanie części egzekutywy w ciągłej gotowości do 
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przejęcia władzy (executive-in-waiting). Na przykładzie Papui–Nowej Gwinei można 
jednak zauważyć, że wielopartyjna opozycja wykazuje bardzo niską skuteczność. 
Pozbawiona niezbędnych środków i narzędzi, nie jest w stanie skutecznie zrów-
noważyć wpływów rządowych. W łonie papuaskiego organu ustawodawczego 
wyraźnie dostrzec można przyciąganie deputowanych w kierunku strony rządowej. 
Zjawisko to obrazuje kurczenie się coraz słabszej opozycji parlamentarnej, która za-
miast zasiadać po lewej stronie sali posiedzeń, coraz częściej zajmuje miejsca wraz  
z rządem w tylnych ławach (Okole 2005: s. 198).

O specyfice rozwiązań papuaskich na tle innych państw, które oparły swoje instytucje 
na zasadach typowych dla systemu parlamentarno-gabinetowego, świadczy również 
wzrost popularności tzw. środkowych ław parlamentarnych (Middle-benches), usytuowa-
nych pomiędzy rządem a opozycją. Źródłem dla tej innowacji jest pragmatyzm, zaś samą 
formułę potraktować można jako pośrednią między tożsamością etniczną a demokracją 
przedstawicielską, wskazującą na duży potencjał koalicyjności papuaskich ugrupowań. 
Opisywana modyfikacja układu miejsc w parlamencie to swoiste novum dla państwa, 
którego ustrój polityczno-prawny ukształtowany został pod wpływem westminsterskiej 
formy rządów (Okole 2005: s. 198, 204).

Celem wzmocnienia mechanizmów kontrolnych Parlamentu wobec egzekutywy, 
które w istniejącym układzie sił efektywnie nie funkcjonują i mogą być realizowane w za-
sadzie tylko poprzez działania opozycji parlamentarnej, wprowadzono zakaz odwołania 
rządu przed upływem co najmniej 18 miesięcy od jego powołania, jednak nie w ostatnim 
roku kadencji parlamentu (Constitution 1975: art. 145 ust. 2b i 4). Przyjęte rozwiązanie 
wynika głównie z nietrwałości gabinetów – od uzyskania niepodległości w 1975 r. żadna 
z utworzonych koalicji rządowych, nie przetrwała całej kadencji organu ustawodawcze-
go (Okole 2005: s. 201–202). Ów aspekt relacji pomiędzy władzą ustawodawczą a wy-
konawczą potwierdza, że w istniejącym układzie sił rząd dominuje nad Parlamentem, 
chociaż w warunkach papuaskich – przeciwnie do założeń modelu westminsterskiego 
– nie mamy do czynienia z koncentracją władzy wykonawczej w rękach jednopartyjnego 
(większościowego) gabinetu. 

Niestabilność gabinetów uznać można za trwałą cechę papuaskiej demokracji już od 
lat osiemdziesiątych XX w. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać przede wszystkim  
w niedostatkach systemu partyjnego, który odmiennie niż w parlamentaryzmie west-
minsterskim, prezentuje cechy klasycznego systemu wielopartyjnego. Funkcjonowa-
nie partii politycznych gwarantowane jest na mocy art. 47 Konstytucji oraz przepisów 
ustawy organicznej dotyczącej etyki postępowania partii politycznych oraz kandydatów  
z 2003 r. (Organic Law on the Integrity of Political Parties and Candidates, OLIPPC). Zgodnie 
z art. 13 wzmiankowanej ustawy, wszystkie ugrupowania polityczne podlegają wymogo-
wi rejestracji (Organic Law on the Integrity of Political Parties and Candidates 2003: art. 
13). Według stanu na czerwiec 2017 r. w Papui–Nowej Gwinei zarejestrowano 45 partii 
politycznych (Registry of Political Parties WWW). Wyniki kolejnych elekcji potwierdzają 
tezę o postępującym rozdrobnieniu sceny politycznej – wiele ugrupowań rozpada się 
przy braku sukcesu wyborczego bezpośrednio po wyborach, albo stanowi przykład par-
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tii jednoosobowych. Obrazuje to chociażby przykład 6 partii politycznych, które rozpadły 
się tuż po wyborach w 1987 r., a w ich miejsce powstało kilka innych ugrupowań, w tym 
Ludowa Partia Solidarności (People’s Solidarity Party, PSP). Nie uzyskując mandatu, także 
i ona w niedługim czasie uległa rozpadowi (May 2008: s. 90). 

Słabość papuaskich partii politycznych tłumaczona jest zwłaszcza niedorozwojem 
ich struktur organizacyjnych. Charakterystyczny rys nadaje im również brak fundamentu  
w postaci ideologii, systemu wartości czy historycznej wspólnoty i zupełnej nie-
obecności tradycji związkowych, tj. niewykształcenia się świadomości klasowej 
zarówno na poziomie prowincji, jak i ogólnonarodowym. To struktury plemienne, 
jak i więzy rodzinne czy klany (‘clans’), których szacunkowa liczba waha się mię-
dzy 2 a 18 tysięcy, zapewniają o wiele silniejszy element identyfikacji i podstawowy 
punkt odniesienia dla politycznej i społecznej lojalności, aniżeli fakt zamieszki-
wania w danym okręgu wyborczym (Moore 2003: s. 197). Społeczeństwo papu-
askie cechuje bardzo silna fragmentaryzacja i zróżnicowanie przede wszystkim 
w wymiarze etniczno-językowym – na terytorium tego państwa używanych jest 
około 852 języków. W rezultacie Papua–Nowa Gwinea uznawana jest za jedno  
z najbardziej heterogenicznych społeczeństw na świecie (Sepoe 2006: s. 399). 

Pogłębianie się istniejących separatyzmów skutkuje częstymi niepokojami społecz-
nymi. Natura konfliktu etnicznego ujawnia się w postaci walk międzyplemiennych (od-
czuwanych przez około 20% populacji), wywoływanych nieustanną rywalizacją o dostęp  
do zasobów, towarów i usług. Małe grupy etniczne występują w roli grup interesu, któ-
rych celem jest uzyskanie pożądanych rezultatów dla członków ich własnego klanu czy 
plemienia. Każda z nich stara się zmonopolizować wszelkie potencjalne dobra publiczne 
dla własnych celów, co istotnie podważa zasadność realizowania długofalowych intere-
sów społecznych rozumianych jako dobro wspólne (Reilly 2008: s. 14). 

Odzwierciedlenie tych praktyk ma miejsce również przy tworzeniu ugrupowań 
politycznych, w których stosowane są metody sponsoringu kandydatów – funkcjonują 
one bardziej jako sojusze kierowane przez prominentnych polityków („partie polityków”), 
nie zaś w oparciu o masowe członkostwo. Ten element z kolei negatywnie oddziałuje 
na posiadane przez nie zasoby finansowe i wsparcie logistyczne, przede wszystkim 
w okresie kampanii wyborczych. Źródłem motywacji dla angażowania się w działalność 
polityczną są najczęściej względy czysto pragmatyczne, a mianowicie chęć zdobycia 
prestiżu i awansu społecznego oraz możliwość realizowania własnych partykularnych 
interesów. Jako szczególną cechę parlamentaryzmu papuaskiego, przyjąć można in-
strumentalne podejście do procesu wyborczego, postrzeganego w kategoriach drogi 
dostępu do zasobów państwowych, a przez to traktowanego jako gra o sumie zerowej, 
w której zwycięzca „bierze wszystko”. Charakter relacji wyborca-parlamentarzysta wa-
runkowany jest kulturowo. Deputowani występują niejako w roli dostarczycieli dóbr dla 
wyborców, oddających na nich swój głos. Ich zadaniem jest zabezpieczenie wyłącznie 
interesów klanu czy plemienia, z którego się wywodzą, nie zaś dostarczenie owych dóbr 
dla elektoratu jako całości. Należy potraktować to jako znaczące rozszerzenie pierwotnej 
konstytucyjnej roli parlamentarzystów (Okole 2005: s. 193). 
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We wskazanych wyżej warunkach, kolejne gabinety rządowe stosują rozmaite strate-
gie mające na celu zniwelowanie zwłaszcza dwóch obserwowanych zjawisk. Pierwszym 
z nich jest brak głosowania zgodnie z oficjalną linią partii rządzącej, jako że instytucja 
rzeczników dyscypliny partyjnej (whips) – wywodząca się z parlamentaryzmu brytyjskie-
go – nie jest zbyt silnie zakotwiczona w systemie papuaskim. Natomiast druga kwestia 
dotyczy postępującej fragmentaryzacji dużych partii politycznych. Obecnie optuje się 
za tworzeniem mniejszych, bardziej elastycznych ugrupowań, przy wykorzystywaniu 
metod polegających na dokooptowywaniu małych partii do koalicji przy zmianie ich 
lidera. Członkowie partii stawiani są wówczas w sytuacji wyboru: pozostania przy nowych 
przywilejach albo powrotu do „starej” partii. Inne taktyki mające przyciągnąć potencjal-
nych członków przyszłej koalicji rządowej opierają się na składaniu obietnic specjalnych 
usług, łapówkach oraz szantażach w celu zmiany lub utrzymania istniejącego status quo. 
Wykorzystuje się także na własną korzyść istniejące luki prawne. Często stosowaną me-
todą jest również blokowanie rezerw finansowych należących do opozycji, m.in. celowe 
wstrzymywanie Funduszy Rozwoju Wyborczego (Electoral Development Funds, EDFs) 
(Okole 2005: s. 199–201). 

Nie ulega wątpliwości, że takie sposoby walki o przejęcie bądź utrzymanie władzy, 
bazujące na wykorzystywaniu prawa jako narzędzia do osiągania celów partyjnych (po-
litycznych), w sposób zasadniczy podważają tożsamość ustrojową Parlamentu, a jako 
swoista postać korupcji politycznej, stwarzają realne zagrożenie dla podstaw demo-
kratycznego państwa prawnego (Piotrowski 2012: s. 213). Jedną z form przeciwdziałania 
temu zjawisku w Papui–Nowej Gwinei było przyjęcie wspomnianej ustawy organicznej 
dotyczącej etyki postępowania partii politycznych oraz kandydatów z 2003 r. (Organic 
Law on the Integrity of Political Parties and Candidates 2003). Mając na uwadze to, że 
w przeszłości niektórzy politycy byli członkami kilku partii politycznych w tym samym 
czasie, wprowadzono zakaz przenoszenia lojalności członków jednej partii na drugą, 
a w praktyce dryfowania pomiędzy partiami do ostatnich miesięcy przed wyborami 
(‘party-hopping’), co zyskało miano „polityki yo-yo” (‘yoyo politics’) (Standish 2007: s. 146). 
Kluczową kwestią było ponadto ustanowienie zakazu wycofania się lub rezygnacji przez 
deputowanego z członkostwa w swoim ugrupowaniu, jak i głosowania przeciwko wnio-
skowi własnej  partii w sprawie wotum nieufności, wyboru premiera, zgody na przyjęcie 
budżetu czy też zmiany konstytucji (May 2008: s. 96.).

Warto wskazać, że zmiany na papuaskiej scenie politycznej są w dużej mierze de-
terminowane także przez przyjęty system wyborczy. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
funkcjonowania parlamentu, odnotować należy pewne modyfikacje formuły wyborczej. 
Od 1964 r., przez kolejne trzy elekcje, obowiązywał system opcjonalnego głosowania 
preferencyjnego (Alternative Vote, AV), w ramach którego głosy oddawano nie tylko na 
kandydata z własnego klanu czy grupy etnicznej, ale wskazywano również drugą pre-
ferowaną osobę z innej grupy. Niekwestionowaną zaletą głosowania preferencyjnego 
była konieczność podejmowania współpracy i tworzenia sojuszów celem zdobycia bez-
względnej większości głosów. Wraz z uzyskaniem niepodległości przez Papuę-Nową 
Gwineę w 1975 r. dokonano zmiany systemu wyborczego na większościowy (first-past-
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-the-post), zaczerpnięty z tradycji westminsterskiej. System ten opierał się na założe-
niach przeciwnych do ordynacji preferencyjnej - bardziej hamował aniżeli zachęcał do 
współpracy. Zwykła większość głosów, a zatem udzielenie poparcia wyłącznie jednemu 
kandydatowi reprezentującemu największy klan, z reguły wystarczała do uzyskania 
mandatu (Reilly 2008: s. 16–17).

W tym przypadku, adaptacja rozwiązań opartych na modelu brytyjskim do warunków 
papuaskich, tj. przy braku dwupartyjności, okazała się zupełnie nietrafiona, gdyż nowa 
ordynacja wyborcza w znikomy sposób odzwierciedlała podstawowe reguły demokracji 
przedstawicielskiej. Natomiast silnie sprzyjała polaryzacji poparcia w związku z poja-
wieniem się dotąd nieznanej praktyki prowadzenia otwartej krytyki swoich politycznych 
oponentów. Przy wyraźnie zwiększającej się liczbie rywalizujących ze sobą kandyda-
tów, intensyfikowało to napięcia i wzmagało przemoc na tle etnicznym oraz nadużycia 
wyborcze w postaci np. kupowania głosów (Reilly 2001: s. 82). Na tym tle szczególnie 
negatywnie zapisały się wybory parlamentarne z 2002 r., określane mianem „klęski” albo 
też „najgorszych wyborów w historii” tego państwa. W ich trakcie odnotowano liczne 
przykłady zastraszania kandydatów, przekupstwa i przestępstw wyborczych w rodzaju 
głosowania wielokrotnego, porywania urn wyborczych czy walk z użyciem broni. Wy-
bór ponad połowy składu Parlamentu nastąpił przy wsparciu wynoszącym poniżej 20% 
głosów, a kilku zwycięskich kandydatów popieranych było jedynie przez 5% wyborców 
(Reilly 2008: s. 17). 

Zamiar usunięcia defektów większościowej ordynacji wyborczej, dla której warunki 
papuaskie dalekie były od brytyjskiego pierwowzoru, stanowił impuls do jej zmiany na 
system ograniczonego głosowania preferencyjnego (Limited Preferential Voting, LPV)  
w 2003 r. Powrót do ordynacji preferencyjnej opartej na większości bezwzględnej, miał 
przywrócić współpracę w trakcie kampanii wyborczych, co przekładałoby się na wyż-
szy poziom udzielanego poparcia dla zwyciężających kandydatów, miał na celu także 
ograniczenie przemocy wyborczej między członkami rodzin czy klanów wspierających 
politycznych konkurentów. Zgodnie z oczekiwaniami, wybory uzupełniające do organu 
ustawodawczego w latach 2003–2006 oraz kolejna elekcja w 2007 r. przebiegły znacznie 
spokojniej niż te z 2002 r. Zmiana ordynacji nie zdołała wyeliminować jednak wszystkich 
mankamentów systemu (Standish 2006: s. 204–205). Koszty przygotowania i przeprowa-
dzenia wyborów konsekwentnie wzrastają, podczas gdy jakość procedur wciąż pozosta-
wia wiele do życzenia, biorąc pod uwagę częste przypadki „przepełnionych” rejestrów 
wyborców zawierających więcej nazwisk niż uprawnionych do głosowania, czy też 
dysproporcje pomiędzy poszczególnymi okręgami wyborczymi, skutkujące znacznym 
zróżnicowaniem siły ich głosów (Howes 2014). 

Zakończenie

Ustrój polityczny Papui–Nowej Gwinei spełnia kryteria proceduralno-formalne west-
minsterskiego systemu rządów, jednak przyjęte założenia coraz częściej rozmijają się  
z praktyką. W znacznej mierze odnosi się to do funkcjonowania Parlamentu Narodowe-
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go, który stanowi emanację istniejącego systemu partyjnego. Przyjmując, że obecność 
zdyscyplinowanych partii politycznych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 
systemu parlamentarnego, można stwierdzić, że parlamentaryzm papuaski nie działa 
w pełni poprawnie. Negatywne strony systemu wielopartyjnego potęgowane są przez 
słabość ugrupowań politycznych, u podłoża których leży brak utożsamiania się z nimi 
ich własnych członków. Przekłada się to na silne rozdrobnienie systemu partyjnego, co 
odzwierciedla wysoki poziom fluktuacji tworzonych koalicji rządowych.

Elementem, który dodatkowo zaostrza słabą przynależność partyjną, jest unikame-
ralna struktura Parlamentu. W efekcie kolejne rządy tworzone są przez luźne, tymcza-
sowe sojusze, a nie ugrupowania o dobrze rozwiniętej organizacji wewnętrznej oraz 
sformalizowanej przynależności opartej na akceptacji wspólnych zasad i wytycznych. 
Wyraźnie silniejsze więzy występują w łonie rządu niż w strukturach partyjnych, co przy 
znikomej roli opozycji parlamentarnej, stającej się ciałem coraz bardziej fasadowym, zna-
cząco ogranicza faktyczne zdolności parlamentu do kontroli egzekutywy. Wzmacnianie 
pozycji rządu – przy braku posiadania przez niego równie silnego i stabilnego zaplecza 
parlamentarnego – następuje kosztem legislatywy. W dłuższej perspektywie nie tworzy 
to zatem gwarancji stabilności i skuteczności działania, tak potrzebnych egzekutywie.

Cechą charakterystyczną ustroju Papui–Nowej Gwinei jest silna korelacja pomiędzy 
tożsamością etniczną a zachowaniami wyborczymi. Wynika to ze szczególnej roli tej 
pierwszej, która jako czynnik polityczny na różnych poziomach struktury społecznej (po-
cząwszy od rodziny, przez klan, plemię czy region), wywoływała i nadal powoduje konflik-
ty zagrażające spójności i integralności terytorialnej państwa, poszczególnych regionów, 
przede wszystkim zaś lokalnych społeczności. Zjawiskiem dość powszechnym stała się 
przemoc wyborcza, do której dochodzi głównie w południowych i wschodnich prowin-
cjach, ukształtowanych na bazie podziałów etnicznych i kulturowych. Podkreśla się, że 
intensywność tej przemocy na poziomie lokalnych społeczności jest znacząco wyższa niż  
w innych, równie głęboko podzielonych wewnętrznie państwach, takich jak Malezja, 
Fidżi czy Trynidad i Tobago (Reilly 2001: s. 66–67).

Szczególny rys papuaskiemu systemowi rządów nadaje determinowany kulturowo 
charakter relacji wyborcy – parlamentarzyści. Ogromną rolę odgrywa przynależność 
do danej grupy etnicznej oparta na więzach pokrewieństwa. Kluczowa staje się również 
umiejętność przekonania do siebie wyborców, którym składane są hojne obietnice będą-
ce podstawą późniejszych rozliczeń, analogicznie do wypełniania warunków transakcji. 
Każdorazowa porażka w tej materii oznacza de facto utratę miejsca w organie ustawo-
dawczym. Sprawowanie mandatu stało się bowiem niemal pełnoetatowym zajęciem, 
w gruncie rzeczy zaś lukratywnym biznesem dla samych deputowanych, ich zwolenników 
i krewnych (Lakhani, Willman 2012: s. 11). Dostęp do wszelkich dóbr i prestiżu blokowany jest 
natomiast w stosunku do kobiet, które w owej patriarchalnej kulturze politycznej, generu-
jącej środowisko zdominowane przez mężczyzn, stanowią wciąż grupę dyskryminowaną  
i niedostatecznie reprezentowaną w polityce.

W praktyce parlamentarnej i w ramach kształtujących się na jej podstawie zwyczajów 
i obyczajów politycznych, uwidacznia się także wpływ czynników innej natury, a miano-
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wicie społecznej, gospodarczej czy geograficznej. Pośród nich szczególną uwagę należy 
zwrócić na niski poziom rozwoju gospodarczego, brak umiejętności zarządzania zasoba-
mi naturalnymi przy wysoce niekorzystnym ukształtowaniu powierzchni kraju (z szerokim 
pasem gór i dolin ciągnących się wzdłuż centrum kraju i rozległym łukiem wulkanicznych 
wysp u jego wybrzeży), słabo rozwiniętą infrastrukturę transportową stanowiąca barierę 
dla rozwoju kraju, brak dostępności do wielu obszarów, a przez to pogłębianie się ten-
dencji izolacjonistycznych oraz częste występowanie katastrof naturalnych. Skutkując 
głębokimi podziałami wewnętrznymi i utrudnieniami w procesie instytucjonalizacji oraz 
przejmowaniu pełnej kontroli nad państwem, elementy te rzutują na całokształt systemu 
polityczno-prawnego Papui–Nowej Gwinei, w tym funkcjonowanie jego kluczowych 
organów. 

Konkludując, ustrój tego oddalonego od Europy państwa, podobnie jak i w trzech 
innych państwach Melanezji, a mianowicie w Fidżi, na Wyspach Salomona i w Vanuatu, 
dla których założenia demokracji westminsterskiej stanowiły jedynie punkt wyjścia do 
kształtowania własnych systemów ustrojowych, nie upodobnił się do klasycznej postaci 
owego modelu. Na tej podstawie można wnioskować o obecnie znikomej efektywności 
rozwiązań westminsterskich w innych państwach – przede wszystkim azjatyckich czy 
afrykańskich - byłych koloniach brytyjskich.

Podkreślić należy, że na specyfikę rozwiązań papuaskich złożyły się nie tylko ele-
menty nawiązujące do cech właściwych dla brytyjskich instytucji politycznych, ale także 
konkretne uwarunkowania oddziałujące na proces kilkudziesięcioletniej ewolucji ustroju 
tego państwa. W modelu westminsterskim brak jest formalnych narzędzi racjonalizowa-
nia systemu parlamentarnego, a o jego sprawności i funkcjonalności decyduje zdolność 
eliminowania wszystkiego, co może powodować potencjalną destabilizację. Tymczasem 
za jedną z form racjonalizacji systemu rządów w Papui–Nowej Gwinei uznać można 
permanentną niestabilność gabinetów, jak i nader częste zgłaszanie wniosków o wotum 
nieufności. 

Analiza funkcjonowania aparatu państwowego, organizacji społeczeństwa i przyję-
tego systemu reguł politycznych w Papui–Nowej Gwinei pozwala wskazać, że chociaż 
formalnie utrzymano założenia westminsterskiego systemu rządów, w praktyce prze-
wagę uzyskują rozwiązania bliższe tradycyjnym wzorcom, przekonaniom i wartościom. 
Szczególne znaczenie przypisuje się relacjom społecznym, tożsamości kulturowej 
i przywiązaniu do ziemi. Brak czy nierównomierna dystrybucja dóbr decyduje de facto 
o występowaniu konfliktów, na czele z konfliktami zasobów (‘resource’ conflicts), które 
pogłębiają rozproszenie i fragmentaryzację społeczeństwa (Banks 2008: s. 31). Bez 
wątpienia zatem to melanezyjska kultura polityczna i swoiście postrzegany pragma-
tyzm przy uwzględnieniu uwarunkowań w tym regionie świata nadały charakter młodej, 
dynamicznie rozwijającej się papuaskiej demokracji, determinując zwłaszcza pozycję 
ustrojową parlamentu. 
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Streszczenie

Celem artykułu jest ustalenie aktualnego kształtu immunitetu parlamentarnego w państwach 

współczesnego świata. Wykorzystując metodę prawnoporównawczą, przeanalizowano konstytu-

cje, które obrazują najczęściej spotykane rozwiązania przy uwzględnieniu kryterium geograficzne-

go, powołując się na państwa z różnych kontynentów i kręgów kultury prawnej. Zbadano zakres 

podmiotowy immunitetu materialnego oraz immunitetu formalnego, zwrócono uwagę na czas 

i miejsce w jakich przysługuje ochrona, prześledzono zakres przedmiotowy tej ochrony oraz roz-

wiązania dotyczące możliwości uchylania immunitetów parlamentarnych. Z przeglądu tego wynika, 

że immunitet materialny w poszczególnych państwach wykazuje wiele podobieństw, na przestrzeni 

lat podlegał niewielu modyfikacjom i jest trwale ukształtowany. W przypadku immunitetu formal-

nego dostrzegalne są dalej idące różnice, szczególnie w sferze zakresu przedmiotowego i stopnia 

ochrony. Różne rozwiązania dowodzą jednak, iż nie ma jednego, powszechnie przyjętego, modelu 

immunitetu, a zakres gwarantowanej ochrony może być bardzo zróżnicowany, podlegać zmianom 

i być dostosowywanym  do przemian ustrojowych i oczekiwań politycznych i społecznych.

Słowa kluczowe: immunitet parlamentarny, ujęcie prawnoporównawcze, konstytucje 

Parliamentary immunity in today’s world – a comparative-law approach

Abstract

The purpose of the article is to determine the current form of parliamentary immunity in various 

countries. The author uses the comparative-law method to analyse constitutions that represent the 

most common solutions, taking into account the geographic criterion, used in countries located on 

different continents and having different legal cultures. The author analyses the subjective scope of 

non-accountability and non-violability and focuses on the time and place in which the protection is 

provided, and trace the objective scope of the protection and the solutions related to the possibility 

to lift the parliamentary immunities. The analysis leads to the conclusion that non-accountability is 

similar in different countries, has undergone few modifications over the years, and it is permanently 

formed. In the case of non-violability, there are more extensive differences, in particular in the objec-

tive scope and the degree of protection. However, various solutions prove that there is not a single 

universally accepted model of immunity and that the scope of the guaranteed protection can be 
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more diverse, it can be subject to change, and be adapted to the changes in political systems and 

the political and social expectations.

Keywords: parliamentary immunity, comparative law, constitutions

Pojęcie immunitetu pochodzi od łacińskiego terminu immunitas, oznaczającego 
uwolnienie od obciążeń. W sferze prawa konstytucyjnego jego istotą jest ograniczenie 
odpowiedzialności prawnej ze względu na pełnioną funkcję, innymi słowy zwolnienie 
osoby, której przysługuje immunitet, od podlegania powszechnie obowiązującym nor-
mom prawnym w określonym przez treść immunitetu zakresie. Najczęściej spotykanym 
rodzajem immunitetu w prawie konstytucyjnym jest immunitet parlamentarny.

W literaturze polskiej oraz zagranicznej autor dostrzega deficyt prawnoporównaw-
czych opracowań naukowych odnoszących się do instytucji immunitetu parlamen-
tarnego. Opracowania publikowane pod egidą Rady Europy, choć cenne poznawczo, 
ograniczają się geograficznie do państw europejskich – członków tej organizacji mię-
dzynarodowej. W polskiej literaturze dominują natomiast prace odnoszące się do teorii 
immunitetu parlamentarnego lub do polskiej koncepcji immunitetu parlamentarnego, 
najczęściej analizowanego z punktu widzenia obowiązującej regulacji prawnej. Na 
uwagę zasługują w szczególności monografie Krzysztofa Grajewskiego (2001; 2009; 
2016), monografia Barbary Janusz-Pohl (2009), a także szereg artykułów publikowanych 
we wiodących czasopismach naukowych (m.in. Murzynowski 1958; Mordwiłko 1993; 
Banaszak 1994; Zubik 1997; Banaszak, Jabłoński 2000; Grzesik-Kulesza 2012). Znacznie 
rzadsze w polskiej literaturze są opracowania o charakterze prawnoporównawczym, a te 
które zostały opublikowane, ograniczają się do wybranych państw europejskich (Łukasz 
et al. 2007; Troć 2013). Dość symptomatyczny wydaje się także fakt, że na zorganizowanej 
28 kwietnia 2016 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, ogól-
nopolskiej konferencji naukowej pt. „Immunitet głowy państwa i immunitet parlamentar-
ny z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej”, większość wystąpień poświęcona 
była teorii immunitetu oraz polskim regulacjom prawnym w tym zakresie, a wyjątkowo 
odnoszono się do rozwiązań obecnych w porządkach prawnych innych państw1.

O ile więc polska nauka traktuje immunitet parlamentarny jako uznany element pra-
wa parlamentarnego, to niezbyt często brane są pod uwagę inne rozwiązania w zakresie 
modelu immunitetu. Nie dostarcza ona więc merytorycznej bazy bieżącemu dyskursowi 
politycznemu nad polskim modelem immunitetu, co skutkuje tym samym rozważaniami 
o charakterze wariantu „zero-jedynkowego”: utrzymać immunitet czy go zlikwidować. 
Potrzeba poszerzania wiedzy na temat różnych rozwiązań w zakresie tego mechanizmu, 
uzasadnia w mojej ocenie, podjęcie tego problemu badawczego. 

Przedmiotem badawczym niniejszego opracowania jest instytucja immunitetu par-
lamentarnego w ujęciu konstytucyjnym proponowanym w państwach współczesnych. 
O ile jednak w europejskim kręgu kultury prawnej immunitet parlamentarny wydaje się 
trwałym elementem rzeczywistości ustrojowej, to hipotezą, którą ma zweryfikować arty-

1   Sprawozdanie jest dostępne pod adresem: https://www.prawowroclaw.edu.pl/immunitet-konferencja/ 
(14.02.2018).
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kuł, jest założenie, że wraz z rozprzestrzenianiem się na wszystkich kontynentach idei no-
wożytnego konstytucjonalizmu, instytucję immunitetu można uznać jako powszechnie 
występujący mechanizm konstytucyjnej ochrony parlamentarzystów. Po drugie, artykuł 
ma odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest skonstruowanie jednego powszechnie 
obowiązującego modelu immunitetu parlamentarnego. Celem artykułu jest także usta-
lenie aktualnego kształtu immunitetu parlamentarnego w państwach współczesnego 
świata oraz omówienie najczęściej spotykanych rozwiązań w tym zakresie. 

Przedstawiona zostanie geneza tej instytucji w czasach nowożytnych oraz obecna 
w literaturze przedmiotu definicja immunitetu parlamentarnego, uwzględniająca jego 
rodzaje – materialny i formalny (wraz z przywilejem nietykalności). Następnie zaryso-
wana będzie metodologia zastosowana w badaniach. W dwóch kolejnych częściach 
opracowania przedstawione zostaną rezultaty przeglądu uwzględnionych konstytucji, 
odnoszących się do immunitetu materialnego, a w następnej kolejności do immunitetu 
formalnego. W ostatniej części artykułu autor przedstawi wnioski, podejmując próbę 
odpowiedzi na postawione powyżej pytania badawcze, jednocześnie kreśląc rekomen-
dacje do dalszych badań na tym polu.

Metodologia zastosowanych badań została zdeterminowana przedmiotem ba-
dawczym, hipotezami oraz celem niniejszego artykułu. Dokonano przeglądu tekstów 
konstytucji państw współczesnego świata przy jednoczesnym zastosowaniu narzędzi 
metody prawnoporównawczej, przy której autor starał się wyodrębniać i klasyfikować 
poszczególne rozwiązania w zakresie kolejnych elementów składowych instytucji im-
munitetu parlamentarnego. Prześledzono zakres podmiotowy immunitetu materialnego 
oraz immunitetu formalnego, zwrócono uwagę na czas i miejsce, w jakich przysługuje 
ochrona, rozważono zakres przedmiotowy tej ochrony oraz rozwiązania dotyczące moż-
liwości uchylania immunitetów parlamentarnych.

W badaniach wzięto pod uwagę kilkadziesiąt konstytucji państw współczesnych2, 
szczególną uwagę poświęcając kryterium geograficznemu oraz odmiennej kulturze 
prawnej. Przy wyborze kierowano się także dostępnością aktualnego tekstu konstytucji 
w języku polskim lub wiarygodnego tłumaczenia na język angielski. Podawane w opra-
cowaniu przykłady określonych rozwiązań nawiązują zwykle do przepisów jednej lub 
dwóch konstytucji, co jest podyktowane ograniczoną formułą artykułu. Wskazując w da-
nych przypadkach odnośne konstytucje, starano się dobierać te, które w zakresie danych 
treści obrazują najczęściej spotykane rozwiązania lub z innych względów poznawczych, 
zdaniem autora, zasługują na przywołanie. 

2   W badaniach uwzględniono następujące państwa (w porządku alfabetycznym): Angola, Argentyna, 
Armenia, Australia, Azerbejdżan Bangladesz, Białoruś, Belgia, Bhutan, Birma, Boliwia, Brazylia, Burkina 
Faso, Chile, Chiny, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Francja, Gabon, Ghana, 
Grecja, Gruzja, Gwinea, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kambodża, 
Kanada, Kazachstan, Kenia, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Mali, Maroko, 
Mołdawia, Mongolia, Mozambik, Namibia, Niemcy, Norwegia Pakistan, Peru, Polska, Portugalia, Rosja, 
Rumunia, RPA, Serbia, Sierra Leone, Słowenia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajlandia, 
Tanzania, Ukraina, Urugwaj, Węgry, Wietnam, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone 
Królestwo. 
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Geneza nowożytnego immunitetu parlamentarnego

W czasach nowożytnych koncepcja immunitetu powstawała dwutorowo. Źródeł 
koncepcji immunitetu (parlamentarnego) można doszukiwać się w czasach starożytne-
go Rzymu, gdzie szczególną ochronę przyznawano trybunom ludowym, który to urząd 
można potraktować jako przedstawicielski. Surowo zabronione było ich atakowanie 
lub utrudnianie im wykonywania obowiązków. Osoba, która naruszała ten zakaz, była 
wyjmowana spod prawa i mogła być pozbawiona życia przez każdą napotkaną osobę 
(Ameller 1993: s. 28). Konstrukcja tego rzymskiego pierwowzoru immunitetu opierała się 
zatem na przyznaniu szczególnego statusu prawnego osobie, ze względu na potrzebę 
umożliwienia jej nieskrępowanego realizowania funkcji działania na rzecz ludu (Beetham 
2006: s. 37). To uzasadnienie immunitetu, a także chęć zapewnienia określonemu urzę-
dowi określonej ważności i powagi, jest aktualne także i dzisiaj.

Historycznie pierwsza koncepcja immunitetu kształtowała się w Wielkiej Brytanii 
(a w XVIII wieku także w Stanach Zjednoczonych) na tle praw jednostki postrzeganych 
jako ochrona przed nadużyciami prawa, do jakich mieliby się dopuszczać rządzący. 
Wyrazem tej koncepcji, rozwijającej się przede wszystkim w sferze prawa zwyczajowe-
go, były Magna Charta Libertatum oraz późniejsze Petition of Rights (1627), Bill of Rights 
(1689), Habeas Corpus Act (1690) oraz Act of Settlement (1701). Stały rozwój koncepcji 
praw jednostki powodował, że nie było potrzeby tworzenia na drodze normatywnej 
dodatkowych instrumentów ochronnych mających służyć jedynie parlamentarzystom. 
Ochrona przysługująca wszystkim jednostkom na zasadzie równości wobec prawa, wy-
kształcona z biegiem lat na bazie prawa zwyczajowego, była traktowana jako coś natu-
ralnego, a ostateczną gwarancją była możliwość skorzystania z drogi sądowej przeciwko 
nadużyciom władzy (habeas corpus). Początków kształtowania się w brytyjskim prawie 
zwyczajowym instytucji immunitetu należy doszukiwać się w końcu XIV wieku na gruncie 
konfliktu pomiędzy Izbą Gmin a monarchą. W 1397 roku, jeden z członków parlamentu 
(MP) – Thomas Haxey – ujawnił skandal finansowy na dworze Ryszarda II, po czym został 
skazany za zdradę na śmierć. Pod wpływem nacisków Izby Gmin król go ułaskawił, jednak 
stało się to punktem wyjścia do dyskusji nad prawem parlamentarzystów do swobodnej 
debaty (freedom of speech), bez nacisków króla. Podobny charakter miały późniejsze 
kazusy dotyczące wolności wypowiedzi, których bohaterami byli posłowie do Izby Gmin: 
Strode, Eliot, Holles i Valentine. W XVI wieku stało się to zasadą parlamentarną, a uwień-
czeniem art. 9 Bill of Rights stanowiący, że parlamentarzyści są wolni w swoim działaniu 
w ramach parlamentu od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych (Grajewski 2001: s. 30–31; 
van der Hulst 2000: s. 65–66). Co więcej,  począwszy od XV wieku pojawiły się także 
żądania brytyjskiej Izby Gmin w zakresie ochrony MP przed aresztowaniem (Nehmelman, 
Vetzo 2015: s. 78; Czeszejko-Sochacki 1997: s. 71–72; Grajewski 2001: s. 31). W tradycji bry-
tyjskiej było to ograniczone do spraw cywilnych, co miało niebagatelne znaczenie w cza-
sach, gdy za długi groziło więzienie. Jednak współcześnie zarówno w Wielkiej Brytanii 
jak i innych krajach anglosaskiej kultury prawnej, immunitet ten ma bardzo ograniczone 
znaczenie. Brytyjska koncepcja immunitetu, usystematyzowana w formie pisanej dopie-
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ro w 1844 roku w książce Thomasa Erskine’a Maya, jest tym samym punktem wyjścia dla 
dzisiejszych parlamentarnych immunitetów materialnych (Hardt 2013: s. 58–97).  

Pojawienie się drugiej koncepcji związane jest z przyjętą we Francji Deklaracją Praw 
Człowieka i Obywatela (1789). Dokument ten zrywał z wcześniej utrwalonym porząd-
kiem, przez co nie znalazły się w nim uznawane wcześniej prawa zwyczajowe. Wielka 
Rewolucja przyniosła nową sytuację ustrojową – ustanowione tą drogą Zgromadzenie 
Narodowe potrzebowało ochrony jako instytucja, tak samo jak deputowani jako przed-
stawiciele ludu potrzebowali ochrony, by móc swobodnie i niezależnie realizować swoje 
funkcje. Było to szczególnie istotne w sytuacji, w której nowy porządek ustrojowy, któ-
rego fundamentem było Zgromadzenie Narodowe, nie powstał w wyniku konsensusu 
społecznego, w związku z czym, szczególnie ze strony władzy wykonawczej płynęły 
realne zagrożenia (Beetham 2006: s. 38, Grajewski 2001: s. 32). W rezultacie ochrona 
prawna przyjęła formę normatywną, zaś Zgromadzenie Narodowe, jako najważniejszy 
organ w państwie, mogło ustanowić idące dalej niż w systemie anglosaskim instrumenty 
ochrony. Konstytucja francuska z 1791 roku zawierała pierwszą regulację normatywną 
szczebla konstytucyjnego ustanawiającą immunitet formalny parlamentarzystów (Hardt 
2013: s. 132–165, Komisja Wenecka 2014, s. 5, Wigley 2003: s. 25–28). 

Współczesne pojęcie immunitetu parlamentarnego

Immunitet parlamentarny ma chronić parlamentarzystów przed jakimikolwiek niele-
galnymi naciskami lub ingerencjami w swobodne wykonywanie mandatu, szczególnie 
pochodzącymi ze strony organów podporządkowanych rządowi (np. prokuratura, policja), 
ale także ze strony innych organów władzy publicznej czy nawet osób prywatnych (np. 
w przypadku notorycznych prywatnych aktów oskarżenia). Immunitety są więc podsta-
wową formą gwarancji niezależności deputowanych, przy czym ich konstrukcja służąc 
temu celowi, nie powinna przyznawać nieproporcjonalnych, nie znajdujących w państwie 
demokratycznym uzasadnienia, przywilejów (Mordwiłko 1996: s. 99, Grajewski 2001: s. 29).

Biorąc pod uwagę obecne w polskiej literaturze definicje immunitetu, szczególną 
uwagę zwraca zaprezentowana przez Krzysztofa Grajewskiego. Mianowicie  przez 
przywileje immunitetowe (immunitet w najszerszym znaczeniu) rozumieć należy te 
wynikające z wyraźnie obowiązujących przepisów prawnych, które przysługiwać mogą 
w określonym czasie lub bezterminowo osobie lub grupie osób, rzeczy, instytucji lub 
terytorium i które polegać mogą na wyłączeniu stosowania (niestosowaniu) wobec tych 
osób, rzeczy itp. powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności 
poprzez: 

1) wyłączenie odpowiedzialności za określone lub wszystkie kategorie czynów, 
2) wprowadzenie utrudnień w możliwości realizacji odpowiedzialności prawnej 

dowolnego rodzaju w postaci wymogu uzyskania zezwolenia właściwej władzy 
na pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej,

3) zapewnienie nietykalności wymienionym osobom, rzeczom, instytucjom lub 
terytoriom (Grajewski 2001: s. 14–15). 
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Z definicji tej wynikają więc trzy części składowe immunitetu, który odnosząc się do 
parlamentarzysty, określany jest jako immunitet parlamentarny. Są to: immunitet mate-
rialny, formalny oraz nietykalność parlamentarzysty. Warto przy tym – za Barbarą Janusz-
-Pohl – zwrócić uwagę na fakt, że rozróżnienie immunitetów na materialne i formalne, 
jest najczęstszą w polskiej literaturze formą ich podziału (Janusz-Pohl 2009: s. 29–30). 

Immunitet materialny (inaczej indemnitet) polega na wyłączeniu odpowiedzialności 
(stąd czasem nazywany immunitetem nieodpowiedzialności) lub karalności (immuni-
tet niekaralności) za określone czyny popełnione przez deputowanego. W pierwszym 
przypadku – wyłączenia bezprawności – czyny nie są w ogóle uznane za bezprawne, 
wobec czego dana osoba nie ponosi za nie odpowiedzialności. W przypadku wyłączenia 
karalności, czyny są nadal uznawane za niezgodne z prawem, jednak nie są karalne, czyli 
wobec danej osoby nie można zastosować sankcji (Hardt 2013: s. 4, Komisja Wenecka 
2014: s. 5). Naturalną konsekwencją takiej konstrukcji immunitetu jest więc jego trwa-
łość, co oznacza, że ochrona, która odnosi się tylko do czynów popełnionych w trakcie 
kadencji, trwa także po wygaśnięciu mandatu. Stąd też uprawnione jest określenie tego 
immunitetu jako immunitet bezwzględny (Janusz-Pohl 2009: s. 30–31).

Kolejnym elementem definicji immunitetu materialnego jest zakres czynów objętych 
ochroną. Jak formułuje to Grajewski, przeważnie czyn taki musi pozostawać w ścisłym 
związku z wykonywaniem mandatu przedstawicielskiego, co jest powodem, dla którego 
w literaturze często podnosi się, że immunitet materialny — w przeciwieństwie do jego 
formalnego odpowiednika i instytucji nietykalności — odnosi się do „działalności zawo-
dowej” członka parlamentu (Grajewski 2001: s. 20, Ciągwa 1992: s. 25, Komarnicki 1937: 
s. 49). W związku z tym ma on charakter niezupełny, ponieważ nie gwarantuje pełnej 
ochrony, lecz wyłączenie odpowiedzialności w zakresie wyznaczonym przepisami prawa.

Immunitet formalny (inaczej procesowy) polega na procesowym zakazie pociągania 
członka parlamentu do odpowiedzialności przed sądem (najczęściej karnym) bez zgody 
izby parlamentu, której deputowany jest członkiem lub innego organu, który w ściśle 
określonych przypadkach może działać w zastępstwie parlamentu (Grajewski 2001: 
s. 23). Można go zatem zdefiniować jako ograniczenie możliwości wszczęcia lub prze-
prowadzenia postępowania (najczęściej karnego) przeciwko danej osobie. Popełnione 
czyny pozostają czynami zabronionymi przez prawo, jednak osoba, której przysługuje 
immunitet formalny, nie ponosi odpowiedzialności za ten czyn, ponieważ nie można 
przeciwko niej prowadzić postępowania zmierzającego do nałożenia sankcji. Zakaz 
pociągania do odpowiedzialności karnej jest czasami rozszerzany na odpowiedzialność 
karnoadministracyjną (wykroczeniową), zawodową, a nawet dyscyplinarną (Skrzydło 
1998: s. 106). Immunitet ten zapewnia jedynie niedopuszczalność wszczęcia przeciwko 
osobie określonego rodzaju postępowania, nie wpływając tym samym na ocenę czynu 
z punktu widzenia prawa materialnego. 

W przeciwieństwie do immunitetu materialnego, immunitet formalny chroni tylko 
w trakcie kadencji, a więc ma charakter czasowy. Istotną cechą tego rodzaju immunitetu 
jest jego względny charakter, co oznacza, że ochrona może zostać uchylona poprzez 
zgodę na prowadzenie postępowania przeciwko danej osobie, wyrażaną najczęściej 
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przez izbę parlamentu, której jest on członkiem. Warto także zauważyć, że zwykle immu-
nitet ten dotyczy każdego rodzaju czynów, które nie muszą być związane z wykonywa-
niem mandatu (Mordwiłko 1993: s. 41). Dlatego bywa określany jako immunitet zupełny. 
Warto przy tym zaznaczyć, że możliwe jest traktowanie wyżej definiowanego immunitetu 
materialnego również w kategoriach immunitetu formalnego (procesowego), co jest uza-
sadniane tym, że również immunitet materialny wywołuje skutki procesowe, gdyż jego 
istnienie – podobnie jak w przypadku immunitetu formalnego – powoduje konieczność 
odmowy wszczęcia postępowania przeciwko danej osobie (Janusz-Pohl 2009: s. 35).

Elementem immunitetu parlamentarnego jest ponadto nietykalność parlamenta-
rzysty, co oznacza zakaz pozbawiania wolności i/lub aresztowania, zatrzymywania lub 
stosowania podobnych środków w stosunku do deputowanego. Kwestią sporną jest 
czy traktować przywilej nietykalności parlamentarzysty jako odrębny rodzaj immunite-
tu parlamentarnego, czy też jako element immunitetu formalnego (Hardt 2013: s. 4–5). 
Krzysztof Grajewski wskazuje, że łączenie nietykalności z immunitetem formalnym jest 
najczęściej uzasadniane wspólną regulacją obu tych mechanizmów, dokonywaną zwy-
kle w jednym przepisie konstytucyjnym, co jest pochodną ich podobnych cech. Przywilej 
nietykalności jest bowiem powiązany z czasem trwania mandatu parlamentarnego – ma 
także względny oraz zupełny charakter. Jednak słusznie dowodzi Grajewski, że zasadne 
jest odrębne traktowanie przywileju nietykalności parlamentarnej ze względu na różnice 
w treści tych instytucji. Przyznaje jednocześnie, że ze względu na liczne podobieństwa, 
celowe wydaje się łączne omówienie przywileju nietykalności wraz z immunitetem for-
malnym (Grajewski 2001: s. 136). W niniejszym opracowaniu, przyjmując tę argumentację, 
poświęcam im kumulatywnie jedną część opracowania.

Immunitet materialny 

Zakres podmiotowy

Zakresem immunitetu materialnego są objęci przede wszystkim parlamentarzyści. 
Jest to powszechny i ugruntowany standard (Myttenaere 1996: s. 102). Zakres parlamen-
tarnego immunitetu materialnego jest ograniczony najczęściej do samych parlamenta-
rzystów, co jest typowe dla państw, w których instytucja immunitetu kształtowała się pod 
wpływem rozwiązań francuskich (Hardt 2013: s. 186). Takie postanowienia przewidują np. 
art. 46 ust.1 niemieckiej Ustawy Zasadniczej, art. 82 konstytucji Burkina Faso, czy art. 61 
konstytucji Republiki Chile. W samej Francji od 1881 roku z immunitetu tego korzystają 
także świadkowie zeznający przed komisją parlamentarną (van der Hulst 2000: s. 67–68).

W innych państwach, w tym w wielu pozostających pod wpływem wzorców bry-
tyjskich, odnajdziemy rozwiązania konstytucyjne rozciągające zakres podmiotowy 
parlamentarnego immunitetu materialnego także na inne osoby, przy czym kluczowa 
jest tutaj relacja tych osób z parlamentem, co powoduje, że zakres tego immunitetu, po-
dobnie jak w samym Zjednoczonym Królestwie może być określany jako instytucjonalny 
a nie personalny (Hardt 2013: s. 102–103). Dotyczy to tym samym osób uczestniczących 
w debatach, ekspertów, świadków itp. Na bardzo szeroko zakrojony zakres immunitetu 
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pozwala konstytucja Szwajcarii (art. 162), dzięki czemu obejmuje on niemal wszystkie 
osoby uczestniczące w pracach parlamentu (van der Hulst 2000: s. 67). Podobnie art. 
71 holenderskiej konstytucji przewiduje, że „deputowani do Stanów Generalnych, mini-
strowie, sekretarze stanu i inne osoby uczestniczące w obradach [Stanów Generalnych] 
nie podlegają odpowiedzialności sądowej za wypowiedzi na posiedzeniu Stanów 
Generalnych lub ich komisji ani za złożone tam pisemne przedłożenia”. Immunitet ten 
rzadziej może przysługiwać także urzędnikom parlamentarnym, co przewiduje np. art. 
78 ust. 2 konstytucji Bangladeszu, zgodnie z którym, funkcjonariusz parlamentu, któremu 
powierzono kompetencje, np. służące utrzymaniu porządku w parlamencie, za działania 
realizujące te kompetencje nie będzie ponosił odpowiedzialności przed żadnym sądem3.

Zakres czasowy oraz miejscowy

Zakres czasowy immunitetu materialnego w przypadku parlamentarzystów może być 
określony dwojako. Pierwsze rozwiązanie polega tym, że immunitet materialny obejmuje 
jedynie okres posiedzeń parlamentu, tak jak przewiduje to np. art. 11 konstytucji Filipin. 
W drugim przypadku nie ma żadnego ograniczenia czasowego i immunitet chroni par-
lamentarzystę niezależnie od tego czy parlament pracuje czy też nie. Takie rozwiązanie 
zawiera np. art. 71 hiszpańskiej konstytucji. Immunitet materialny przysługuje najczęściej 
od momentu wyboru, tak jak przewiduje to art. 61 konstytucji Chile. Innym rozwiązaniem 
może być moment złożenia przysięgi, co przewiduje np. konstytucja Argentyny (art. 67) 
lub moment stwierdzenia ważności wyboru, w przypadku uzależnienia początku spra-
wowania mandatu od tego warunku jak to ma miejsce w Rosji i Mali (van der Hulst 2000: 
s. 68).

Immunitet materialny obejmuje działania do czasu zakończenia pełnionej funkcji, 
a więc do końca kadencji parlamentu (wygaśnięcia mandatu). Jednak z jego istoty wyni-
ka to, że nawet gdy dana osoba nie pełni już funkcji, np. nie jest parlamentarzystą, dalej 
nie odpowiada ona za swoje działania z okresu sprawowanej funkcji.

W części państw immunitet materialny wywołuje skutki wobec działań mających 
miejsce w budynku parlamentu (Troć 2013, s. 106) tak, jak przewiduje to art. 66 konsty-
tucji Norwegii. W innych państwach miejsce działań chronionych immunitetem może 
być wyznaczone szczegółowo, o czym mówi np. art. 123 konstytucji Tajlandii, w którym 
stwierdzono m.in., że ochroną objęte są wypowiedzi podczas posiedzeń parlamentar-
nych dotyczące faktów, opinie oraz głosowania, ale jednocześnie precyzując, iż przywilej 
ten nie dotyczy wypowiedzi transmitowanych za pośrednictwem radia, telewizji czy 
jakichkolwiek innych środków poza przestrzeń parlamentu, chyba że dotyczy to publi-
kacji stenogramów posiedzeń, prowadzonych zgodnie z przepisami regulaminowymi, 
osób wypowiadających się na podstawie upoważnienia przewodniczącego obradom, 
lub transmisji dokonywanych na podstawie zezwolenia przewodniczącego danej izby. 
Warto mieć na uwadze, że samo definiowania miejsca może współcześnie przysparzać 
problemów definicyjnych, chociażby w kontekście wykorzystania mediów (Hardt 2013:  

3   Przykłady innych kategorii osób w państwach europejskich, objętych immunitetem parlamentarnym, 
uwzględnia raport Komisji Weneckiej (Komisja Wenecka 2014: s. 12).
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s. 111). W wielu innych państwach nie ma żadnego ograniczenia co do miejsca i czyn-
nikiem decydującym o skuteczności immunitetu jest wyłącznie charakter działań po-
dejmowanych przez parlamentarzystę. Takie regulacje znajdują się np. w konstytucji 
Argentyny (art. 68) oraz konstytucji Portugalii (art. 157 ust.1)4.

Zakres przedmiotowy

Analiza zakresu działań objętych parlamentarnym immunitetem materialnym wyka-
zuje, że można wyznaczyć pewien zakres czynności chronionych w każdym przypadku. 
Zaliczamy do niego: słowa wypowiedziane na posiedzeniu parlamentu lub podczas ob-
rad komisji, projekty uchwał, głosowania, pisemne lub ustne pytania i interpelacje. W nie-
których państwach konstytucje przewidują ponadto objęcie immunitetem materialnym 
także innych aktywności. W takich państwach jak Białoruś, Burkina Faso, Gabon, Grecja, 
Gwinea, Mongolia, Rumunia, Rosja czy Urugwaj, immunitet obejmuje także działalność 
w ramach partii politycznych, udział w debatach telewizyjnych lub radiowych, spotkania 
polityczne oraz wywiady (Myttenaere 1996: s. 108–110; van der Hulst 2000: s. 70–72; Cre-
spo Allen 1993: s. 107).

Zakres czynności chronionych immunitetem materialnym podlega czasami pewnym 
ograniczeniom, zapobiegającym ewentualnym nadużyciom np. godzącym w prawa 
osób trzecich lub dezorganizującym prace parlamentu. Przykładowo immunitet nie 
chroni przed odpowiedzialnością za „zniesławienie lub zniewagę”, jak przewiduje to 
w art. 102 konstytucja Białorusi lub przed „oszczerczą zniewagą”, co stanowi w art. 46 
ust. 1 niemiecka ustawa zasadnicza (Komisja Wenecka 2014: s. 13–14)5. Zakres chronionej 
tym immunitetem aktywności parlamentarzystów dotyczy różnego rodzaju wypowiedzi 
lub innych form ekspresji myśli takich, jak np. używanie określonych symboli, stąd też 
określenie tego immunitetu jako wolność słowa (freedom of speech)6.

4   Jak wskazywał polski Sąd Najwyższy, wykonywanie mandatu nie ogranicza się tylko do działalności 
posła terenie Sejmu oraz jego organów i komisji, ale wiąże się także z realizacją jego funkcji 
i obowiązków parlamentarnych na terenie zewnętrznym. Takie działania zewnętrzne poseł może 
np. podejmować: konsultując z wyborcami np. kwestie związane z wykonywaniem rozmaitych 
inicjatyw ustawodawczych lub zgłoszeniem interpelacji, przyjmując opinie, postulaty i wnioski swych 
wyborców, realizując obowiązki i zadania poselskie. Tego rodzaju zewnętrzna działalność posła może 
nieraz pozostawać w kolizji z określonymi przepisami prawa karnego i jeśli formalne naruszenie takich 
przepisów nastąpi w wyniku realizacji jego zadań parlamentarnych, to taki czyn objęty będzie również 
materialnym immunitetem parlamentarnym (Wyrok 1993).

5  Jak przypomina M. Troć, w Wielkiej Brytanii immunitet materialny chroni deputowanych od 
odpowiedzialności za naruszenie pewnej kategorii dóbr osobistych osób trzecich. Autor zwraca 
uwagę, że „zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie większa swoboda i bezpośredniość dyskusji 
parlamentarnych”, uznając za wadę jednak to, iż dyskusje w takim przypadku „mogą stać się wulgarne 
lub może występować publiczne i bezkarne piętnowanie jednostek” (Troć 2013: s. 110–111; Pilkington 
1999: s. 157–158).

6  O zakresie freedom of speech na gruncie włoskiej konstytucji wypowiadał się wielokrotnie Sąd 
Konstytucyjny Republiki Włoskiej, który w swoim orzecznictwie wyjaśniał, że bluźnierstwo, wulgaryzmy 
czy obraza przy użyciu przekleństw, nie mogą być uznane jako opinia i korzystać z ochrony tego 
rodzaju immunitetu. Pierwszy raz zasada ta została sformułowana w głośnej sprawie, dotyczącej 
sytuacji, w której włoski polityk Umberto Bossi publicznie stwierdził, że użyłby włoskiej flagi jako 
papieru toaletowego (Wyrok 2006). Z drugiej strony, sąd ten w sprawie dotyczącej tzw. piano players 
(parlamentarzystów głosujących za innych nieobecnych kolegów), stwierdził, że nie mogą być oni 
pociągnięci do odpowiedzialności za fałszywe zeznania lub oszustwo, ponieważ wchodzi to w zakres 
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Ochrona, którą zapewnia immunitet materialny, przybiera różne formy, w związku 
z czym trudno jest skonstruować wspólny standard w tym zakresie. W niektórych 
państwach immunitet ten ma charakter absolutny i przeciwko parlamentarzystom 
(w zakresie przedmiotowym objętym tym immunitetem) nie można prowadzić żadnego 
postępowania, tak jak przewiduje to np. konstytucja Portugalii (art. 157 ust. 1). W więk-
szości państw nawiązujących do modelu brytyjskiego immunitet ten dotyczy tylko 
postępowania cywilnego, a możliwe jest prowadzenie postępowania karnego (Bradley, 
Pinelli 2012: s. 661; Hardt 2013: s.107–109). Natomiast rzadszym przykładem immunitetu 
materialnego, który dotyczy postępowania karnego, a dopuszcza postępowanie cywilne, 
jest immunitet przewidziany w art. 83 konstytucji Słowenii7.

Warto także zauważyć, że immunitet materialny oprócz tego, iż skutkuje zakazem 
prowadzenia postępowania przeciwko danemu parlamentarzyście, w wielu państwach 
chroni także przed jakimkolwiek wezwaniem przed sąd lub aresztowaniem. Postanowie-
nia takie znajdują się np. w konstytucji Mali (art. 62) oraz konstytucji Argentyny (art. 68).

Uchylenie immunitetu materialnego

Immunitet materialny zapewnia ochronę w stosunku do określonych osób w okre-
ślonym czasie i w określonym zakresie. Jednak w niektórych państwach może on zostać 
uchylony. Najczęściej decyzja o uchyleniu immunitetu materialnego należy do danej izby 
i przebiega w sformalizowanej procedurze. Taką możliwość expressis verbis w odniesie-
niu do immunitetu materialnego i w ograniczonym zakresie przewiduje np. konstytucja 
Grecji (art. 61). W większości państw parlamentarzyści nie mogą się sami zrzec tego im-
munitetu, a w niektórych parlamentarzysta w ogóle nie mogą być pozbawieni tego typu 
ochrony (Crespo Allen 1993: s. 107). Takiej możliwości nie przewidują m.in. konstytucja 
Norwegii oraz konstytucja Holandii (Hardt 2013: s. 272, 282).

 Immunitet formalny i nietykalność parlamentarzysty

Zakres podmiotowy

Najczęściej immunitet formalny zapewnia ochronę parlamentarzystom. O ile jednak 
immunitet materialny jest rozwiązaniem powszechnym, to niektóre konstytucje w ogóle 
nie przewidują instytucji immunitetu formalnego. Nie odnajdziemy go m.in. w konstytucji 
Holandii (Hardt 2013: s. 257–259) oraz konstytucji Malezji. Uznano bowiem, że wystarcza-
jące są zwykłe środki ochrony dostępne dla wszystkich obywateli. W innych państwach, 
w których funkcjonuje immunitet formalny, bywa on ograniczony głównie w zakresie 
przedmiotowym, czasowym lub miejscowym (Komisja Wenecka 2014: s. 18–19). 

Pomimo, że immunitet ten w swym parlamentarnym wydaniu najczęściej odnosi się 
tylko do parlamentarzystów, to należy dostrzec, że w niektórych państwach ochroną ob-
jęte są także inne osoby związane z parlamentem. Mogą to być m.in. osoby, które zeznają 

czynności głosowania w rozumieniu art. 68 włoskiej konstytucji (Wyrok 1996).
7   Zob. także zestawienie państw w tym zakresie zawarte w Raporcie Komisji Weneckiej (Komisja Wenecka 2014: 

s. 11).
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przed komisją parlamentarną lub przed izbą, a także urzędnicy instytucji parlamentar-
nych, co przewidują konstytucja RPA (art. 66, 67, 71 ust. 2) oraz konstytucja Bangladeszu 
(art. 78). 

Zakres czasowy oraz miejscowy

Ochrona wynikająca z immunitetu formalnego rozpoczyna się na zasadach analo-
gicznych, jak w przypadku immunitetu materialnego, a więc najczęściej począwszy od 
dnia wyboru. Znacznie rzadziej ochrona rozpoczyna się w innym momencie, np. w chwili 
zaprzysiężenia, tak jak przewiduje to np. konstytucja Bangladeszu (art. 148). 

Warto przy tym zastrzec, że w wielu państwach, postępowania które rozpoczęły się 
przed uzyskaniem ochrony, toczą się dalej (Sri Lanka), w innych zaś toczą się, o ile parla-
ment nie zażąda ich zawieszenia, tak jak ma to miejsce w Polsce (art. 105 ust. 3). Częste 
są sytuacje, w których postępowania toczą się nadal pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez parlament, co przewiduje np. w art. 46 ust. 4 konstytucji Niemiec (Myttenaere 1996: 
s. 16–17; van der Hulst 2000: s. 83–84).

Immunitet chroni przez cały okres sprawowania mandatu (Crespo Allen 1993: s. 110), 
tak jak przewiduje to np. konstytucja Hiszpanii (art. 71), przy czym w przypadku niektórych 
państw, których parlamenty pracują w trybie sesyjnym, ochrona jest gwarantowania je-
dynie w trakcie sesji (Troć 2013: s. 114). Tak stanowi np. art. 11 konstytucji Filipin. 

Generalnie immunitet formalny nie jest związany z miejscem popełnienia określo-
nego czynu, jednak w nielicznych państwach konstrukcja tego immunitetu zawiera 
ograniczenie polegające na tym, że immunitet chroni tylko przed aresztowaniem 
w drodze do oraz w samym budynku parlamentu, jak ma to miejsce np. w konstytucji 
Norwegii (art. 66).

Immunitet ten przede wszystkim dotyczy osoby parlamentarzysty, jednak tak jak 
przewiduje to np. włoska konstytucja w art. 68, ochroną mogą być objęte także kore-
spondencja, mieszkanie oraz inne miejsca, np. siedziba partii jako miejsce prac nad 
tworzonym prawem (Wyrok 2004).

Zakres przedmiotowy 

Zakres ochrony wynikającej z immunitetu formalnego w odniesieniu do parlamen-
tarzystów różni się dość znacznie w poszczególnych państwach. W niektórych ma za-
stosowanie w przypadku każdego typu postępowania, tak jak przewiduje to konstytucja 
Hiszpanii (art. 71), w innych nie chroni przed postępowaniem w sprawach cywilnych, 
tak jak przewiduje to konstytucja Portugalii (art. 157 ust. 3–4), a jeszcze w innych przed 
postępowaniem w sprawach karnych, co jest charakterystyczne dla modelu immunitetu 
w Zjednoczonym Królestwie8, a także innych państwach zaliczanych do tego kręgu kul-
tury prawnej.

8  Jednakowoż w Zjednoczonym Królestwie w przypadku aresztowania, właściwa izba musi być 
natychmiast poinformowana o tym fakcie, jak też i o naturze zarzutów (podobnie w przypadku skazania 
na pozbawienie wolności). W praktyce, aresztowanie w sprawach cywilnych nie ma już miejsca od 
1838 roku, z wyjątkiem spraw, które dotyczą bankructwa i kończą się utratą mandatu (Hardt: s. 119–121).
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Zwykle konstytucje wielu państw nie uzależniają ochrony od charakteru popełnio-
nego czynu, tak jak np. konstytucja Grecji (art. 62), ale zdarzają się wyjątki. Konstytucja 
Białorusi (art. 102) nie przewiduje ochrony w przypadku ciężkiej zdrady lub poważne-
go przestępstwa. Możliwe jest także uzależnienie ochrony immunitetowej od sankcji 
grożącej za popełniony czyn, tak jak w przypadku konstytucji Portugalii (art. 157 ust. 3), 
która przewiduje, że ochrona przed pozbawieniem wolności jest wyłączona w przypadku 
umyślnego przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica 
przewyższa trzy lata9.

Ochrona, którą gwarantuje immunitet formalny parlamentarzystom, polega naj-
częściej na zakazie prowadzenia postępowania (postawienia przed sądem), zakazie 
aresztowania czy też jakiegokolwiek innego pozbawienia wolności (Crespo Allen 1993: 
s. 108; Komisja Wenecka 2014: s.19). W poszczególnych państwach zakres przedmioto-
wy tej ochrony różni się. Konstytucja Białorusi (art. 102) przewiduje ograniczenie jedynie 
do zakazu aresztowania, przy czym należy zauważyć, że poszczególne państwa mogą 
w różny sposób definiować termin aresztu, co różnicuje tym samym zakres ochrony. 
W niektórych państwach ochrona przed aresztowaniem jest ograniczona jedynie do 
spraw cywilnych, co jest rezultatem anglosaskiego modelu immunitetu formalnego. 
W innych państwach zakres ochrony jest poszerzony, tak jak np. przewiduje to nie-
miecka ustawa zasadnicza (art. 46 ust. 3), gdzie znalazło się określenie ustalające 
zakres immunitetu formalnego do „każdej innej formy ograniczenia wolności osobistej 
deputowanego”.

Istotnym przypadkiem ograniczającym zakres przedmiotowy immunitetu jest aresz-
towanie in flagrante delicto. Niektóre konstytucje – jak np. niemiecka ustawa zasadnicza 
(art. 46 ust. 2) – przewidują, że immunitet formalny nie chroni przed aresztowaniem 
flagrante delicto, choć w niektórych państwach, nawet w takich przypadkach jest to uza-
leżnione od wagi popełnionego czynu. Takie rozwiązanie przewiduje art. 30 konstytucji 
Finlandii, zgodnie z którym deputowany nie może być aresztowany lub zatrzymany bez 
uprzedniej zgody Eduskunty, chyba że z uzasadnionych powodów jest on podejrzewany 
o popełnienie przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności nie mniejszą niż 
sześć miesięcy. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że sam termin flagrante delicto 
może być różnie definiowany w poszczególnych państwach, co w praktyce może powo-
dować różnice w zakresie przedmiotowym ochrony10. W niektórych państwach nawet 
w przypadku aresztowania w trybie in flagrante delicto istnieje możliwość zwolnienia 
parlamentarzysty z aresztu, najczęściej na żądanie marszałka odpowiedniej izby, co np. 
przewiduje konstytucja RP (art. 105 ust. 5), choć wyjątkowym przypadkiem, stawiającym 
pod znakiem zapytania sens tego trybu pozbawienia wolności, jest rozwiązanie obecne 
w systemie prawnym Szwajcarii, zgodnie z którym, każdy zatrzymany deputowany może 
samodzielne wydać nakaz wypuszczenia siebie samego z aresztu (van der Hulst: s. 88; 
Komisja Wenecka 2014: s. 19–20). 

9   Innych przykładów dostarcza raport Komisji Weneckiej (Komisja Wenecka 2014: s. 20).
10  Przykładowo w Niemczech, ujęcie na gorącym uczynku odnosi się także do aresztowania 

parlamentarzysty dzień po popełnieniu przez niego przestępstwa (van der Hulst: s. 87).
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Uchylenie immunitetu formalnego

Immunitet formalny w większości państw jest ochroną, która w stosunku do parlamen-
tarzysty może zostać uchylona11. Państwa, w których immunitetu tego nie można uchylić, 
są w zdecydowanej mniejszości. Są to najczęściej państwa zaliczane do kręgu anglosaskiej 
kultury prawnej, w których zakres ochrony tym immunitetem jest i tak dość ograniczony. 
Nie przewiduje uchylenia immunitetu m.in. konstytucja RPA, ale także konstytucja Bangla-
deszu oraz konstytucja Norwegii, gdzie zakres immunitetu jest również dość ograniczony, 
bo dotyczy drogi do/z parlamentu oraz czasu uczestniczenia w jego pracach.

Co do zasady organem władnym do uchylenia immunitetu jest zgromadzenie, które-
go członkiem jest dany parlamentarzysta. Decyzje w tym zakresie podejmuje zazwyczaj 
zwykłą większością głosów, ale są też inne rozwiązania, jak np. uchwała podejmowana 
większością dwóch trzecich ustawowego składu zgromadzenia w przypadku konsty-
tucji Urugwaju (art. 114). Z wnioskiem o uchylenie immunitetu formalnego występuje 
upoważniony podmiot, np. minister sprawiedliwości (w Danii), prokurator generalny (we 
Włoszech) lub prezes Sądu Najwyższego (w Hiszpanii) (McGee, Isaacs 2001: s. 19–22).

Znacznie rzadziej decyzję w zakresie uchylenia immunitetu podejmuje inny pod-
miot. Takie wyjątki spotykamy np. w Chile, gdzie decyzję zgodnie z art. 61 konstytucji 
podejmuje Sąd Apelacyjny oraz we Francji, gdzie decyzję, zgodnie z art. 26 konstytucji, 
podejmuje prezydium izby, której członkiem jest deputowany.

W niektórych państwach parlamentarzysta może sam zrezygnować z immunitetu, 
tak jak przewiduje to konstytucja RP (art. 105 ust. 4). Natomiast w wielu państwach, w tym 
w tych nawiązujących do francuskiej tradycji immunitetu, nie jest to możliwe (Hardt 2013: 
s. 192) przez wzgląd na argument, że immunitet jest mechanizmem prawa publicznego, 
chroniącym izbę a nie deputowanego jako mechanizm prawa prywatnego (Myttenaere 
1996: 129, por. Grajewski 2001: s. 33–34).

Konkluzje

Obecnie instytucja immunitetu jest przedmiotem częstych dyskusji. Z jednej strony 
zwraca się bowiem uwagę na fakt, że we współczesnych państwach nie występują 
realne zagrożenia dla parlamentarzystów, które by uzasadniały wykształcenie się im-
munitetów. Po drugie, opinia publiczna dość krytycznie ocenia odstępstwo od zasady 
równości w odniesieniu do osób korzystających z takiej ochrony i nie ponoszących 
odpowiedzialności za swoje czyny, tak jak pozostali obywatele. Argumentów przeciwko 
immunitetom dostarczają też same osoby korzystające z ochrony immunitetowej, nad-
używając tej ochrony poprzez wykorzystywanie immunitetu w sytuacjach niemających 
związku z pełnioną funkcją (Wigley 2003: s. 23–40).

Z drugiej strony, przesłanki ukształtowania się immunitetów jedynie częściowo 
straciły na aktualności, a w państwach o niskiej kulturze politycznej i prawnej nadal 

11  Jak podaje Komisja Wenecka, procedury uchylania immunitetu formalnego często znajdują się 
na niższym niż konstytucyjny szczeblu legislacji – np. w regulaminach parlamentarnych (Komisja 
Wenecka 2014: s. 22–23).
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istnieją realne zagrożenia dla osób pełniących funkcje publiczne, w szczególności par-
lamentarzystów należących do opozycji. Być może to właśnie obecność immunitetów 
skutkuje obecnie niewielką liczbą potencjalnych  zagrożeń dla osób pełniących funkcje 
parlamentarne. Zwolennicy utrzymania immunitetów zwracają uwagę na fakt, że postę-
powania prowadzone przeciwko np. parlamentarzystom same w sobie są uciążliwością 
utrudniającą swobodne wykonywanie mandatu. Ponadto, samo takie postępowanie 
może być używane jako środek walki politycznej, który mógłby wpływać na poziom 
zaufania potencjalnych wyborców do oskarżonego parlamentarzysty, szczególnie 
w sytuacjach zainteresowania mediów takimi postępowaniami oraz zarzutów budzących 
sensacje, takich jak skandale obyczajowe czy malwersacje finansowe. 

Należy także wziąć pod uwagę, że postępowanie takie jest prowadzone przez pro-
kuraturę podporządkowaną najczęściej ministrowi sprawiedliwości, co stwarza pokusę 
potencjalnego wpływania na postępowanie. Innym argumentem podnoszonym za utrzy-
maniem immunitetów jest działanie osób chronionych immunitetami w interesie publicz-
nym, przez co społeczeństwo powinno być zainteresowane stworzeniem optymalnych 
warunków do wykonywania tych funkcji. Odstępstwo od zasady równego traktowania 
znajduje więc swoje teoretyczne uzasadnienie – nie chroni bowiem prywatnej sfery 
danej osoby, ale działanie instytucji publicznych, np. parlamentu, sądu itd. (Nehmelman, 
Vetzo 2015: s. 88–92, Banaszak 2007: s. 390–393;  Grzesik-Kulesza 2012, s. 31–32).

Niewątpliwie problematyka przedmiotu badawczego nie została wyczerpana, jako 
że ograniczono się do poziomu konstytucyjnego, a pomimo dość szerokiego doboru 
państw, nie jest to zestawienie zupełne. Niemniej na podstawie zebranego materiału 
wysnuć można następujące wnioski.

Dokonany przegląd współczesnych konstytucji pokazuje, że instytucja immunitetu 
od chwili jej ukształtowania się stała się trwałym i dość powszechnym elementem 
porządków konstytucyjnych państw współczesnych. Trudno jednak mówić o jednym 
dominującym modelu immunitetu parlamentarnego.

Z badania prawnoporównawczego konstytucji państw współczesnych wynika, że 
immunitet materialny pomimo różnic występujących w poszczególnych państwach, wy-
kazuje wiele podobieństw,  na przestrzeni lat podlegał niewielu modyfikacjom i jest me-
chanizmem ochronnym stosunkowo trwale ukształtowanym i nie budzącym większych 
kontrowersji co do swojej istoty. Warto zwrócić uwagę, na zróżnicowaną terminologię 
jaką używa się w różnych państwach na określenie immunitetu materialnego. W Hiszpanii 
znajdziemy określenie inviolabilidad, we Francji irresponsabilité, w Portugalii irresponsa-
bilidade, we Włoszech insindacabilità, w Niemczech Indemnität, Verantwortungsfreiheit, 
Abstimmungs-und Redefreiheit, w Austrii berufliche Immunität, a w Zjednoczonym Króle-
stwie non-accountability lub freedom of speech (Crespo Allen 1993: s. 8).

W przypadku immunitetu formalnego ochrona przybrała różne formy w różnych pań-
stwach, nawiązując do wzorców brytyjskich lub francuskich, jednak często podlegając 
znacznym modyfikacjom dostosowującym immunitety do specyfiki ustrojowej danego 
państwa, szczególnie w sferze zakresu i stopnia ochrony. Także w zakresie immunitetu 
formalnego mamy do czynienia z różnymi określeniami jakimi posługują się konstytucje. 
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W Hiszpanii jest on określany jako inmunidad, we Francji i Belgii jako inviolabilité, w Por-
tugalii jako inviolabilidade, we Włoszech jako inviolabilità lub jako improcedibilità, w RFN 
jako Immunität, Unverletzlichkeit lub Unverfolgbarkeit, w Austrii jako außerberufliche Im-
munität, a w Zjednoczonym Królestwie jako freedom from arrest (Crespo Allen 1993: s. 7; 
McGee, Isaacs 2001: s. 8).

Dyskusja na temat zasadności utrzymania instytucji immunitetu determinuje jedno-
cześnie pytania o jego kształt, zakres i stopień ochrony. Tego typu debata ożywa w szcze-
gólności w sytuacjach, w których zbyt szeroki zakres immunitetu skutkuje nadużyciami 
osób wykorzystujących tę ochronę, lub też z drugiej strony zbyt wąski zakres ochrony 
immunitetowej umożliwia ingerencję innych podmiotów w sprawowanie danej funkcji 
publicznej. Wydaje się jednak, że nie ma jedynego idealnego rozwiązania w tym zakre-
sie i poszczególne państwa powinny kształtować ten mechanizm stosownie do swojej 
tradycji ustrojowej, kultury politycznej oraz kultury prawnej, co oczywiście nie przekreśla 
obserwacji rozwiązań funkcjonujących w innych państwach, by uczyć się na błędach 
lub też wykorzystywać sprawdzone w praktyce wzorce. Przedstawione w tekście różne 
rozwiązania instytucji immunitetów, dowodzą, że zakres gwarantowanej ochrony może 
być bardzo zróżnicowany, podlegać zmianom i być dostosowywanym stosowanie do 
przemian ustrojowych i oczekiwań społecznych.
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Streszczenie

W dniu 5 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu poddano pod głosowanie wniosek 

o przyjęcie poprawek Senatu do ustawy. Mimo uzyskania bezwzględnej większości głosów za ich 

przyjęciem, Marszałek Sejmu stwierdziła fakt ich odrzucenia przez Sejm. Wątpliwości co do do-

chowania wszystkich wymogów trybu ustawodawczego skłoniły Prezydenta do wniesienia sprawy 

do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Należało ustalić czy przyjęta na gruncie Konstytucji 

z 1997 r. konstrukcja domniemania przyjęcia poprawki Senatu jest regulacją dotyczącą istotnych 

elementów procedury prawodawczej, której naruszenie stanowi podstawę do stwierdzenia niekon-

stytucyjności badanego aktu normatywnego.
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The presumption of adoption of the Senate amendment as a constitutional 
standard of the legislative process

Abstract

On 5 August 2015, at the plenary sitting of the Sejm, was submitted the motion to adopt the Senate’s 

amendments. Despite obtaining an absolute majority of votes, the Marshal of the Sejm declared 

their rejection by the Sejm. Doubts regarding the compliance with all the requirements of the 

legislative procedure prompted the President of the Republic of Poland to bring the case to the 

Constitutional Tribunal for consideration. It was necessary to determine whether the presumption 

of adoption of the Senate amendment, adopted in the Constitution of 1997, is a regulation on the 

essential elements of the legislative procedure, violation of which determines unconstitutionality of 

the legislative act.
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Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniu konstrukcji domniemania przyjęcia 
poprawki Senatu, przyjętej na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. (Konstytucja 1997). Na podstawie art.  121 ust.  3 Konstytucji, poprawkę 
zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bez-
względną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
(Konstytucja 1997: art. 121 ust. 3).

Podejmowana problematyka związana jest ściśle z powstałymi w praktyce ustrojowej 
komplikacjami, które wystąpiły podczas rozpatrywania przez parlament ustawy z dnia 9 
lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (Ustawa 2015b). W dniu 5 sierpnia 
2015 r., na posiedzeniu plenarnym Sejmu, poddano pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
– zamiast o odrzucenie – poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. 
Przystępując do głosowania, Marszałek Sejmu odstąpiła od dotychczas używanej formuły 
słownej podczas rozpatrywania w Sejmie senackich poprawek do ustawy – „Kto z pań 
i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek (…)?” – i zadała pytanie: „Kto z pań i panów 
posłów jest za przyjęciem poprawek (…)?” (Sprawozdanie stenograficzne 2015: s. 256).

W głosowaniu nad tak postawionym przez Marszałek Sejmu pytaniem, bezwzględna 
większość posłów była „za” (Głosowanie 2015/98: nr 78). Jednakże, po przeprowadzo-
nym głosowaniu, mimo uzyskania bezwzględnej większości głosów za ich przyjęciem, 
Marszałek Sejmu stwierdziła fakt ich odrzucenia przez Sejm (Sprawozdanie stenogra-
ficzne 2015: s. 256). Z uwagi na powyższe, powstaje pytanie, czy posłowie głosowali 
nad wnioskiem o przyjęcie poprawek Senatu, czy – mając na względzie ugruntowaną 
praktykę – nad ich odrzuceniem. Ponadto, tekst przekazanej Prezydentowi ustawy nie 
uwzględniał przedmiotowych poprawek Senatu, stawiając pod znakiem zapytania kwe-
stię prawidłowości interpretacji wyniku głosowania (Ustawa 2015b).

Powstałe na tym tle wątpliwości skłoniły Prezydenta do zwrócenia się z wnioskiem do 
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie prawidłowości procedury legislacyjnej z punktu 
widzenia wymogów konstytucyjnych (Wniosek 2015). Punktem wyjścia było ustalenie, 
czy doszło do naruszenia Konstytucji poprzez niewłaściwe sformułowanie pytania, po-
stawionego podczas rozpatrywania w Sejmie senackich poprawek do ustawy. Trybunał 
Konstytucyjny musiał zatem odpowiedzieć na pytanie, czy konstrukcja domniemania 
przyjęcia poprawki Senatu jest regulacją dotyczącą istotnych elementów procedury 
prawodawczej, której naruszenie stanowi podstawę do stwierdzenia niekonstytucyjności 
badanego aktu normatywnego.

Można postawić tezę, że mechanizm domniemania przyjęcia poprawki zaproponowa-
nej przez Senat jest istotnym elementem procedury ustawodawczej, którego naruszenie 
prowadzi do stwierdzenia niezgodności z Konstytucyjną badanej regulacji. Stanowi 
odzwierciedlenie zasady podziału i równowagi władz oraz powierzenia władzy ustawo-
dawczej Sejmowi i Senatowi (Konstytucja 1997: art. 10 i art. art. 95 ust. 1). Gwarantuje udział 
obu izb w procesie stanowienia prawa, umożliwiając rozpatrzenie ustawy przez oba organy 
władzy ustawodawczej. Możliwość odrzucenia przez Sejm prawidłowo zgłoszonych po-
prawek Senatu, w przypadku uzyskania odpowiedniej, bezwzględnej większości, sankcjo-
nuje przy tym dominującą pozycję Sejmu, jako silniejszej kompetencyjnie izby pierwszej.
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W celu zbadania przedmiotowego zagadnienia, prześledzić należy tok procesu legi-
slacyjnego nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych (Ustawa 2015b). Analizie poddane 
zostaną pisemne stanowiska przedstawione przez uczestników postępowania – Prezy-
denta (Wniosek 2015), Sejmu (Stanowisko Sejmu 2016), Prokuratora Generalnego (Stano-
wisko Prokuratora Generalnego 2015; 2017), a także przebieg rozpraw przed Trybunałem 
Konstytucyjnym (Stenogram 2016; 2017). W ramach konkluzji, omówieniu poddany został 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Kp 4/15 (Wyrok 2017).

Stawiane wyżej tezy zostały zweryfikowane w oparciu o kwerendę biblioteczną oraz 
materiały źródłowe z przebiegu procesu legislacyjnego nad ustawą z dnia 9 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy o kuratorach sądowych, dostępne na oficjalnych stronach internetowych 
Sejmu i Senatu. Analiza uwzględniła także dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konsty-
tucyjnego, podejmujące tematykę badanego zagadnienia, w tym akta procesowe w sprawie 
Kp 4/15, dostępne w internetowym Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Konieczność interwencji ustawodawczej

Nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych miała na celu wykonanie wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego z dnia 16  grudnia 2014 r. o sygnaturze U 2/14 (Wyrok 2014). 
Orzeczenie zostało wydane na wniosek Krajowej Rady Kuratorów i dotyczyło przepisów 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu 
wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych 
wykonawczych (Rozporządzenie 2013).

Trybunał uznał niektóre przepisy rozporządzenia, normujące obowiązki zawodowego 
kuratora sądowego oraz kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej1, za niezgodne 
z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych oraz art. 92 ust. 1 
Konstytucji, zgodnie z którym „rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane 
w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu 
jej wykonania” (Wyrok 2014: s. 2). Ustawa powierza kierownikowi zespołu wykonywanie 
działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej 
w zakresie działań zespołu, a w tym koordynowanie zadań kuratorów zespołu (Ustawa 
2001: art. 41 ust. 1 pkt 1). Tymczasem przepisy rozporządzenia powierzały kierownikowi 
zespołu kompetencje z zakresu merytorycznego nadzoru nad przebiegiem postępowa-
nia wykonawczego, przysługujące organowi wykonawczemu, którym kierownik zespołu 
nie jest (Wyrok 2014: s. 30).

Kierownika zespołu przydzielono do akceptowania wniosku o  zakwalifikowanie 
skazanego do danej grupy ryzyka bądź zmiany takiej kwalifikacji, akceptowania wniosku 
o utrzymanie lub zmianę grupy ryzyka na podstawie sprawozdania z przebiegu dozoru, 
a także kwalifikowania do grupy obniżonego ryzyka osób spełniających przesłanki tzw. 
grupy podstawowej; umożliwiały kierownikowi określenie innej częstotliwości i for-
my kontaktu kuratora zawodowego ze skazanym, a także wydawania poleceń co do 

1     Zespoły kuratorskiej służby sądowej tworzone są w sądach rejonowych w celu wykonywania orzeczeń 
w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich (Ustawa 2001: art. 39 ust. 1).
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bezzwłocznego podjęcia czynności w sprawie dozoru wykonywanego przez kuratora 
społecznego  (Rozporządzenie 2013: par. 9 ust. 4, par. 10 ust. 2, par. 11 ust. 2 , par. 15 ust. 
1, par. 24 ust. 2). Na kuratora sądowego nałożono natomiast obowiązek przekazywania 
kierownikowi zespołu sprawozdań z  objęcia dozoru, jego przebiegu oraz zakończenia 
dozoru (Rozporządzenie 2013: par. 9 ust. 1 i 2 oraz par. 25 ust. 1 i 2).

Przyznane kierownikowi zespołu uprawnienia do żądania sprawozdania z objęcia, 
przebiegu oraz zakończenia dozoru, czy też do akceptowania wniosku o utrzymanie 
bądź zmianę grupy ryzyka albo zakwalifikowanie skazanego do innej grupy, jak również 
wskazywania kuratorowi zawodowemu częstotliwości i form kontaktów ze skazanym, 
nie mieszczą się bowiem w zakresie pojęcia „koordynowania zadań kuratorów zespołu”, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy (Wyrok 2014: s. 29). Tym samym, zakwe-
stionowana regulacja pozostawała w sprzeczności nie tylko z wymogiem hierarchicznej 
zgodności norm prawnych, ale przede wszystkim z ideą rozporządzenia jako aktu wy-
dawanego na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu 
jej wykonania. Aby pozostawić ustawodawcy czas na przygotowanie koniecznych zmian 
legislacyjnych, a jednocześnie zapobiec powstaniu luki w prawie, uniemożliwiającej 
efektywne sprawowanie dozoru przez kuratorów sądowych, Trybunał odroczył do dnia 
30 czerwca 2015 r. utratę mocy obowiązującej przepisów uznanych za niekonstytucyjne2.

Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy mający na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego wpły-
nął do Sejmu w dniu 15 maja 2015 r. z inicjatywy sejmowej Komisji Ustawodawczej (Pro-
jekt 2015). Przewidywał przeniesienie na poziom ustawowy materii zakwestionowanych 
w rozporządzeniu, a więc szczegółowego zakresu wzajemnych obowiązków zawodowe-
go kuratora sądowego i kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, jednoznacznie 
przesądzając, że rola i pozycja kierownika w strukturze organizacyjnej służby kuratorskiej 
wykracza poza zadania czysto organizacyjne i przedstawicielskie.

Projekt stanowił przedmiot prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która 
zarekomendowała Sejmowi uchwalenie projektu z poprawkami (Sprawozdanie Komisji 
2015a; Sprawozdanie Komisji 2015b)3. Podczas III czytania w dniu 9 lipca 2015 r., Sejm 
uchwalił ustawę zgodnie z wnioskiem komisji – co istotne, ze zdecydowanym poparciem 
większości sejmowej4. (Głosowanie 2015a: nr 15). Ustawa została przekazana do Senatu, 

2    Należy jednak zauważyć, że z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego 
wykonawczego  (KKW 1997: art. 2), na mocy której wśród organów postępowania wykonawczego obok 
sądowego kuratora zawodowego, uwzględniony został także kierownik zespołu kuratorskiej służby 
sądowej (Ustawa 2015).

3     I czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu komisji w dniu 10 czerwca 2015 r., następnie prace toczyły 
się w specjalnie powołanej podkomisji. Komisja zarekomendowała Sejmowi przyjęcie zmodyfikowane-
go projektu (Sprawozdanie Komisji 2015a). Z uwagi na zgłoszenie dwóch poprawek podczas II czytania 
na 96 posiedzeniu Sejmu w dniu 7 lipca 2015 r., projekt został ponownie skierowany do komisji, która 
pozytywnie odniosła się do poprawek jako wychodzącym naprzeciw postulatom środowiska kura-
torów sądowych, formułowanym w trakcie prac legislacyjnych (Sprawozdanie Komisji 2015b).

4    W głosowaniu wzięło udział 416 posłów, za przyjęciem ustawy głosowało 414 posłów, 2 posłów było 
przeciwko, żaden poseł nie wstrzymał się od głosu, nie głosowało 44 posłów (Głosowanie 2015a: nr 15).
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który na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. zaproponował wprowadzenie do jej tekstu 
dwóch poprawek (Uchwała Senatu 2015), co zainicjowało procedurę legislacyjną opartą 
na zasadach określonych w Regulaminie Sejmu (Regulamin Sejmu 1992).

Uchwałę Senatu zawierającą poprawki do ustawy uchwalonej przez Sejm, Marszałek 
Sejmu kieruje do rozpatrzenia przez komisje, które projekt ustawy rozpatrywały, w celu 
przedstawienia Sejmowi sprawozdania w przedmiocie odrzucenia lub przyjęcia (wszyst-
kich albo niektórych) poprawek (Regulamin Sejmu 1992: art. 54 ust. 1 i 3). Sprawozdanie 
komisji jest rozpatrywane następnie przez Sejm, który wysłuchuje sprawozdawcy, a na-
stępnie Marszałek Sejmu poddaje pod głosowanie wnioski o odrzucenie poszczególnych 
poprawek, chyba że ze sprawozdania komisji wynika celowość głosowania łącznego nad 
częścią lub całością poprawek zawartych w uchwale Senatu (Regulamin Sejmu 1992: 
art. 54 ust. 5a i 6). Uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy lub poprawkę zaproponowaną 
w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (Regulamin 
Sejmu 1992: art. 54 ust. 7).

Wobec powyższego, w dniu 31 lipca 2015 r. Marszałek Sejmu skierowała uchwałę Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych do rozpatrzenia przez 
sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zarekomendowała Sejmowi 
przyjęcie obu senackich poprawek oraz przeprowadzenie nad nimi łącznego głosowania 
(Sprawozdanie Komisji 2015c). Podczas rozpatrywania na forum Sejmu stanowiska Senatu 
w dniu 5 sierpnia 2015 r. Marszałek Sejmu poinformowała posłów o łącznym głosowaniu 
nad poprawkami oraz o wniosku komisji o przyjęciu poprawek. Następnie, przystępując 
do głosowania nad poprawkami Senatu, Marszałek Sejmu, używając formuły: „Kto z pań 
i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 1 i 2?”, poddała pod głosowanie wniosek 
o przyjęcie poprawek Senatu (Sprawozdanie stenograficzne 2015: s. 256). 

W głosowaniu udział wzięło 428 posłów, przy czym wymagana większość bez-
względna wyniosła 215, natomiast liczba głosów „za” wyniosła 417 (Głosowanie 2015b: 
nr 78)5. Jednak po zakończeniu głosowania oraz podaniu do wiadomości jego wyników, 
Marszałek stwierdziła, że Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów 
(Sprawozdanie stenograficzne 2015: s. 256). Marszałek Sejmu jest zobowiązany do przed-
stawienia do podpisu Prezydenta uchwalonej przez parlament ustawy (Konstytucja 1997: 
art. 122 ust. 1), tymczasem tekst ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kurato-
rach sądowych, potwierdzony urzędowym podpisem Marszałek Sejmu, nie uwzględniał 
poprawek Senatu.

Konstrukcja domniemania przyjęcia poprawki Senatu

Ze względu na przebieg procedury ustawodawczej, Prezydent zdecydował się wy-
stąpić w trybie kontroli prewencyjnej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zba-
danie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych (Wniosek 

5  „Przeciw” było 8 posłów, od głosu wstrzymało się 3 posłów, nie głosowało 32 posłów (Głosowanie 
2015b: nr 78).
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2015). Należy podkreślić, że wskazane przez wnioskodawcę w petitum wniosku zarzuty 
naruszenia art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 Konstytucji w związku z  art. 7 oraz art. 95 ust. 1 
Konstytucji, dotyczyły wyłącznie zgodności przebiegu fragmentu procedury ustawo-
dawczej w Sejmie (po etapie rozpatrzenia poprawek Senatu przez komisję sejmową) 
z konstytucyjnymi standardami procesu legislacyjnego.

Zgodnie z art. 121 ust. 3 Konstytucji, „uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo po-
prawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci 
jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów.” Literalne brzmienie przepisu pozwala wyciągnąć wniosek, że aby Sejm mógł 
odrzucić poszczególne poprawki Senatu, powinien głosować nad ich odrzuceniem. 
Jeżeli podczas głosowania wymaganej większości głosów zabraknie, propozycję Senatu 
uzna się za przyjętą. Ani Konstytucja, ani Regulamin Sejmu nie określają terminu na roz-
patrzenie przez Sejm poprawki Senatu. W przypadku nieprzeprowadzenia głosowania 
w Sejmie w tym przedmiocie i zakończenia kadencji Sejmu, uchwaloną ustawę obejmie 
zasada dyskontynuacji prac parlamentu (nie dojdzie do skutku wobec nieukończenia 
procedury ustawodawczej).

Trybunał Konstytucyjny nie zajmował się dotychczas badaniem zarzutu naruszenia 
przyjętej w art. 121 ust. 3 Konstytucji konstrukcji. Wydaje się jednak, że z dotychczaso-
wego orzecznictwa konstytucyjnego wynika konieczność przyjęcia zaproponowanych 
przez Senat poprawek w razie nieuzyskania odpowiedniej większości głosów w sejmie 
za ich odrzuceniem. Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że „przyjęcie poprawki Senatu 
z mocy normy konstytucyjnej wiąże się (…) z nieodrzuceniem przez Sejm poprawki se-
nackiej bezwzględną większością głosów”, a więc „na skutek nieuzyskania w głosowaniu 
odpowiedniej większości dla ich odrzucenia” (Wyrok 1997; tak też: Wyrok 1999, 2002). 
W wyroku z dnia 20 lipca 2006 r., K 40/05, Trybunał porusza kwestię poprawek senac-
kich, które weszły „do tekstu ustawy w trybie art. 121 ust. 3 Konstytucji, a  mianowicie 
wskutek nieodrzucenia przez Sejm poprawek wniesionych przez Senat” (Wyrok 2006; 
tak też: Wyrok 2007).

W doktrynie prawa konstytucyjnego podkreśla się, że z art. 121 ust. 3 Konstytucji 
wynikają „istotne konsekwencje proceduralne, a w szczególności niemożność przepro-
wadzania głosowania wprost nad zaakceptowaniem (uchwaleniem) poprawki. (...) Dlate-
go też ani Konstytucja, ani regulamin nie ustalają warunków formalnych przyjmowania 
poprawek, lecz jedynie warunki ich odrzucenia” (Sarnecki 1999: s. 68-69). „Konsekwencją 
regulacji konstytucyjnej jest konieczność przeprowadzenia przez Sejm wyłącznie gło-
sowań «negatywnych», tj. za odrzuceniem poprawki senackiej” (Chybalski 2016: s. 515). 
Dlatego też Marszałek Sejmu poddaje pod głosowanie wnioski o odrzucenie poszcze-
gólnych poprawek (Regulamin Sejmu: art. 54 ust. 6). Daje temu wyraz ugruntowana prak-
tyka parlamentarna. Marszałek Sejmu poprzedza głosowanie nad poprawkami Senatu 
formułą: „Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki?”, zaś po zakończeniu 
głosowania oświadcza: „Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości 
głosów Sejm przyjął poprawkę Senatu” (Kudej 2002, s. 109; tak też: Garlicki 2001: teza 23).

Aby głosowanie w Sejmie nad poszczególnymi poprawkami Senatu „dało wynik 
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rozstrzygający, pod głosowanie poddaje się zawsze wniosek (…) o odrzucenie konkretnej 
poprawki (względnie połączonych poprawek lub ich rozdzielonych części). Efektem 
każdego głosowania jest albo odrzucenie konkretnej poprawki (…), albo domniemanie jej 
przyjęcia” wobec nieuzyskania odpowiedniej liczby głosów (Kudej 2002: s. 109). W celu 
utrzymania „brzmienia ustawy (jej poszczególnych przepisów), w jakim została pierwot-
nie uchwalona przez Sejm”, należy bezwzględną większością głosów podjąć uchwałę 
o odrzuceniu senackiej poprawki (Garlicki 2001: teza 24).

„W Sejmie przeprowadza się więc tylko jedno głosowanie (…). Jeżeli zabraknie bez-
względnej większości głosów, to oznacza to niepodjęcie uchwały o odrzuceniu poprawki 
przez Sejm” (Garlicki 2001: teza 23). Poprawkę uważa się za zaakceptowaną „niejako 
automatycznie, bez potrzeby podejmowania uchwały o przyjęciu propozycji Senatu. 
W takim wypadku (…) ustawa nabiera brzmienia, jakie wynika z poprawki Senatu, i w takim 
kształcie zostaje przedstawiona Prezydentowi” (Garlicki, 2014: s. 229). Nie ma natomiast 
podstaw, by – tak jak to było w okresie noweli kwietniowej – przeprowadzać następnie 
drugie głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie poprawki Senatu” (Garlicki 2001: teza 23).

Na gruncie tzw. noweli kwietniowej (Ustawa 1989), gdy w Sejmie zabrakło wymaga-
nej większości głosów dla przyjęcia poprawek Senatu lub ich odrzucenia, następowało 
zatrzymanie prac legislacyjnych i ustawa nie dochodziła do skutku. Ryzyko wystąpienia 
tzw. pata ustawodawczego wyeliminowała Mała Konstytucja z 1992 r., zgodnie z którą 
„uchwałę Senatu odrzucającą ustawę lub poprawkę zaproponowaną w uchwale Sena-
tu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów” 
(Ustawa konstytucyjna 1992: art. 17 ust.  4). Konstrukcję domniemania przyjęcia poprawek 
Senatu, a w konsekwencji przeprowadzania tylko jednego głosowania nad ich odrzuce-
niem, przyjęła następnie Konstytucja z 1997 r. Było to celowe działanie ustrojodawcy, 
które pozwoliło uniknąć tzw. pata  legislacyjnego. Stanowiło też znaczne uproszczenie 
i przyspieszenie procedury rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu (zob. Kudej 1995: s. 
122-123; Kudej 2002: s. 109-110).

Konsekwencje przyjęcia błędnej formuły 
słownej poprzedzającej głosowanie

Zgodnie z wyjaśnieniami Sejmu, pytanie Marszałek Sejmu poprzedzające głoso-
wanie, dotyczące przyjęcia poprawek Senatu, było następstwem oczywistej omyłki 
językowej (Stanowisko Sejmu 2016: s. 13). Niemniej jednak, brak jest jakichkolwiek pod-
staw do stwierdzenia, że żaden z głosujących nie został wprowadzony w błąd i wszyscy 
sądzili, że głosują nad wnioskiem o odrzucenie poprawek Senatu. Nie ma możliwości 
udowodnienia, jakie były intencje poszczególnych posłów, niedopuszczalne byłoby też 
uznanie, że stanowisko przedstawiciela klubu czy koła przesądza o decyzji zrzeszonych 
w nich posłów. Dla porządku należy odnotować, że na posiedzeniu, na którym odbyło się 
głosowanie nie został zgłoszony wniosek o reasumpcję głosowania. Powtórzenie gło-
sowania jest możliwe, w sytuacji, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości 
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(Regulamin Sejmu: art. 189 ust. 1)6.
Konieczne staje się zatem rozstrzygnięcie, czy Sejm głosował w sprawie przyjęcia 

poprawek Senatu (a jeśli tak – czy naruszył Konstytucję), czy też mimo błędnej formuły 
głosowanie dotyczyło ich odrzucenia. Zdaniem Prezydenta, efektem przyjęcia nieprawi-
dłowej formuły słownej było przeprowadzenie w Sejmie głosowania, niezgodnie z art. 121 
ust. 3 Konstytucji, nad przyjęciem poprawek Senatu. Znalazło to poparcie w stanowisku 
Sejmu, zgodnie z którym „należy przyjąć, że przedmiot, a w dalszej kolejności także re-
zultat głosowania nie może być rekonstruowany inaczej, niż z uwzględnieniem brzmienia 
poprzedzającej to głosowanie formuły. W świetle tych ustaleń trzeba stwierdzić, że (…) 
posłowie, większością 417 głosów, przyjęli poprawki Senatu do ustawy nowelizującej. 
Tym samym, nie ulega wątpliwości, że poddana kontroli w niniejszym postępowaniu 
czynność prawodawcza została dokonana z naruszeniem art. 121 ust. 3 Konstytucji. Nale-
ży zatem uznać, że ustawa o zmianie ustawy o kuratorach  sądowych jest niezgodna z art. 
121 ust. 3 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji” (Stanowisko Sejmu 2016: s. 13-14).

W omawianej sprawie stanowisko zajął również Prokurator Generalny. W jego opi-
nii, wymóg wynikający z art. 121 ust. 3 został dopełniony, ponieważ przeprowadzono 
głosowanie nad poprawkami Senatu (Stanowisko Prokuratora Generalnego 2015: s. 8). 
Prawnym skutkiem głosowania – zdaniem Prokuratora Generalnego – było podjęcie 
przez Sejm uchwały o  przyjęciu poprawek Senatu, co powinno być uwzględnione 
w treści ustawy przekazanej Prezydentowi do podpisu. Interesujące jednak, że zdaniem 
Prokuratora Generalnego, „posłużenie się przez Marszałka Sejmu odmienną, niż wynika 
to z przyjętej praktyki i Regulaminu Sejmu, formułą językową nie stanowi uchybienia tej 
rangi, które mogłoby prowadzić do stwierdzenia niekonstytucyjności uchwalonej ustawy. 
Użyte sformułowanie, poprzedzające głosowanie, było zrozumiałe i nie mogło nasuwać 
wątpliwości w kwestii przedmiotu głosowania” (Stanowisko Prokuratora Generalnego 
2015: s. 11).

Odnosząc się do dorobku Trybunału Konstytucyjnego (Wyrok 2009, Kp 4/08), Proku-
rator Generalny uznał użyte przez Marszałka Sejmu sformułowanie za drobne naruszenie 
przepisów proceduralnych o mniejszym ciężarze gatunkowym. Badane uchybienie 
dotyczy, w jego ocenie, spraw mniej istotnych dla procesu legislacyjnego, i jako takie 
nie może stanowić podstawy do stwierdzenia niekonstytucyjności aktu normatywnego 
(Stanowisko Prokuratora Generalnego 2015: s. 10). Prokurator Generalny – inaczej niż Pre-
zydent i Sejm – uznał, że „brak jest uzasadnionych podstaw do uznania, że zaskarżona 
ustawa jest niezgodna z art. 121 ust. 3 Konstytucji” (Stanowisko Prokuratora Generalnego 
2015: s. 11).

Prokurator Generalny postawił także ciekawą hipotezę, zgodnie z którą gdyby prze-
kazana Prezydentowi przez Marszałka Sejmu ustawa do podpisu „odzwierciedlała pra-
widłowo wynik głosowania w Sejmie”, zgodnie z art. 122 ust. l Konstytucji, czyli uwzględ-
niała przyjęcie poprawek Senatu, „problem niekonstytucyjności trybu ustawodawczego 

6   O dokonaniu reasumpcji głosowania rozstrzyga Sejm, na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów, 
zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie (Regulamin Sejmu: art. 189 ust. 
2 i 3).
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najprawdopodobniej nie byłby podnoszony” (Stanowisko Prokuratora Generalnego 2015: 
s. 11). Zgadzając się z tym przypuszczeniem, zauważyć należy, że w takiej sytuacji Prezy-
dent nie miałby zapewne tak silnych wątpliwości co do interpretacji wyniku głosowania, 
tj. woli Sejmu poparcia bądź odrzucenia senackich poprawek, które uzasadniłyby zło-
żenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Zadane przez Marszałka Sejmu pytanie 
o przyjęcie poprawek korelowałoby z wynikami głosowania oraz tekstem ustawy po-
świadczonym urzędowym podpisem Marszałka. Zastrzeżenia proceduralne dotyczyłyby 
jedynie wypowiedzianego przez Marszałka Sejmu sformułowania przed przystąpieniem 
do głosowania, oraz – po jego przeprowadzeniu – stwierdzenia odrzucenia poprawek. 
Rzeczywiście, można domniemywać, że w takim wypadku Prezydent uznałby powyższe 
uchybienia za drobne omyłki, które pozostały bez wpływu na proces legislacyjny. Tym-
czasem w niniejszej sprawie użyta formuła językowa zdeterminowała wynik głosowania 
(przyjęcie poprawek), co stoi w zupełniej sprzeczności ze stwierdzeniem przez Marszałka 
ich odrzucenia, oraz – co ważniejsze – przekazanym Prezydentowi tekstem ustawy, który 
nie zawierał tych poprawek.

W opinii Prezydenta, Sejmu i Prokuratora Generalnego, zestawienie przedmiotu gło-
sowania i jego wyniku prowadzi do wniosku, że posłowie wyrazili wolę przyjęcia popra-
wek Senatu. Dlatego też, zdaniem Prezydenta stwierdzenie przez Marszałek Sejmu faktu 
odrzucenia poprawek Senatu w efekcie nieuzyskania wymaganej większości głosów 
stanowiło poważne naruszenie art. 121 ust. 3 Konstytucji (Wniosek 2015: s. 7). Prokurator 
Generalny stoi natomiast na stanowisku, że błędne podanie przez Marszałek Sejmu 
wyników głosowania, tak jak i błędną formułę językową, należy traktować jako oczywiste 
omyłki o drugorzędnym znaczeniu, które mogą być konwalidowane w dalszych etapach 
procesu legislacyjnego.

Tym bardziej dziwi, że Prokurator Generalny przedstawił dodatkowe stanowisko, 
modyfikujące poprzednią opinię w zakresie oceny zgodności zaskarżonej ustawy z art. 
121 ust. 3 Konstytucji (Stanowisko Prokuratora Generalnego 2017: s. 1-2). Stwierdził w nim, 
że „niewątpliwie głosowanie w przedmiocie poprawek Senatu nie odbyło się w formie 
głosowania negatywnego, a tym samym czynność prawodawcza została dokonana 
z naruszeniem art. 121 ust. 3 Konstytucji. Incydentalne odstąpienie przez Marszałka Sej-
mu od zakorzenionej w świadomości posłów formuły negatywnej, należy traktować nie 
tylko jako naruszenie Regulaminu Sejmu, ale także (…) jako niedozwolone odstępstwo od 
wymogu wynikającego z art. 121 ust. 3 Konstytucji” (Stanowisko Prokuratora Generalnego 
2017: s. 3-4). Prokurator Generalny, odstępując od dotychczasowych rozważań na temat 
rangi naruszenia prawa, całkowicie przychylił się do wniosku Prezydenta. Tak istotne 
uchybienie proceduralne nie może zostać sanowane i stanowi podstawę do stwierdze-
nia niekonstytucyjności ustawy.

Nieuwzględnienie w tekście ustawy poprawek Senatu

Naruszenie konstytucyjnej konstrukcji domniemania przyjęcia poprawki Senatu nie 
było jedynym przedstawionym we wniosku zarzutem. Prezydent przedstawił Trybuna-
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łowi Konstytucyjnemu wątpliwości co do dochowania trybu ustawodawczego określo-
nego w art. 122 ust. 1 Konstytucji. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 
Konstytucji, Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi 
(Konstytucja 1997: art. 122 ust. 1), potwierdzając, że czyni ona zadość wymogom konsty-
tucyjnym. Marszałek Sejmu ma zatem obowiązek przekazania tekstu ustawy, który został 
ustalony w wyniku rozpatrzenia przez Sejm poprawek Senatu, zaświadczając swoim 
podpisem, które poprawki zostały odrzucone, a które przyjęte.

Jeśli przyjąć, że posłowie w głosowaniu opowiedzieli się za przyjęciem poprawek 
Senatu, a potwierdzona urzędowym podpisem Marszałek Sejmu ustawa ich nie 
uwzględnia, to – w opinii Prezydenta – nie jest to ustawa przyjęta w jednym brzmieniu 
przez Sejm i Senat. Ustawa, jako niezgodna z  Konstytucją ze względu na naruszenie 
trybu ustawodawczego, nie powinna zostać przedstawiona do podpisu w trybie art. 122 
ust. 1 Konstytucji. Tym bardziej, akt ten nie powinien być podpisany przez Prezydenta, 
który ma za zadanie czuwać nad przestrzeganiem norm ustawy zasadniczej. Podpisanie 
ustawy oznacza urzędowe stwierdzenie, że została ona należycie, zgodnie z Konstytu-
cją, uchwalona przez parlament (jest to jedyna, ale za to wyraźnie określona, przesłanka 
podpisania ustawy przez Prezydenta).

Naruszenie przez organ państwowy prawa proceduralnego, i to rangi konstytucyjnej, 
należy ponadto rozpatrywać w świetle zasady legalizmu. Każdy organ władzy publicznej, 
nie wyłączając organów stanowiących prawo, jest zobowiązany do działania na podstawie 
i w granicach prawa (Konstytucja 1997: art. 7). W opinii Prezydenta, niedochowanie trybu 
ustawodawczego – poszanowania konstrukcji domniemania przyjęcia poprawki senackiej 
oraz obowiązku przedstawienia Prezydentowi tekstu ustawy, ustalonego w wyniku rozpa-
trzenia przez obie izby parlamentu – stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady demokra-
tycznego państwa prawnego oraz zasady praworządności (Wniosek 2015: s. 11-12).

Konstytucja powierza sprawowanie władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Pol-
skiej Sejmowi i Senatowi (Konstytucja 1997: art. 10 ust. 2 i art. 95 ust. 1). Z zasady podziału 
władz wynika konieczność zapewnienia udziału obu izb parlamentu w dochodzeniu 
ustawy do skutku. W ocenie Prezydenta, nierozpatrzenie poprawek Senatu przez Sejm 
w przewidzianym w Konstytucji trybie ograniczyło udział Senatu w realizacji władzy 
ustawodawczej. Wobec prawidłowo zgłoszonych w uchwale Senatu poprawek, powstał 
konstytucyjny obowiązek ich rozpatrzenia przez Sejm, a w wypadku ich nieodrzucenia 
– uwzględnienia zaproponowanych przez Senat zmian w ostatecznym tekście ustawy. 
Na Marszałku Sejmu ciąży obowiązek przedstawienia Prezydentowi tekstu ustawy 
w brzmieniu ustalonym przez oba konstytucyjne organy władzy ustawodawczej. Pomi-
nięcie poprawek Senatu w przedstawionej do podpisu ustawie było sprzeczne z wolą 
Sejmu wyrażoną podczas głosowania – i jako takie ograniczyło konstytucyjną rolę Sejmu 
w procesie prawotwórczym.

Z powyższą interpretacją zgodził się zarówno Sejm, jak i Prokurator Generalny. Wydaje 
się, że koreluje to także z  dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, 
dotyczącym przekazania Prezydentowi do podpisu innego tekstu ustawy, niż uchwalony, 
wbrew dyspozycji art. 122 ust. 3 Konstytucji.
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Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego

Efektem zainicjowanej przez Prezydenta kontroli prawidłowości procedury legislacyj-
nej z punktu widzenia wymogów konstytucyjnych był wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 5 października 2017 r. Trybunał stanął na stanowisku, że ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy o kuratorach sądowych jest niezgodna z art. 122 ust. 1 w związku z art. 
121 ust. 3 Konstytucji (Wyrok 2017: s. 1).

Niezwykle istotne jest, że Trybunał powołał się w uzasadnieniu na istniejącą w doktry-
nie prawa konstytucyjnego instytucję domniemania przyjęcia poprawki Senatu (w razie 
braku jej odrzucenia przez Sejm), która stanowi istotę obecnej relacji między obiema 
izbami (Wyrok 2017: teza 47). W konsekwencji należy przeprowadzać tylko jedno gło-
sowanie – o charakterze negatywnym – nad wnioskiem o odrzucenie poprawki Senatu 
(lub o odrzucenie uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy w całości). Odzwierciedleniem 
przyjętej konstrukcji jest tradycyjna formuła słowna, używana przez Marszałka Sejmu: 
„Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm przyjął po-
prawkę Senatu” (Wyrok 2017: teza 47). Trybunał usankcjonował tym sposobem w swoim 
orzecznictwie konstrukcję domniemania przyjęcia poprawki senackiej jako konstytucyjny 
element procesu ustawodawczego.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, „prawnym skutkiem podjęcia uchwały 
o odrzuceniu poprawki Senatu jest utrzymanie brzmienia ustawy, w jakim została pier-
wotnie uchwalona przez Sejm” (Wyrok 2017: s. 9), czego wyrazem jest określenie daty 
przyjęcia ustawy przez Sejm w głosowaniu po trzecim czytaniu jako daty uchwalenia 
ustawy. Konsekwencją „niepodjęcia przez Sejm uchwały o odrzuceniu poprawki Senatu 
jest natomiast uznanie tej poprawki za przyjętą, tzn. wprowadzenie odpowiedniej mo-
dyfikacji do ostatecznego tekstu ustawy. Datą ustawy jest wówczas data posiedzenia 
Sejmu, na którym głosowano nad poprawkami Senatu” (Wyrok 2017: s. 9). Jak podkre-
ślono w uzasadnieniu, w obu powyższych wypadkach ustawę uznaje się za „uchwaloną” 
w rozumieniu art. 122 ust. 1 Konstytucji i jako taka zostaje ona przedstawiona do podpisu 
Prezydentowi (Wyrok 2017: s. 9).

W wyroku podkreślono, że „rozpatrzenie poprawek Senatu (wniosku Senatu o od-
rzucenie ustawy w całości) jest konstytucyjnym obowiązkiem Sejmu, bez dochowania 
którego ustawa nie dochodzi do skutku. (…) Dopóki więc Sejm nie zajmie w drodze gło-
sowania stanowiska wobec uchwały Senatu, ustawa nie może przejść do dalszych sta-
diów postępowania legislacyjnego” (Wyrok 2017: s. 8). Rozczarowuje jednak, że w opinii 
Trybunału „w niniejszej sprawie został dochowany wynikający z art. 121 ust. 3 Konstytucji 
obowiązek Sejmu rozpatrzenia poprawek wniesionych do ustawy przez Senat. Przebieg 
procesu legislacyjnego nie pozostawia wątpliwości, że w Sejmie przeprowadzono 
głosowanie nad poprawkami Senatu. W jego efekcie bezwzględna większość posłów, 
z zachowaniem wymogów co do kworum, oddała głos za przyjęciem poprawek.”

Innymi słowy, Trybunał Konstytucyjny uznał, że w art. 121 ust. 3 Konstytucji ustrojo-
dawca celowo wprowadził zasadę przeprowadzania jednego negatywnego głosowania 
nad odrzuceniem poprawki Senatu oraz instytucję domniemania jej przyjęcia w przypad-
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ku nieuzyskania odpowiedniej większości głosów. Jednak nie jest to, w ocenie Trybunału, 
na tyle istotny element procedury legislacyjnej, że jego ewentualne naruszenie prowa-
dziłoby do uznania niekonstytucyjności badanego aktu prawnego. Zastrzeżeń nie budzi 
jednak sam fakt przeprowadzenia w Sejmie głosowania nad poprawkami Senatu, lecz 
kwestia tego, czy było to głosowanie za przyjęciem czy odrzuceniem poprawek Senatu.

Co ważniejsze, należy postawić pytanie o konsekwencje prawne, jakie nastąpiłyby 
w sytuacji, gdy na postawiony przez Marszałka Sejmu wniosek o przyjęcie poprawek 
Senatu nie znalazłaby się w Sejmie odpowiednia, bezwzględna większość posłów 
głosujących „za” ich przyjęciem. Trudno wówczas jednoznacznie interpretować taki 
wynik głosowania jako wyrażenie woli Sejmu odrzucenia poprawek Senatu. Pewne 
byłoby jedynie, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Sejm nie opowiedział się 
za ich wprowadzeniem do tekstu ustawy. Nie ma także pewności, czy w takiej sytuacji 
należałoby przeprowadzić następnie drugie głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
poprawki Senatu. Nie wiadomo wręcz, czy przeprowadzenie drugiego głosowania 
byłoby dopuszczalne. 

Gdyby jednak doszło do kolejnego głosowania – tym razem nad wnioskiem 
o odrzucenie poprawek – mogłoby dojść do sytuacji gdy, analogicznie jak w okresie 
obowiązywania noweli kwietniowej (Ustawa 1989), w Sejmie zabrakłoby wymaganej 
większości głosów dla odrzucenia przyjęcia poprawek Senatu. Nastąpiłoby zatrzymanie 
prac legislacyjnych, a ustawa nie doszłaby do skutku. Ponieważ nie trafiłaby do podpisu 
Prezydenta, nie byłoby możliwości jej zawetowania lub wniesienia do rozpatrzenia przez 
Trybunał Konstytucyjny (Konstytucja 1997: art. 122 ust. 3 i 5). Można wyprowadzić wniosek, 
że naruszenie, ugruntowanej w Konstytucji, konstrukcji domniemania przyjęcia senackiej 
poprawki może prowadzić do powstania licznych wątpliwości co do jego konsekwencji 
prawnych oraz poważnych komplikacji proceduralnych, w tym wystąpienia tzw. pata 
ustawodawczego. Uchybienie fundamentalnej zasadzie procedury ustawodawczej 
powinno prowadzić do stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy. Wyrok Trybunału usta-
nowił w tym zakresie niebezpieczny precedens, na który będzie można powoływać się 
w przyszłości.

Zgodnie z uzasadnieniem do wyroku, instytucja tzw. głosowania negatywnego (nad 
odrzuceniem poprawek Senatu) oparta jest co prawda na wieloletniej praktyce parla-
mentarnej oraz utrwalonej doktrynie prawa konstytucyjnego. Brzmienie art. 121 ust. 3 
Konstytucji nie przesądza jednakże o formule językowej, jaka może być użyta podczas 
poddawania pod głosowanie poprawek senackich, a tym samym również o formie 
głosowania. „Zdaniem Trybunału, jeśli jednak dojdzie do innego głosowania – tj. tak 
jak w rozpatrywanej sprawie, w której posłowie głosowali za przyjęciem poprawek se-
nackich i z takiego głosowania można wywieść, że Sejm nie odrzucił uchwały Senatu 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów, to należy uznać, że skutecznie przeprowadzono głosowanie, o którym mowa 
w art. 121 ust. 3 Konstytucji” (Wyrok 2017: s. 9).

Trybunał podnosi, że „pierwszorzędne znaczenie na tle art. 121 ust. 3 Konstytucji 
ma intencja posłów wyrażona w akcie głosowania, nie zaś sama forma głosowania” 
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(Wyrok 2017: s. 9). „Nie ulega bowiem wątpliwości, że czynność prawodawcza w po-
staci interpretacji wyniku przeprowadzonego głosowania została dokonana przez 
Marszałek Sejmu błędnie” (Wyrok 2017: s. 10). Paradoksalnie jednak, prawdziwa in-
tencja posłów była zapewne zgoła inna i przeważająca większość chciała poprawki 
Senatu odrzucić, głosując „za”. Świadczy o tym chociażby stwierdzenie przez Mar-
szałka Sejmu faktu odrzucenia poprawek oraz niezgłoszenie do końca posiedzenia 
wniosku o reasumpcję głosowania, a także nieuwzględnienie poprawek w tekście 
ustawy.  Można na tej podstawie domniemywać, że żaden z obecnych na sali posłów, 
w tym 428 biorących udział w głosowaniu (Głosowanie 2015/98: nr 78), nie był świa-
domy pomyłki Marszałka Sejmu, a tym samym, że głosowanie dotyczyło wniosku 
o przyjęcie poprawek Senatu.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, 9 dni po głosowaniu, 14 sierpnia 2015 r., poseł 
Robert Kropiwnicki, zapytany „o ten przypadek, w pierwszej chwili stwierdził, że to 
niemożliwe. Szybko jednak ustalił, że rzeczywiście tak wyglądała procedura. Jednak 
uważa, że nic złego się nie stało. – Ważniejsze niż to, co mówi marszałek, jest to, co 
posłowie mają na kartkach. Znajduje się tam informacja o tym, czego będzie dotyczyło 
głosowanie, stanowisko klubu etc. – przekonuje Robert Kropiwnicki. Dodaje, że prze-
cież na sejmowej sali panuje harmider, więc nawet nie wszyscy posłowie słyszą osobę 
prowadzącą obrady (…) Innymi słowy, ważna jest intencja posłów, a nie to, co faktycznie 
przegłosowali” (Słowik 2018).

Abstrahując od faktu, że instrukcji poselskich przygotowywanych przez poszczegól-
ne kluby i koła nie można traktować jako oficjalne dokumenty formalnie wyrażające wolę 
większości sejmowej, a co dopiero całego Sejmu, racjonalnie traktując procedurę par-
lamentarną i działania posłów, należy założyć, że, choć niezgodnie z Konstytucją, Sejm 
poprawki przyjął. Należy bazować na informacjach zawartych w oficjalnych, urzędowych 
dokumentach Sejmu – sprawozdaniu stenograficznym z posiedzenia Sejmu oraz wyni-
kach głosowania (Sprawozdanie stenograficzne 2015; Głosowanie 2015b: nr 78) – a na 
ich podstawie, posłowie, choć nieświadomie i wbrew własnym intencjom, zagłosowali 
w większości „za” przyjęciem senackich poprawek do tekstu ustawy.

Tymczasem w opinii Trybunału Konstytucyjnego, sformułowanie użyte przez 
Marszałek Sejmu podczas poddawania pod głosowanie poprawek Senatu było jasne 
i jednoznaczne, a gdyby wynik głosowania został odczytany poprawnie, problem nie-
konstytucyjności ustawy z 9 lipca 2015 r. byłby nieaktualny – Prezydentowi zostałaby 
bowiem przedstawiona do podpisu ustawa uwzględniająca poprawki Senatu (Wyrok 
2017: s. 9). Nie doszło zatem, w ocenie Trybunału, do naruszenia art. 121 ust. 3 Konsty-
tucji poprzez poddanie pod głosowanie wniosku o ich przyjęcie. Nie można się zgodzić 
z tym twierdzeniem. Przywołując słowa prof. Bogumiła Szmulika, „Marszałek nie ma 
jednak kompetencji do jednoosobowego modyfikowania wyników głosowania.” (Słowik 
2015), a podsumowanie głosowania przez Marszałka Sejmu pozostaje bez wpływu na 
brzmienie przekazanej do podpisu ustawy. Mimo, że Marszałek Sejmu błędnie stwierdził, 
że Sejm poprawki odrzucił, ustawa powinna odzwierciedlać wolę Sejmu ich przyjęcia 
i zawierać poprawki.
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Jak podkreśla sam Trybunał Konstytucyjny, „wynik głosowania musi jednak bez-
względnie znaleźć odzwierciedlenie w ostatecznym tekście ustawy. Ustawa musi 
zawierać przyjęte poprawki i taką wersję Marszałek Sejmu ma obowiązek przekazać 
Prezydentowi do podpisu” (Wyrok 2017: s. 9). Wobec przyjęcia poprawek senackich, 
konieczne stało się uwzględnienie ich w treści ustawy. Tymczasem „w niniejszej sprawie 
nie ulega wątpliwości, że Marszałek Sejmu, wbrew dyspozycji art. 122 ust. 1 Konstytucji, 
przekazała Prezydentowi do podpisu inny tekst ustawy aniżeli uchwalony na posiedze-
niu Sejmu 5 sierpnia 2015 r.” (Wyrok 2017: s. 10). Ponieważ przedłożony Prezydentowi do 
podpisu tekst nie zawierał koniecznych modyfikacji wynikających z przyjęcia poprawek 
Senatu przez posłów, doszło do naruszenia konstytucyjnego trybu uchwalenia ustawy. 
Zdaniem Trybunału, jest to „istotne uchybienie proceduralne, gdyż jego konsekwencją 
jest – wbrew intencjom posłów, których bezwzględna większość opowiedziała się za 
przyjęciem poprawek Senatu – nieuwzględnienie tych poprawek w tekście ustawy, który 
został przedłożony Prezydentowi do podpisu” (Wyrok 2017: s. 10).

Z uwagi na powyższe okoliczności, Trybunał Konstytucyjny orzekł ostatecznie 
o niezgodności całej nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych z Konstytucją7. Dziwi 
jednak, że dokonując oceny, czy doszło do naruszenia art. 122 ust. 1 Konstytucji, tj. czy 
Prezydentowi została przedstawiona do podpisu ustawa inna aniżeli przyjęta w procesie 
legislacyjnym, wskazał art. 121 ust. 3 Konstytucji jako przepis identyfikujący etap, na któ-
rym doszło do  uchybienia normom statuowanym przez ustawę zasadniczą.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, „ponieważ głosowanie (niezależnie, czy ma 
charakter negatywny, czy pozytywny) jest elementem procedury opisanej w art. 121 ust. 3 
Konstytucji, to w zakresie interpretacji jego wyniku doszło w niniejszej sprawie do naruszenia 
tego przepisu” (Wyrok 2017: s. 10). Prezydentowi został przekazany do podpisu tekst ustawy, 
która nie została uchwalona przez Sejm zgodnie z procedurą uregulowaną na gruncie kon-
stytucyjnym „w wyniku błędu Marszałek Sejmu popełnionego na etapie ustalania wyniku 
głosowania nad poprawkami Senatu” (Wyrok 2017: s. 10-11). Zgodnie z wyrokiem, doszło więc 
do naruszenia art. 121 ust. 3 Konstytucji, ale nie w aspekcie uchybienia konstrukcji domniema-
nia przyjęcia poprawki Senatu, lecz błędnej interpretacji wyniku głosowania. Z tego względu, 
Trybunał orzekł o niezgodności ustawy z 9 lipca 2015 r. z art. 122 ust. 1 w związku z art. 121 ust. 
3 Konstytucji. Błędna interpretacja wyniku głosowania wpłynęła – w jego ocenie – na kolejny 
etap procesu legislacyjnego, którym jest przedstawienie do podpisu Prezydentowi ustawy, 
której tekst nie zawierał modyfikacji, prowadzących do naruszenia art. 122 ust. 1 Konstytucji. 

7   Termin rozpoznania sprawy Kp 4/15 przez Trybunał Konstytucyjny był cztery razy odraczany. Pierwszy 
termin, w dniu 25 października 2016 r., został odwołany w związku z niestawieniem się na rozprawę 
przedstawiciela wnioskodawcy. Drugi, wyznaczony na dzień 29 listopada 2016 r. – został odroczony 
z uwagi na niedyspozycję zdrowotną sędzi-sprawozdawcy. Rozprawa zaplanowana na dzień 28 lutego 
2017 r. została odwołana w związku z wnioskiem Prokuratora Generalnego o wyłączenie ze składu 
orzekającego trzech sędziów Trybunału, natomiast termin rozprawy wyznaczony dzień 11 lipca 2017 
r. – w   związku z niedyspozycją zdrowotną sędziego oraz urlopami sędziów Trybunału (Materiały 
prasowe WWW). Trybunał orzekł ostatecznie w składzie: Mariusz Muszyński (przewodniczący), Henryk 
Cioch, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres, Justyn Piskorski, Julia Przyłębska 
(sprawozdawca), Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Michał Warciński, Sławomira 
Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Zielonacki.
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Nie można się z tym zgodzić. Jak już zostało wyjaśnione wyżej, Marszałek Sejmu, 
interpretując (poprawnie lub błędnie) wyniki głosowania, nie jest w stanie zmienić wy-
rażonej w głosowaniu woli Sejmu. Parafrazując słowa Prokuratora Generalnego, przy-
wołane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdyby przekazana Prezydentowi przez 
Marszałka Sejmu ustawa do podpisu odzwierciedlała prawidłowo wynik głosowania 
w Sejmie, tj. uwzględniała poprawki Senatu, zgodnie z art. 122 ust. l Konstytucji, problem 
niekonstytucyjności błędnej interpretacji wyniku głosowania najprawdopodobniej nie 
byłby podnoszony. Błędne stwierdzenie, że Sejm poprawki odrzucił, mogłoby co najwy-
żej zostać zakwalifikowane jako drobne uchybienie procedury legislacyjnej i jako takie 
nie może stanowić podstawy do stwierdzenia niekonstytucyjności aktu normatywnego. 
Naruszenie to mogłoby zostać konwalidowane podczas kolejnych etapów procesu usta-
wodawczego. Przykładowo, Marszałek Sejmu mógłby samodzielnie poprawić błędne 
stwierdzenie, podając prawidłowe podsumowanie głosowania, ewentualnie posłowie 
mogliby złożyć wniosek o reasumpcję głosowania, a co najbardziej oczywiste – przesła-
ny Prezydentowi tekst mógłby prawidłowo odzwierciedlać wolę Sejmu.

Trybunał umorzył postępowanie w pozostałym zakresie8. Uznał, że nie zachodzi 
potrzeba analizy i oceny zgodności zakwestionowanej ustawy z zasadą legalizmu 
(Konstytucja 1997: art. 7), ponieważ cel postępowania został zrealizowany. W swoim 
orzeczeniu stwierdził ponadto, że kontrola zakwestionowanej ustawy z wyrażoną w art. 
95 ust. 1 Konstytucji zasadą podziału władz jest bezprzedmiotowa, ponieważ ani Sejm, 
ani  Senat nie został pominięty w procesie uchwalania ustawy. Trudno się z tym zgodzić. 
Jeśli złożona Prezydentowi do podpisu ustawa nie uwzględniała przyjętych przez Sejm 
poprawek Senatu – tekst nie odzwierciedla, prawidłowo wyrażonej, w formie uchwały, 
woli Senatu, a  także woli Sejmu wprowadzenia ich do tekstu ustawy. Konstytucyjny 
mechanizm domniemania przyjęcia poprawki Senatu gwarantuje bowiem udział obu izb 
w procedurze ustawodawczej, a więc w realizacji władzy ustawodawczej.

Podsumowanie

Odnosząc się do postawionej na początku niniejszego artykułu tezy, nie ulega 
wątpliwości, że domniemanie przyjęcia poprawki zaproponowanej przez Senat jest 
elementem, określonej w Konstytucji, procedury ustawodawczej. Znalazło to po-
twierdzenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2017 r., na 
tle rozpatrywanej z wniosku Prezydenta sprawy o zbadanie zgodności ustawy z 9 
lipca 2015 r. (Wyrok 2017). Trudno zgodzić się jednak z wyrażoną w wyroku opinią, że 
naruszenie konstrukcji domniemania przyjęcia senackiej poprawki podczas procesu 
legislacyjnego nie jest na tyle poważnym uchybieniem art. 121 ust. 3 Konstytucji, by 
stwierdzić niekonstytucyjność ustawy. Sytuacja taka prowadzić może do powstania 

8  Orzeczenie zapadło większością głosów, choć zarówno sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka, jak 
i sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz zgłosiły zdania odrębne. Nie odnosiły się one jednak 
do treści orzeczenia, lecz do składu orzekającego, z którego na wniosek Prokuratora Generalnego 
wyłączono trzech sędziów: Piotra Tuleję, Marka Zubika i Stanisława Rymara.
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licznych wątpliwości co do skuteczności czynności prawodawczych oraz komplikacji 
proceduralnych, przede wszystkim tzw. pata legislacyjnego.

Trybunał stwierdził, że używana przez Marszałka Sejmu formuła słowna, a w kon-
sekwencji pozytywna bądź negatywna forma głosowania w Sejmie nad poprawkami 
Senatu, pozostaje bez znaczenia wobec wyrażonej w akcie głosowania intencji posłów 
w stosunku do precyzyjnie i jasno zadanego pytania. Dlatego niezrozumiałe jest, że 
błędna interpretacja wyniku głosowania przez Marszałka Sejmu została uznana przez 
Trybunał za istotne uchybienie proceduralne, prowadzące do niezgodności ustawy z art. 
121 ust. 3 Konstytucji. Tym bardziej nie można zgodzić się, że konsekwencją stwierdzenia 
faktu odrzucenia senackich poprawek przez Sejm jest naruszenie art. 122 ust. 1 Konsty-
tucji poprzez przedstawienie tekstu ustawy do podpisu Prezydentowi w innym kształcie 
aniżeli rzeczywiście uchwalony przez Sejm.
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Streszczenie

Parlamenty z natury są instytucjami dwoistymi, gdyż łączą społeczeństwo z prawną strukturą 

władzy państwowej. Analiza właściwości strukturalnych współczesnych legislatyw wskazuje, że 

szczególnie istotny jest czynnik organizacji wewnętrznej pozwalający wyodrębnić bikameralizm 

symetryczny. Przypadek Republiki Włoskiej przyciąga badaczy ustrojów politycznych z wielu po-

wodów. Między innymi z tego względu, że obie izby posiadają identyczną pozycję prawnoustrojową, 

taką samą długość pięcioletniej kadencji oraz dysponują identycznymi kompetencjami. Proporcjo-

nalna ordynacja wyborcza (poza dwoma wyjątkami) gwarantowała, że legislatywa była lustrzanym 

odbiciem społeczeństwa, umożliwiając spotkanie różnych ideologii, w tym również tych najbardziej 

radykalnych. Dwuizbowy parlament włoski wykazywał zdolność do pokojowej konfrontacji między 

dwoma skrajnymi biegunami życia politycznego w warunkach podzielonego politycznie i kulturowo 

społeczeństwa.

Słowa kluczowe: dwoiste instytucje, bikameralizm symetryczny, przypadek włoski.

The bicameral parliament and the institutional reforms in the Republic of Italy

Abstract

Parliaments are dual institutions by nature, as they connect society with the legal structure of the 

state power. An analysis of the structural properties of contemporary legislative bodies indicates the 

particular importance of the factor of internal organization, which makes it possible to distinguish 

a symmetrical bicameralism. The case of Italy is attractive for researchers of political systems for 

many reasons. One of them is a fact, that both chambers hold the identical legal and political po-

sitions, have the same five years’ terms of office and identical scopes of authority. The proportional 

voting system guaranteed (with two exceptions) that the legislative branch was a mirror image of 

society, allowing the meeting of various ideologies, including the most radical ones. Italy’s bicame-

ral parliament manifested its ability to absorb a peaceful confrontation between the opposite poles 

of the political life in the conditions of a politically and culturally divided society.

Keywords: dual institutions, symmetrical bicameralism, the case of Italy.



Zbigniew Machelski94

Symbolizujące ideę reprezentacji i suwerenności parlamenty są tymi instytucjami, 
które pozwalają najlepiej odróżnić systemy demokratyczne od niedemokratycznych. 
Wyposażone są w funkcje legislacyjne, kreacyjne i kontrolne. Mają strukturę dwuizbową 
albo jednoizbową. Zgromadzenie Konstytucyjne w Republice Włoskiej zdecydowało, że 
parlament będzie dwuizbowy: z Izbą Deputowanych i Senatem. Kierowano się koniecz-
nością uwzględnienia autonomii regionalnych oraz interesów różnych grup i elit lokalnych 
działających we Włoszech w specyficzny sposób. Nowa konstytucja uchwalana w latach 
1946–1947 postanowiła, że dwuizbowość będzie symetryczna, tzn. że obie izby wypo-
sażone zostaną w identyczne kompetencje. Celem artykułu jest analiza mechanizmu 
funkcjonowania systemu parlamentarnego Republiki Włoskiej oraz weryfikacja dwóch 
hipotez. Pierwsza zakłada, że model bikameralizmu symetrycznego jest dysfunkcjonalny 
dla systemu rządowego. Druga, że nie jest najsłabszym ogniwem łańcucha instytucjo-
nalnego. Metodologię analizy określają elementy metody historyczno-genetycznej, 
krytycznej analizy dyskursu, dokumentów źródłowych oraz piśmiennictwa. Przy analizie 
treści reform instytucjonalnych zastosowano metodę porównawczą oraz instytucjona-
lizm historyczny. Pozwoliło to na sprawdzenie, jak dokonane wybory dotyczące ustroju 
politycznego wpływały na późniejsze działanie systemu rządowego. Struktura rozważań 
zawiera elementy genezy włoskiej dwuizbowości, praktyki politycznej nakierowanej 
na reformy ustrojowe, prawa wyborczego, dwubiegunowości i personalizacji polityki. 
Uwzględniona została zmiana na scenie politycznej po wyborach parlamentarnych 
w marcu 2018 r.

Bikameralizm symetryczny

Typ ustroju politycznego we Włoszech po drugiej wojnie światowej zapowiedziany 
został w prowizorycznej ustawie zasadniczej (tymczasowe rozporządzenie wykonawcze 
z marca 1946 r. przyjęte na okres przejściowy), zgodnie z którą system parlamentarny 
miał obowiązywać do czasu przyjęcia nowej konstytucji. Rozwiązanie takie wspierały 
wszystkie antyfaszystowskie partie polityczne, poza jednym wyjątkiem: Partia Czynu 
(Partito d’Azione) opowiedziała się za ustrojem prezydenckim na wzór amerykański. Obo-
wiązująca od 1948 r. konstytucja Republiki Włoskiej nie definiuje wprost formy rządów 
jako parlamentarnych, ale nie może być wątpliwości, że chodzi tu o system parlamen-
tarno-gabinetowy, gdzie rząd musi się cieszyć zaufaniem obu izb. Zarówno Senat, jak 
i Izba Deputowanych mają w istocie identyczne kompetencje oraz bardzo podobną 
organizację. Jest to system parlamentarny „lekko zracjonalizowany”, oparty na dwuizbo-
wości równorzędnej (Sartori 2004: s. 199). Bywa określany jako doskonały (pieno, perfetto). 
Wątpliwości pojawiły się już w okresie prac Konstytuanty, gdy upadły projekty dotyczące 
gwarancji dla historycznych mniejszości językowych (Rewera 2017: s. 60 i n.), jak również 
plany włączenia lokalnych przedstawicieli do Senatu. Wzmocnienie autonomii regionów 
było później stałym przedmiotem debat. Zwolennicy regionalizmu sprzeciwiali się wszel-
kim formom federacyjnym. Ostatecznie Republikę proklamowano jako jednolitą i niepo-
dzielną (art. 5 konstytucji), która wspiera samorząd. Wielokrotnie nowelizowany tytuł V 
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ustawy zasadniczej wyznacza granice autonomii regionów. Określa ich kompetencje, 
formy autonomii finansowej, instancje kierownicze, kontrolę rządu centralnego i dwu-
izbowego parlamentu (Misiuda-Rewera 2005; Struska 2008). Relacje zaufania pomiędzy 
rządem a parlamentem zostały właściwie opisane w pierwszym zdaniu art. 94 konsty-
tucji: „rząd musi mieć zaufanie obu izb”. Innymi słowy, po tym jak Prezydent Republiki 
desygnuje premiera oraz (na jego wniosek) ministrów, i wszyscy złożą ślubowanie, rząd 
musi uzyskać wotum zaufania w Izbie Deputowanych i w Senacie Republiki w ciągu 10 
dni. Zawarte w tym artykule ustawy zasadniczej regulacje dotyczą też wniosku o wotum 
nieufności. Stwierdza się, że głosowanie przeciwko rządowemu przedłożeniu w jednej 
lub obu izbach nie nakłada na egzekutywę obowiązku podania się do dymisji (Groppi 
2007: s. 47; Witkowski 2004: s. 133 i n.). Podstawowymi organami włoskiego parlamentu 
są: jego Prezydium (Ufficio di Presidenza) w przypadku Izby Deputowanych oraz Rada Pre-
zydialna (Consiglio di Presidenza) w przypadku Senatu, Konferencja Przewodniczących 
Grup Parlamentarnych (Conferenza di Cappigruppo), komisje parlamentarne oraz struk-
tury parlamentarne zwane giuntami, które dysponują funkcjami doradczo-technicznymi 
i pozaustawodawczymi i w związku z tym są tworzone niezależnie od liczebności i siły 
grup politycznych. Grupy partyjne (kluby parlamentarne), traktowane są zaś jako organy 
parlamentu. Dla eliminacji zjawisk różnic zdań i rywalizacji między izbami tworzy się tzw. 
komisje dwuizbowe składające się z deputowanych i senatorów (Libertini 1977: s. 62). 
Izba Deputowanych liczy 630 członków. W skład Senatu wchodzi 315 senatorów pocho-
dzących z wyboru oraz z mocy prawa – byli prezydenci Republiki, plus pięciu senatorów 
mianowanych przez głowę państwa. Od 1963 r. obie izby mają też tę samą pięcioletnią 
kadencję. Pracują w trybie sesyjnym, zbierając się na posiedzeniach. W hierarchii zadań 
parlamentu włoskiego najwyżej lokuje się ustalanie polityki narodowej. Powinno się to 
odbywać za pośrednictwem grup parlamentarnych, te zaś opanowane są przez partie 
polityczne. W praktyce ostatnich lat zadanie to przerzucone zostało na premiera, który 
jest także liderem koalicji rządzącej i, zgodnie z konstytucją (art. 95), jako Prezes Rady 
Ministrów kieruje ogólną polityką rządu.

Pozycja premiera zależy całkowicie od partii politycznych posiadających w parla-
mencie większość, co czyni parlamentaryzm włoski integralnym: parlamentarismo inte-
grale (Calise 2015: s. 138). Każda z izb jest zorganizowana podobnie, decydując o swojej 
autonomii organizacyjnej samodzielnie. Tworzą swoje organy pomocnicze w proporcjach 
do reprezentacji sił politycznych (Gaca, Witkowski 2012: s. 205). Komisje parlamentarne 
powoływane są na początku każdej kadencji w wyniku delegowania przez poszczególne 
grupy deputowanych i senatorów. Ich profile odpowiadają w dużej mierze profilom odpo-
wiednich ministerstw. Komisje dzielą się w zależności od potrzeby na podkomisje. Obok 
stałych komisji tworzy się również komisje specjalne (Guarnieri 2006: s. 49). Zazwyczaj 
powołuje się je do opracowania konkretnego projektu ustawy. Jako eksperci mogą do 
nich wchodzić osoby spoza grona deputowanych lub senatorów. Do grupy organów po-
mocniczych izb zalicza się także komisje śledcze, powoływane do zbadania konkretnej 
sprawy, bądź komisje doradcze, gdy chodzi o uzgodnienie w parlamencie problematyki 
przedstawionej przez rząd. Postępowanie ustawodawcze może rozpocząć się w każdej 
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z izb. Konstytucja włoska wprowadza rozróżnienie między ustawodawstwem wyłącznym 
państwa, ustawodawstwem konkurencyjnym i ustawodawstwem wyłącznym regionów. 
Dopuszcza się tryb podstawowy i mieszany. Tryb podstawowy, zwany też uproszczonym, 
polega na tym, że jednorazowe debaty w izbach nad projektem ustawy poprzedzone 
są pracami w komisjach parlamentarnych. Specyfika tego trybu wynika z kompetencji 
komisji do stanowienia ustaw nazywanych leggine („prawka”). Z postępowania tego wyłą-
czone są jednak ustawy konstytucyjne, ordynacje wyborcze, delegacje ustawodawcze, 
upoważnienie do ratyfikowania traktatów międzynarodowych oraz zatwierdzania budże-
tu i rachunków państwowych (Ginsborg 1998: s. 264). Komisje mogą zajmować się pro-
jektem ustawy na tzw. posiedzeniu sprawozdawczym, na posiedzeniu ustawodawczym 
(deliberującym) albo na posiedzeniu redakcyjnym. Występuje też procedura mieszana, 
gdy komisja posiada ograniczone kompetencje deliberatywne (stanowiące). Ostateczna 
decyzja w kwestii przyjęcia projektu jako ustawy należy w każdym przypadku do izby. 
Każdy projekt ustawy, aby mógł się stać obowiązującym prawem, musi być przyjęty 
w identycznym brzmieniu przez obie izby. System dwuizbowy we Włoszech nie zna i nie 
stosuje w procesie legislacyjnym żadnych procedur mediacyjnych pomiędzy izbami. 
Różni się tym od rozwiązań przyjętych w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech czy 
nawet Wielkiej Brytanii. Konstytucja Republiki Włoskiej dopuszcza także szczególną for-
mę prawodawstwa w postaci wydania przez rząd dekretu z mocą ustawy. Może do tego 
dojść wyłącznie na podstawie upoważnienia przewidzianego w ustawie i udzielonego na 
ściśle określony czas. Do istotnych funkcji parlamentu należą także zadania kreacyjne 
i kontrolne wykonywane przez obie izby. Do pierwszych należą wybór prezydenta Re-
publiki, 5 sędziów Sądu Konstytucyjnego, 10 członków Najwyższej Rady Sądownictwa  
i 2 członków Najwyższej Rady Sądownictwa Wojskowego, a także wybór obywateli, którzy 
jako sędziowie uzupełniający wejdą w skład Sądu Konstytucyjnego. Do funkcji drugich 
zalicza się ocenę pracy rządu oraz innych organów państwa. Służą temu wspomniane 
instrumenty - wotum zaufania i nieufności, debaty problemowe, interpelacje oraz rozpa-
trywanie sprawozdań organów poddanych kontroli.

Praktyka polityczna

Mechanizm decyzyjny w parlamencie nie jest do końca symetryczny (równorzędny), 
gdyż w praktyce politycznej druga izba nie zawsze pełni istotną funkcję korygującą 
w procesie legislacyjnym. Jest raczej „przekładnią zębatą” dla rządu, co znaczy, że jest 
wykorzystywana politycznie (Rivosecchi: 2007, s. 104). Odnosi się to do sytuacji, gdy 
rząd ma większość w obu izbach, ale nie zawsze jest to możliwe. Na proces decyzyj-
ny w parlamencie wpływ mają nie tylko partie polityczne, również związki zawodowe 
i organizacje pracodawców, pomijając zjawisko sottogoverno, czyli formę nadużyć 
politycznych. W okresie tzw. Pierwszej Republiki obie izby parlamentu wybierane były 
w dużych wielomandatowych okręgach wyborczych, zazwyczaj przy zastosowaniu or-
dynacji proporcjonalnej. Zapewniało to mandaty nawet małym ugrupowaniom (Massari 
2015: s. 87 i n.). Rzadko się zdarzało, by w parlamencie było mniej niż dziesięć partii, żadna 
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z nich nie miała zdecydowanej większości. Chrześcijańscy demokraci zdobyli ją tylko 
raz, w wyjątkowych, zimnowojennych okolicznościach wyborów w 1948 r. Przez szereg 
lat byli partią „względnej większości”, ale nie mogli rządzić sami. Elektorat lewicowy 
(komuniści i socjaliści) utrzymywał się na poziomie od 35 do 40%; elektorat prawicowy 
(liberałowie i neofaszyści) stale oscylował między 10 a 15%. Rządy były koalicyjne, lecz 
do lat 80. liczba koalicji rządowych była ograniczona. W pierwszym okresie „Pierwszej” 
Republiki, po rządach jedności narodowej wspieranych przez wszystkie główne partie 
antyfaszystowskie, łącznie z komunistami, występowały trzy główne typy koalicji gabi-
netowych: centrowe; centroprawicowe składające się z chrześcijańskich demokratów, 
republikanów, socjaldemokratów i (czasami) liberałów; centrolewicowe bez liberałów, 
ale z udziałem socjalistów. Politykę parlamentarną określała do połowy lat 70. zasada 
niedoskonałej dwupartyjności: bipartitismo imperfetto (Ignazi 2002: s. 85). Z sześciu 
głównych partii politycznych obecnych w parlamencie dwie miały największe poparcie 
wyborcze: chrześcijańscy demokraci i komuniści. Od sierpnia 1979 r. do kwietnia 1992 r. 
rządziła koalicja pięciu partii politycznych – pentapartito (chadecy, socjaliści, socjal-
demokraci, liberałowie i republikanie). Politykę determinował proces powracania do 
systemu partii historycznie antyfaszystowskich (Lepre 1993: s. 195 i n.; Salvadori 2001: 
s. 81 i n.). Pierwsi  wrócili socjaliści – na początku lat sześćdziesiątych, dekadę później 
komuniści. Na rywalizację polityczną wpływ miało typowo włoskie trasformismo ozna-
czające sztukę zamieniania oponentów w popleczników, co skutkowało włączaniem 
całych frakcji partyjnych (correnti) do obozu rządowego (Musella 2003: s. 150; Clark 2009: 
s. 117). Zjawisko to zbiegło się z kartelizacją partii politycznych, która umocniła „partio-
krację” (partitocrazia), choć tak naprawdę partie zawiodły. Cezurę reform ustrojowych 
w „Pierwszej” Republice wyznacza powołanie dwuizbowej komisji pod przewodnictwem 
liberała Aldo Bozziego w parlamencie IX kadencji (1983-1987). Należy jednak zaznaczyć, 
że początek historii reform instytucjonalnych datuje się na koniec lat 70. ubiegłego wieku 
(Wawrzyniak 2007: s. 135). Pracująca w latach 1983-1985 komisja Bozziego1 sformułowa-
ła projekt zmian w konstytucji, który przewidywał między innymi rewizję art. 92, 93, 94 
i 96, lecz nie został wprowadzony w życie. Głęboką rewizję konstytucji zaproponowała 
również druga dwuizbowa komisja parlamentarna ds. reform (okres XI kadencji parla-
mentu 1992-1994), pod przewodnictwem Ciriaco De Mitty wywodzącego się z chadecji 
oraz eks-komunistki Nilde Jotti z Partii Demokratycznej Lewicy (Partito Democratico 
della Sinistra, dalej: PDS). Chodziło między innymi o wprowadzenie do ustawy zasad-
niczej mechanizmu konstruktywnego wotum nieufności. Koalicja rządowa zderzyła się 
jednak z kryzysem instytucjonalnym wywołanym przez aferę łapówkową Tangentopoli. 
W atmosferze śledztwa „czyste ręce” (Mani pulite) doszło do wcześniejszego rozwiąza-
nia parlamentu i przedterminowych wyborów. Doprowadziło to do upadku „Pierwszej” 
Republiki, tradycyjnych partii politycznych oraz odsunięcia od wpływu na politykę 
parlamentarną starego establishmentu (Morlino 2006: s. 156 i n.). Rezultaty prac trzeciej 
bicamerale w parlamencie XIII kadencji (1996-2001) składającej się z 35 deputowanych 

1  W parlamencie włoskim jest zwyczaj sygnowania komisji nazwiskiem jej przewodniczącego.
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i 35 senatorów, także niewiele wniosły. Przewodniczący komisji, Massimo D’Alema z PDS 
jako faktyczny lider partii zajęty był przede wszystkim ograniczaniem roli politycznej 
urzędującego premiera Romano Prodiego. Premier wywodził się z chadecji i formalnie 
rzecz ujmując stał na czele rządzącej centrolewicowej koalicji (Bokszczanin 2004: s. 50). 
Od X legislatury (1987 r.) do wyborów parlamentarnych w marcu 2018 r., które zapocząt-
kowały XVIII legislaturę, na 20 rządów 16 miało ministerstwo ds. reformy instytucjonalnej, 
a od 1994 r. także właściwy departament (Dipartimento per le riforme istituzionali) przy 
Prezydium Rady Ministrów (Presidenza del Consiglio dei ministri). Efekty tych rozwiązań 
nie przynosiły jednak zamierzonego skutku, i społeczeństwo traciło zaufanie do instytu-
cji publicznych.

Osobny rozdział włoskiej praktyki politycznej stanowi historia ruchu na rzecz refe-
rendum. W latach 1981–1990 czternaście razy sięgano do tej instytucji (Cotta, Verzichelli 
2008: s. 109-110). Wszystkie konsultacje ludowe z inicjatywy wyborców dotyczyły spraw 
podejmowanych niechętnie przez partie polityczne. Aktywiści kolejnych inicjatyw pod-
kreślali swoją niezależność. Liderzy tego ruchu wywodzili się wprawdzie z partii2, lecz nie 
byli powiązani z ich establishmentem (Kużelewska 2017: s. 116 i n.). Zainicjowali na po-
czątku lat 90. ważną inicjatywę związaną z odejściem od proporcjonalności w systemie 
wyborczym. Przyczynili się też do przełamania psychologicznej bariery zmian w tytule 
V konstytucji (art. 117 i 118), który dotyczy gmin i prowincji, co umożliwiło tzw. dewolucję 
(Machelski 2010: s. 218-219). Znaczna część elektoratu oczekiwała wówczas reformy pro-
wadzącej do federalizmu. W atmosferze tych oczekiwań doszło do kolejnego referen-
dum w czerwcu 2006 roku. Jedno z pytań dotyczyło zniesienia systemu dwuizbowego. 
Większość głosujących opowiedziała się przeciwko proponowanemu pakietowi reform 
konstytucyjnych, które zmieniały równowagę między władzami wykonawczą i uchwało-
dawczą (Suszycka-Jasch, Wawrzyniak 2007: s. 90-103). Istotną okolicznością rzutującą na 
praktykę polityczną był kryzys legitymizacji partii politycznych. Zdaniem wielu znawców 
problemu stanowią one najsłabsze ogniwo włoskiego systemu politycznego (Della Porta 
et al. 2015: s. 216). Partie podlegały procesowi ewolucji, ale stale narażone były na rozdź-
więk między pozytywnymi funkcjami jakie spełniają (stabilizacja systemu wyborczego, 
artykulacja oczekiwań i interesów elektoratu, dyscyplinowanie łamiących reguły życia 
publicznego polityków na szczeblu krajowym i lokalnym), a wyjątkowo niskim, na tle 
innych instytucji, zaufaniem opinii publicznej. W okresie „Pierwszej” i „Drugiej” Republiki 
partie były wewnętrznie podzielone, podatne na trasformismo oraz korupcję (Salvadori 
2001: s. 124–125). Splot tych czynników porównywany jest we Włoszech do ośmiornicy 
(«piovra»)3. Partie przekształcały się w ugrupowania „dla wszystkich” («pigliatutto»), ale 
nie potrafiły rozwiązywać problemów istotnych dla państwa rozumianego jako wspól-
nota. Otwarło to przestrzeń dla nowych ugrupowań, które przejmowały niezadowolony 

2        Chodzi przede wszystkim o Marco Pannellę z Partii Republikańskiej oraz Mario Segniego z chrześcijańskiej 
demokracji.

3    Telewizyjny serial kryminalny o tym samym tytule (La piovra), pokazujący jak inspektor Corrado Cattani 
walczy z mafią, która przeniknęła świat polityki, był bardzo popularny na początku lat osiemdziesiątych 
XX w.



Dwuizbowy parlament i reformy instytucjonalne w Republice Włoskiej 99

elektorat. Tak powstała Liga Północna (Lega Nord – LN), zwana il Carroccio, która na 
początku lat 90. miała wpływy tylko w regionach północnych (Passarelli, Tuorto 2012: s. 
96–97). Początkowo skupiała separatystów z Północy. Po upadku komunizmu, który ma 
we Włoszech solidne wpływy kulturowe i polityczne, ligi północne zyskały nowych zwo-
lenników. Ich zasługą było wprowadzenie do debaty publicznej problemu federalizmu. 
LN po rezygnacji z hasła „oderwanie Padanii” umocniła swoje wpływy w skali całego 
państwa. Ostatnio także w tzw. czerwonym pasie (Emilia-Romania, Toskania, Umbria, 
Marche). W Lombardii i w Veneto wpływy LN stanowią co najmniej 30 proc. całego elek-
toratu (Passarelli, Tuorto 2018). Liga kształtuje swój wizerunek partii broniącej wspólnoty 
lokalne przed przestępczością, korupcją oraz napływem do Włoch fali imigrantów.

Reformy prawa wyborczego, dwubiegunowość 
i personalizacja rywalizacji politycznej

W sierpniu 1993 r. parlament VI kadencji przyjął nowe prawo wyborcze do Izby De-
putowanych i do Senatu nazwane Mattarellum (zwyczaj tytułowania ustaw nazwiskiem 
pomysłodawcy)4. Nawiązywała do schematu zaaplikowanego w jednostkach terytorial-
nych (gminy, prowincje, regiony), nazwanego neoparlamentaryzmem (Baldini 2004: s. 
152). Zakładał bezpośredni wybór organów monokratycznych w taki sposób, by zapobiec 
elekcji burmistrzów (od 1999 r. także przewodniczących regionów), którzy wywodzili się 
z orszaku największych partii politycznych. Po latach okazało się, że neoparlamentaryzm 
nie usprawnił mechanizmu rządowego na szczeblu lokalnym. Przyczynił się natomiast do 
ukształtowania nowej kasty, która żyje z polityki (Rizzo, Stella 2008: s. 232 i n.). Ordynacja 
Mattarellum wprowadzała łączony system większościowy i proporcjonalny w wyborach 
do Izby Deputowanych i do Senatu, wpisując się w proces tranzycji od „Pierwszej” Repu-
bliki do „Drugiej” Republiki (Sartori 2004: s. 222). Wybór kandydatów „większościowych” 
w okręgach jednomandatowych w jednej turze dotyczył obsady 75% miejsc w obu 
izbach (475 mandaty deputowanych i 232 mandaty senatorskie). Repartycja pozostałych 
25% miejsc w Izbie Deputowanych następowała zgodnie z systemem proporcjonalnym 
między partie, które przekroczyły próg zaporowy 4%. Natomiast w Senacie pozostałe 
mandaty przydzielane były według systemu proporcjonalnego kandydatom, którzy 
otrzymali w okręgach największy procent głosów, jednak nie zostali wybrani w syste-
mie większościowym (Bokszczanin 2016: s. 316–317). Przewidziano również mechanizm 
korekty nazwany „podziałem” (scorporo). Miał on wspierać najmniejsze ugrupowania 
podczas proporcjonalnej repartycji mandatów. Równolegle do tego utrwalał się zwyczaj 
wskazywania kandydata na premiera rządu przez rywalizujące ugrupowania. Mieszana 
ordynacja zastosowana została w wyborach parlamentarnych w 1994 r. i w 1996 r. Pierw-
sze przyniosły sukces Silvio Berlusconiemu (Jóźwiak–Di Marcantonio 2011: s. 233 i n.; 
Bokszczanin 2014: s. 101 i n.), który przy pomocy ekspertów od reklamy, pod hasłem walki 
z partiokracją, wprowadzał na rynek nowy produkt polityczny o nazwie „Włochy do Przo-

4   Autorem ustawy był Sergio Mattarella, od 3 lutego 2015 r. prezydent Republiki Włoskiej.
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du” (Forza Italia – FI). Przypieczętowaniem końca „Pierwszej” Republiki było przekształ-
cenie się partii komunistycznej w PDS w lutym 1991 r. a partii neofaszystowskiej w Sojusz 
Narodowy (Alleanza Nazionale) w czerwcu 1995 roku5. Rok wcześniej Berlusconi uzyskał 
wsparcie ze strony centroprawicy i wygrał wybory parlamentarne (Morlino 2008: s. 377-
388). Porażkę poniósł blok lewicy (postkomuniści, socjaliści i ugrupowania ekologiczne), 
w szczególności zaś wybory te były klęską lidera postkomunistów z PDS, Achille Occhet-
to. Centrolewica wygrała wybory dopiero dwa lata później, wysuwając jako kandydata 
na premiera Prodiego. Dojście do władzy tej koalicji, którą zbudowali postkomuniści 
oznaczało, że zasada conventio ad excludendum znika z życia politycznego państwa6. 
Konsekwencją zmian wprowadzonych w ordynacji wyborczej była wspomniana perso-
nalizacja rywalizacji politycznej, ale bez większego wpływu na poprawę stabilności rzą-
dowej (Sartori 2002: s. 114). Rząd Berlusconiego utworzony w 1994 r. przetrwał zaledwie 
dziewięć miesięcy, zgodnie ze starą praktyką kryzysów parlamentarnych wynikających 
z opuszczenia koalicji przez jedno z ugrupowań. Ten sam mechanizm zadziałał w przy-
padku pierwszego rządu Prodiego.

Ordynacja Mattarellum nie doprowadziła do uproszczenia i koncentracji sceny po-
litycznej (Colarizi 2007: s. 212; 230). W rywalizacji wyborczej liczyły się wprawdzie dwie 
główne koalicje: centroprawicowa i centrolewicowa, każda z nich miała wyrazistego 
kandydata na premiera rządu, lecz tendencja do rozdrobnienia partyjnego pozostała 
cechą systemu partyjnego. W Senacie i Izbie Deputowanych zasiadali wydelegowani 
przedstawiciele wywodzący się z co najmniej kilkunastu ugrupowań politycznych. 
Efektem była tzw. governabilità (Guarnieri 2016: s. 16), czyli sprawowanie rządów ponad 
wymogami reprezentatywności określonej podczas wyborów. Doświadczenia „kaden-
cji większościowych” (XII, XIII, XIV) pokazały, że drobne poprawki w ordynacji wyborczej 
nie skutkują. Posłowie nadal zmieniali barwy partyjne, albo nie poddawali się dyscypli-
nie (franchi tiratori)7, przechodząc w trakcie kadencji z jednej grupy do drugiej, co do-
datkowo osłabiało skrajnie rozczłonkowane kluby parlamentarne (Lanza, Piazza 2002:  
s. 254). Spośród wszystkich 945 parlamentarzystów XVII kadencji wybranych w 2013 r. 
aż 35% zdążyło w połowie 2017 r. zmienić przynależność klubową. Rekordzistą był 
senator Luigi Compagna, który uczynił to dziewięć razy. Grupa „niezależnych” przed-
stawicieli ujawnia się najczęściej podczas elekcji prezydenta Republiki, członków Sądu 
Konstytucyjnego i Najwyższej Rady Sądownictwa. Ich głosowanie sprawiło, że swoje 
szanse na urząd prezydenta stracili między innymi tak znani politycy jak Amintore Fan-
fani (1964), Arnaldo Forlani (1992) i wspomniany Prodi (2013). Liczba ponad dziesięciu 
grup parlamentarnych w Izbie Deputowanych i w Senacie miała negatywny wpływ na 
jakość rządzenia.

5   Obok alternacji władzy, wyróżniającymi cechami „Drugiej” Republiki są personalizacja partii politycznych, 
prezydencjalizacja systemu rządowego oraz koalicyjny charakter rywalizacji wyborczej (Bordignon 2014: 
s. 71 i n.).

6   Zasada ta, polegająca na izolacji partii komunistycznej (początkowo również partii socjalistycznej), 
określała politykę parlamentarną od 1948 r.

7   Grupa „niezależnych” przedstawicieli była spora. W parlamencie XVII kadencji w połowie roku 2017 było 
to co najmniej 150 deputowanych z 11 grup i 7 zespołów parlamentarnych (Conoscere 2017).
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Wymagało to przeprowadzenia głębszych reform konstytucyjnych (Morlino 2008:  
s. 333 i n.). Zadania tego podjęła się centroprawica po powrocie do władzy w czasie XIV 
kadencji parlamentu (2001–2006). Przygotowano ustawy wprowadzające bezpośredni 
wybór prezesa Rady Ministrów, odejście od czystego systemu dwuizbowego oraz po-
zbawienie Prezydenta Republiki uprawnień gwarancji i kontroli. Korzystając z modelu 
westminsterskiego oraz systemu kanclerskiego próbowano wprowadzić „premierostwo 
absolutne” – premierato assoluto (Pinelli 2015: s. 77). Premiera mieli desygnować wyborcy 
na podstawie kandydatury zgłoszonej przez rywalizujące ugrupowania, przed wyborami 
do Izby Deputowanych. Szef rządu miał powoływać i odwoływać poszczególnych mini-
strów, bez pośrednictwa Prezydenta Republiki (Lorencka 2010: s. 106). Wnioski o wotum 
zaufania oraz o konstruktywne wotum nieufności miały być głosowane tylko w Izbie De-
putowanych. Przewidywano także głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości, by uporać 
się z problemem sędziokracji (justitocracy). Wiązało się to z zapowiedzianą nowelizacją 
art. 135 konstytucji, który określa sposób wyboru sędziów Sądu Konstytucyjnego. Projekt 
tych zmian był wyjątkowo obszerny. Dotyczył niemal wszystkich instytucji konstytucyj-
nych. Przebył niemal całą drogę legislacyjną, ale odrzucony został podczas wspomnia-
nego referendum w czerwcu 2006 r. Centroprawicy udało się jedynie zmienić ordynację 
wyborczą. Projekt odejścia od Mattarellum przygotował minister ds. reform ustrojowych 
Roberto Calderoli. Ustawa nie nosiła zwyczajowej nazwy zgodnej z nazwiskiem autora 
(legge Calderoli) – określona została jako Porcellum8. Powód był następujący: minister 
nie ukrywał, że chce zrobić „świństwo” opozycji. Ordynacja wprowadzała wieloman-
datowe okręgi wyborcze, blokowanie list partyjnych (bez zaznaczania preferencji przy 
nazwiskach kandydatów) oraz mechanizm premii większościowej. Ustanawiała trzy 
progi zaporowe: dla koalicji, dla pojedynczych partii (wymuszając tym koalicję) oraz dla 
formacji politycznych zrzeszonych w koalicjach. Na jej podstawie trzy razy wybierano 
przedstawicieli do Izby Deputowanych i do Senatu (2006, 2008, 2013), nim w grudniu 
2013 roku Sąd Konstytucyjny zorientował się, że obowiązująca przez siedem lat ustawa 
o prawie wyborczym jest niezgodna z konstytucją9. Izolda Bokszczanin trafnie zauważa, 
że naczelną ideą, jaka przyświecała promotorom zmian prawa wyborczego we Włoszech 
była wola zapewnienia warunków, by możliwie szybko i jednoznacznie określić, kto jest 
zwycięzcą w wyborach parlamentarnych (Bokszczanin 2016: s. 328). Przedstawiciele 
klasy politycznej upatrywali w reformie ordynacji wyborczej remedium na niestabilność 
oraz wewnętrzny podział parlamentu na wspomniane niezliczone frakcje partyjne, co 
niebywale komplikowało proces legislacyjny, gdy idzie o ustawodawstwo o charakterze 
konstytucyjnym (procedura tworzenia prawa w oparciu o wspomniane leggine gwaran-
towała na ogół stabilność, mając na względzie realizację interesów partykularnych). Za-
znaczał się też kierunek ewentualnych zmian sprzyjających ukształtowaniu się nowych 
relacji rząd – parlament oraz modyfikacji modelu ustrojowego państwa. Wpływał na 

8   Autorem określenia był Giovanni Sartori, podobnie jak w przypadku Mattarellum.
9   Zarzut niekonstytucyjności dotyczył przepisów o premii większościowej i braku możliwości wyrażania 

preferencji na listach zwierających kilka nazwisk kandydatów. Zakwestionowane zapisy należało 
zatem zmienić.



Zbigniew Machelski102

to złożony proces personalizacji partii politycznych, połączony z ogólną tendencją do 
prezydencjalizacji systemów rządowych. Wiąże się to zazwyczaj z prepotencją premiera 
jako szefa egzekutywy (Szymanek 2014: s. 178). Towarzyszy temu umniejszenie roli parla-
mentu, zwłaszcza jego pozycji wyznaczonej przez funkcję legislacyjną.

Na początku „Drugiej” Republiki system partyjny tworzyło kilkanaście ugrupowań 
relewantnych. Po wyborach parlamentarnych w 2008 r. wydawało, że liczba ta zmniej-
szy się i system utrwali się jako dwupartyjny. Przekonanie to związane było z procesem 
konsolidacji środowiska proeuropejskiej lewicy oraz utworzeniem Partii Demokratycznej 
(Partito Democratico – PD) w październiku 2007 roku. Kilka miesięcy później powstała 
centroprawicowa partia Lud Wolności (Popolo della Libertà – PdL). Okres pozornej dwu-
partyjności trwał tylko do wiosny 2013 roku. PdL rozpadła się. Sytuacja stała się bardziej 
złożona, gdy powstał amorficzny Ruch 5 Gwiazd (Movimento 5 stelle – M5S), zwołany 
na Facebook’u przez satyryka Beppe Grillo. M5S wystawił po raz pierwszy listy swoich 
kandydatów w wyborach regionalnych w 2010 r. Wprowadził tylko pojedynczych radnych 
do rad regionów Emilia-Romania i Piemontu (Corbetta, Gualmini 2013: s. 52). Po upływie 
trzech lat ten antyestablishmentowy ruch polityczny, który stał się kwintesencją popu-
lizmu (Diamanti, Lazar 2018: s. 114–115), przekształcił się w trzecią siłę na włoskiej scenie 
politycznej.

Kolejne nieudane próby reform ustrojowych

Polityka (nie tylko we Włoszech) stała się nie tyle spersonalizowana, ile personalna 
(Bordignon 2014: s. 20 i n.; Diamanti, Lazar 2018: s. 31 i n.). Podobnie jak w innych stabilnych 
demokracjach, wyborca włoski nie musi znać programu partii politycznej, gdyż kojarzy go 
z domniemanymi cechami lidera (ten zaś często na to nie zasługuje). W tym psycholo-
gicznym mechanizmie ogromną rolę odgrywa telewizja. Tak było również w przypadku 
wyborów parlamentarnych w lutym 2013 roku. Miały one przebieg szczególny, gdyż 
w istocie rzeczy nie ujawniły, kto był ich zwycięzcą. W wyborach do Izby Deputowanych 
najwięcej głosów padło na M5S (25,56%), druga była PD (25,43%). Kolejność ta odwróciła 
się po ogłoszeniu wyników w wyborach do Senatu: PD – 27,43%; M5S – 23,79%. Całościowy 
rezultat, biorąc pod uwagę, że rywalizowały koalicje partyjne, był jeszcze inny. Najwięcej 
głosów w wyborach do Izby Deputowanych padło na koalicję centrolewicową skupioną 
przy PD, której liderem był Pier Luigi Bersani: 29,55% (340 mandatów). Drugie miejsce 
przypadło centroprawicowej koalicji Berlusconiego: 29,18% (124 mandaty). Dopiero na 
trzecim miejscu w podziale mandatów znalazła się lista pojedynczego ugrupowania, na 
którą padło najwięcej głosów: M5S otrzymała 108 miejsc w Izbie Deputowanych. Kolejne 
miejsce zajęła koalicja trzech ugrupowań, której liderem był były premier Mario Monti: 
10,56% (45 mandatów). W wyborach do Senatu na koalicję Bersaniego padło 31,63% (113 
mandaty); na koalicję Berlusconiego: 30,72% (116 mandatów). Partia Grillo (lider M5S nie 
mógł startować w wyborach ze względu na ciążący na nim wyrok sądowy) uzyskała 23,79% 
(54 mandaty). Lista Montiego zdobyła 9,13% głosów (18 mandatów). Frekwencja w wybo-
rach wyniosła 75,1% i była najniższa w historii Republiki (Chiaramonte 2014: s. 54). Kłopot 
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zaczął się, gdy trzeba było utworzyć rząd, ponieważ zwycięska koalicja wyborcza nie miała 
większości w Senacie. Prezydent Republiki powierzył misję utworzenia rządu liderowi tej 
koalicji wyborczej. Bersani nie chciał tworzyć rządu mniejszościowego z poparciem ze-
wnętrznym PdL. Liczył na poparcie ze strony M5S, ale się przeliczył (Ceron, Curini 2014: s. 
151). Zbiegła się z tym niezdolność parlamentu do wybrania nowego prezydenta Republiki. 
Przedłużający się pat polityczny skłonił urzędującego prezydenta, Giorgio Napolitano, 
do wyrażenia zgody na reelekcję, mimo podeszłego już wieku. Kandydatura ta zyskała 
poparcie PD i PdL. Napolitano wybrany został na drugą kadencję mając poparcie 738 
członków obu izb oraz delegatów z każdego regionu10. Ponieważ misja utworzenia rządu 
przez Bersaniego nie powiodła się, Prezydent Republiki powierzył ją Enrico Letcie, który 
pełnił partyjną funkcję zastępcy sekretarza PD. Letta porozumiał się z Berlusconim oraz 
Montim i utworzył rząd „wielkiej koalicji”, drugi w historii Republiki (Ceron, Curini 2014: s. 162). 
W składzie rządu znaleźli się ministrowie z PD, PdL oraz z Wyboru Obywatelskiego (Scelta 
Civica – SC) Montiego. Przeciwko głosowały partie: Lewica Ekologia Wolność (Sinistra 
Ecologia Libertà – SEL); M5S oraz prawicowe ugrupowanie Bracia Włoch (Fratelli d’Italia 
– FdI). Deputowani LN wstrzymali się od głosu. Nowy rząd miał realizować zapowiedzianą 
reformę systemu rządów oraz podjąć skuteczne działania w sferze ekonomicznej. Premier 
Letta zapowiedział, że zgodnie z procedurą określoną w art. 138 konstytucji zlikwidowane 
zostaną prowincje jako oddzielne jednostki administracyjne, bikameralizm symetryczny 
oraz zmniejszona zostanie liczba parlamentarzystów. We wrześniu parlament powołał 
dwuizbową komisję (tzw. Commissione dei 40), której zadaniem było przygotowanie zało-
żeń tej reformy. Komisja wsparta została przez powołany wcześniej przez premiera zespół 
35 ekspertów, wybitnych prawników konstytucjonalistów (Lanzalaco 2014: s. 189, 192), który 
nazwany został „grupą mędrców” (saggi). Ich zadaniem było przygotowanie nowej redakcji 
zapisów Tytułu I, II, III i V części drugiej ustawy zasadniczej.

Realizację planu reform utrudniały podziały w obozie centroprawicy. Na Berlusconim 
ciążył wyrok za nadużycia finansowe w jego medialnym koncernie Mediaset. Zgodnie 
z nową ustawą z 2012 r. groziło mu pozbawienie mandatu senatora. Starał się wywierać 
presję na rząd. Wydawało mu się, że będzie mógł wykorzystać wsparcie swojego na-
maszczonego następcy, który był wicepremierem rządu, Angelino Alfano. Bez rezultatu. 
Berlusconi stracił mandat senatora we wrześniu 2013 r. Wycofał następnie poparcie dla 
rządu i spowodował rozłam w PdL. Doszło następnie do rekonstrukcji FI jako „prawicy 
centrum” (Paolucci 2014: s. 116), zawieszenia działalności przez PdL i utworzenia Nowej 
Centroprawicy (Nuovo Centrodestra – NCD) – partii, na której czele stanął Alfano. NCD 
utworzyła w obu izbach, wspólnie z chadekami z Unii Centrum (Unione di Centro – UdC), 
jedną grupę parlamentarną. W marcu 2017 r. NCD przekształciła się w Alternatywę 
Ludową (Alternativa Popolare – AP). Zmienił się też układ sił w PD, która jako „lewica 
centrum” i partia systemowego „jądra” (core party), była rozgrywającym przy tworzeniu 

10  Napolitano zrezygnował ze stanowiska w styczniu 2015 r. Zastąpiony został przez Sergio Mattarellę, 
wskazanego przez urzędującego premiera. Nowy Prezydent Republiki Włoskiej uzyskał w czwartym 
głosowaniu 665 głosów, od liczącego 1009 elektorów zgromadzenia (deputowanych, senatorów 
i przedstawicieli regionów).
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koalicji rządowej (Laver, Schofield 1990; Diamanti, Lazar 2018: s. 123 i n.). Niepowodzenie 
misji Bersaniego wymusiło jego rezygnację z funkcji partyjnej oraz kolejne wybory w PD 
na funkcję sekretarza. Odbyły się w grudniu 2013 r. i miały charakter otwarty (głosować 
mógł każdy obywatel, po wpłaceniu niewielkiej kwoty na fundusz partyjny). Wykorzystał 
to były burmistrz Florencji, Matteo Renzi, który w sensie sposobu uprawiania polityki stał 
się na lewicy odpowiednikiem Berlusconiego (Bordignon 2014: s. 161). Zyskał poparcie 
prawie 3 mln głosujących (67%) i został nowym sekretarzem PD.

Od rządu Matteo Renziego do rządu Paolo Gentiloniego

Na początku lutego 2014 roku Renzi zażądał ustąpienia Letty z funkcji premiera. 
Prezydent Republiki zaakceptował tę czysto „wewnątrzpartyjną” zmianę i po złożeniu dy-
misji przez Lettę powierzył sekretarzowi PD misję utworzenia nowego gabinetu. Powstał 
drugi rząd w czasie XVII legislatury, który 25 lutego uzyskał wotum zaufania w Senacie 
(169 głosów za i 139 przeciwko) i w Izbie Deputowanych (378 głosów za, 220 przeciwko  
i 1 wstrzymujący się), dzięki poparciu ośmiu klubów parlamentarnych. Autorski rząd Ren-
ziego składał się z ministrów należących do PD, SC, NCD i UdC (Lorencka 2017: s. 217). 
Premier zapowiedział kontynuację reform ustrojowych oraz obniżenie kosztów polityki. 
W związku ze wspomnianym orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego, zmuszony był również 
do przedstawienia propozycji nowej ordynacji wyborczej. Potrzebna była w tym celu 
szersza koalicja parlamentarna. Okazała się możliwa po wsparciu uzyskanemu od Berlu-
sconiego. Lider FI zażądał w zamian likwidacji bikameralizmu symetrycznego, zniesienia 
prowincji jako odrębnych jednostek administracyjnych oraz przeprowadzenia zmian na 
rynku pracy w ramach tzw. «Jobs Act». Premier warunki te przyjął, stając po stronie tych, 
którzy dyskwalifikowali bikameralizm symetryczny ze względu na jego konstrukcyjne wady 
(Kużelewska 2017: s. 123). Porozumienie Renzi – Berlusconi uzgodnione zostało 18 czerwca 
2014 roku. Nazwane zostało „Paktem Nazareno” ponieważ zawarte zostało w siedzibie PD 
w Rzymie przylegającej do Palazzo del Collegio Nazareno (Hanretty, Profeti 2015: s. 44). 
Dotyczyło między innymi zmiany tytułu V części II konstytucji oraz zmiany ordynacji wybor-
czej. Nowa ordynacja promulgowana została 6 maja 2015 roku. Nazwana została Italicum, 
co miało sugerować oryginalny włoski charakter, choć wzorowana była na rozwiązaniach 
przyjętych w Hiszpanii i w Niemczech. Zakładała uzyskanie premii większościowej w przy-
padku, gdy zwycięska lista partyjna osiągnie próg 37% poparcia w pierwszej turze. Dawało 
to 340 mandatów w Izbie Deputowanych (54%). Przewidywała też balotaż, gdyby żadne 
z ugrupowań nie osiągnęło tego poziomu poparcia, między tymi dwoma, które miały mieć 
najlepszy wynik w pierwszej turze. Każda lista wyznaczała swojego lidera. Jako „jedynka” 
mógł on kandydować w kilku okręgach (nie więcej jednak niż w dziesięciu). Zrezygnowano 
z zaaplikowanego w regionach na początku lat 90. modelu neoparlamentarnego. Bezpo-
średnie wybory burmistrzów i przewodniczących regionów nie okazały się najlepszą lekcją 
demokracji. Władza w wielu gminach opleciona została siecią korupcji (Di Mascio, Natalini 
2016: s. 170). Przykładem było Południe, Rzym jako stolica regionu, a także inne ośrodki 
metropolitalne. Premier starał się zdynamizować proces reform ustrojowych. Polegało to 
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na zamianie dwuizbowości symetrycznej na „dwuizbowość zróżnicowaną” (bicameralismo 
differenziato), w praktyce zaś oznaczało przesunięcie całego ciężaru prac legislacyjnych do 
Izby Deputowanych (Fabrini, Lazar 2016: s. 57; Chiaromonte, Wilson 2017: s. 29). W marcu 
2014 r. rząd przekazał do parlamentu projekt ustawy Renzi-Boschi (od nazwisk premiera 
i minister ds. konstytucyjnych i relacji z parlamentem, Marii Eleny Boschi) zakładającej mię-
dzy innymi zmniejszenie do 100 liczby senatorów wybieranych w wyborach pośrednich, 
przez rady regionalne, spośród radnych oraz burmistrzów. Zgodnie z planem premiera 
miało to być zamknięcie długiego etapu przechodzenia od „Pierwszej” do „Drugiej” Repu-
bliki. Rola Senatu ograniczona została do funkcji reprezentanta instytucji lokalnych (rappre-
sentante delle istituzioni territoriali), jako łącznika między państwem, instytucjami lokalnymi 
i Unią Europejską (dalej: UE). Jako wyraziciel autonomii (espressione dell’autonomia), Senat 
miał wpływać na formułowanie i realizowanie polityk wspólnotowych na poziomie regio-
nów (Fusaro 2017: s. 130). Tracił jednak wpływ na określanie kierunków polityki narodowej. 
Zgodnie z tym założeniem miał zostać wyłączony z procedury wyrażania rządowi wotum 
zaufania i nieufności, zachowując kompetencje w następujących dziedzinach:

1) rewizji konstytucji lub innych ustaw konstytucyjnych, zgodnie z art. 138 ustawy 
zasadniczej;

2) decyzji dotyczących wyborów do izby oraz statusu senatorów;
3) praw mniejszości językowych, instytucji referendum oraz innych form konsultacji 

ludowej;
4) ratyfikacji traktatów o zasadach członkostwa w UE oraz ustaw regulujących wa-

runki udziału Włoch w realizacji polityk wspólnotowych;
5) regulacji stosunków między samorządem terytorialnym i państwem, w szczegól-

ności w zakresie prawa wyborczego do jednostek terytorialnych, form autonomii 
regionów i prowincji o statusie specjalnym, zastępowania rządu w relacjach z lo-
kalnymi instytucjami publicznymi, gdy idzie o alokację zasobów, zawierania przez 
władze lokalne umów międzynarodowych na podstawie prawa wspólnotowego 
oraz bezpośredniego uczestnictwa regionów w stosunkach międzynarodowych.

Ponieważ chodziło o bardzo szeroki pakiet reform ustrojowych, włącznie ze zmianą 
tytułu IV ustawy zasadniczej (stosunki polityczne) części I oraz tytułów I, II, III, V i VI części 
II – razem 47 artykułów, rząd zdecydował, że należy odwołać się w tej sprawie do instytu-
cji referendum. Uznano również, że w tym samym trybie dojdzie do likwidacji Narodowej 
Rady Gospodarki i Pracy (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, dalej: CNEL). 
Zaproponowana forma wprowadzania zmian ustrojowych spotkała się ze sprzeciwem 
opozycji parlamentarnej oraz mniejszości w PD. Zorganizował się również ponadpartyjny 
ruch sprzeciwu „NO”. Przedstawiciele tego ruchu wystosowali do premiera apel (L’appel-
lo 2016). Argumentowali, że:

 ▪ reforma systemu dwuizbowego została źle przygotowana. Zabrakło w niej 
miejsca na trzeźwą ocenę oraz porównania z innymi rozwiązaniami tego typu. 
Z góry przyjęto, że Senat ponosi odpowiedzialności za wysokie koszty polityki 
oraz przedłużanie procesu legislacyjnego. Zapomniano zaś, że rząd korzysta 
z dekretów z mocą ustawy w sytuacji, którą sam uznaje za pilną;
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 ▪ wątpliwy jest sposób likwidacji CNEL. Aby to zrobić, nie trzeba zmieniać ustawy 
zasadniczej. Premier posłużył się szantażem i przekształcił referendum w ple-
biscyt na temat swojego odejścia (un plebiscito accompagnato dal ricatto: »se 
perdo me ne vado«). Obniża to rangę demokracji bezpośredniej;

 ▪ zlikwidowanie wyborów powszechnych do drugiej izby osłabia system przedstawi-
cielski. Błędem jest pominięcie w referendum pytania o ordynację wyborczą. Ta 
obecna (Italicum), narusza równowagę między legislatywą i egzekutywą;

 ▪ reforma pomija problem ograniczeń systemu rządowego. Zapomina o instytucji 
konstruktywnego wotum nieufności. Pytania postawione w referendum są nie-
zgodne z ustawą zasadniczą. Konstytucja dopuszcza jedynie możliwość odrzu-
cenia ustawy konstytucyjnej, a nie jej ustanowienia.

Zdaniem autorów apelu, trwałość konstytucji jest dobrem ważniejszym, niż upadek 
rządu, a jakakolwiek reforma ustrojowa nie może tworzyć przesłanek dla kryzysu insty-
tucjonalnego. Frekwencja w referendum wyniosła 65,5% uprawnionych do głosowania. 
Zwolennicy „NO” uzyskali nieznaczną przewagę (59,1%). Tym samym Włosi odrzucili  
4 grudnia 2016 r. projekt odejścia od bikameralizmu symetrycznego, choć mają do tego 
systemu sporo zastrzeżeń. Dla zwolenników reformy oznaczało to, że znacząca część spo-
łeczeństwa czyni ze „stabilnej niestabilności” znak firmowy państwa i przekonuje innych, że 
nie jest to obezwładniająca wada systemu politycznego. Włochy nie wpisały się w proces 
racjonalizacji parlamentaryzmu europejskiego rozumianego jako podporządkowanie się 
dwóm rozdzielnym tendencjom: jurydyzacji i prezydencjalizacji. Tym samym odrestauro-
wano zasadę reprezentacji politycznej rozumianą jako rządy opinii publicznej, przeciwsta-
wiając się sprowadzeniu roli parlamentu wyłącznie do wyrażania opinii reprezentantów pod 
rozstrzygającym wpływem rządzących (Szymanek 2012: s. 236 i n.). Wynik referendum był 
osobistą porażką Renziego. Zmusił premiera do dymisji, także z funkcji partyjnej. Prezydent 
Republiki powierzył misję sformułowania nowego rządu Gentiloniemu. Rząd Gentiloniego 
uzyskał 13 grudnia 2016 r. wotum zaufania w Izbie Deputowanych (368 głosów za i 105 
przeciwko), a dzień później w Senacie (169 głosów za i 99 przeciw). Składał się z ministrów 
należących do tych samych partii politycznych, co poprzedni gabinet. Renzi nie poszedł na 
partyjną emeryturę. Zapowiedział ponowne ubieganie się o stanowisko sekretarza PD11, co 
skomplikowało sytuację wewnątrz partii, skutkując rozłamem. Powstało nowe lewicowe 
ugrupowanie o nazwie Artykuł 1 – Ruch Demokratyczny i Postępowy (Articolo 1 – Movimen-
to Democratico e Progressista)12. Nowa partia współtworzyła w wyborach w 2018 r. koalicję 
wyborczą Wolni i Równi (Liberi e Uguali – LU) będącą centrolewicową alternatywę dla PD. 
Wyznaczone na dzień 4 marca 2018 r. wybory odbyły się zgodnie z nową ordynacją wy-
borczą, która uchwalona została 3 listopada 2017 r. (Legge no 165, 2017). Nazwana została 
Rosatellum13. Jej druga szczególność polega na tym, że po raz pierwszy w historii Republiki 
wprowadziła jednolite reguły wyborów do Izby Deputowanych i do Senatu. Jest połącze-
niem systemu większościowego z proporcjonalnym (wykres 1). 

11  Został wybrany, uzyskując w otwartych wyborach partyjnych 70% głosów.
12  Chodzi o art. 1 konstytucji, gdzie napisano: „Włochy są Republiką demokratyczną opartą na pracy”.
13  Od nazwiska przewodniczącego grupy parlamentarnej PD w Izbie Deputowanych, Ettore Rosato.



Dwuizbowy parlament i reformy instytucjonalne w Republice Włoskiej 107

Wykres 1. Podział mandatów w parlamencie na podstawie ordynacji Rosatellum  

(system większościowy i proporcjonalny)

Źródło: Legge no 165 (2017).

Rosatellum wprowadza zasadę, że z podziału 630 mandatów w Izbie Deputowanych 
wyłączonych jest 12 miejsc dla przedstawicieli reprezentujących Włochów z zagra-
nicy. Podział pozostałych mandatów odbywa się w 232 okręgach jednomandatowych, 
zgodnie z metodą większości prostej i w 386 okręgach wielomandatowych (od 1 do 4 
kandydatów), zgodnie z metodą Hare’a-Niemeyera w jednej turze głosowania. Ten sam 
mechanizm obowiązuje podczas podziału 315 miejsc w Senacie, gdzie Włosi z zagranicy 
mają zagwarantowane 6 mandatów. Pozostałe 309 mandatów w Senacie rozdziela się 
w 116 okręgach jednomandatowych i w 193 okręgach wielomandatowych (od 1 do 4 
kandydatów). Kurie wyborcze dla repartycji głosów w systemie proporcjonalnym tworzy 
się na podstawie liczby mieszkańców bądź ustawy. W wyborach do Izby Deputowanych 
jest ich 28 (powierzchnia kurii jest zgodna na ogół z obszarem regionów, lecz Lombardia 
ma 4 kurie, Piemont, Veneto, Lazio, Kampania i Sycylia po 2). W przypadku wyborów do 
Senatu liczba 20 kurii jest zgodna z liczbą regionów. Obszar każdej kurii dzielony jest 
na okręgi jednomandatowe i wielomandatowe. Okręg wielomandatowy obejmuje co 
najmniej dwa okręgi jednomandatowe. Wyborcy głosują na listy wyborcze. W okręgu 
wielomandatowym nie ma możliwości zaznaczenia preferencji personalnych wobec 
zgłoszonych kandydatów. Wyborca wybiera więc określoną listę, która oznaczona jest 
partyjnym symbolem. Kandydata w okręgu jednomandatowym może wskazać kilka 
partii, pod warunkiem, że mają zarejestrowane listy w okręgach wielomandatowych. Nie 
można więc zgłosić kandydata w okręgu jednomandatowym, jeżeli nie jest on powią-
zany z jedną z list w systemie proporcjonalnym. Operacja liczenia głosów w wyborach 
do Izby Deputowanych w systemie proporcjonalnym polega na ich sumowaniu w skali 
całego państwa z wyłączeniem list, które nie przekroczyły 1% poparcia. Sprawdza się 
następnie: kolejne progi wyborcze: 10% dla koalicji; 3% dla poszczególnych partii; 20% dla 
partii w wyborach do Senatu, ale nie dotyczy to list mniejszości językowych zgłoszonych 
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w regionach o statutach specjalnych. Repartycja głosów następuje w poszczególnych 
kuriach. Najpierw między listy koalicyjne i listy pojedynczych partii, zgodnie z formułą 
największych reszt. Następnie ta sama operacja przeprowadzana jest wewnątrz list 
poszczególnych koalicji. W wyborach do Senatu repartycja 193 mandatów w systemie 
proporcjonalnym dokonuje się na podstawie sumowania głosów oddzielnie w każdej 
kurii regionalnej. Tam też następuje wtórny podział wspomnianych „resztówek” w okrę-
gach wielomandatowych, czyli głosów niewykorzystanych podczas pierwszej repartycji. 
Zgłoszone listy podczas wyborów do Izby Deputowanych i do Senatu muszą zawierać 
równą liczbę kandydatów płci męskiej i żeńskiej.

Parlamentarny oraz wyborczy system partyjny

Wybory parlamentarne w 2018 r. odbyły się 4 marca i nie wyłoniły zdecydowanego 
zwycięzcy. Koalicja centroprawicowa uzyskała wprawdzie 37% poparcia w wyborach do 
Izby Deputowanych w okręgach wielomandatowych, ale na pojedynczą listę M5S padło 
32,78% głosów (De Benedetto, De Paola 2018; Piccone 2018). Dobry wynik prawicy był 
efektem dobrego rezultatu LN14. Liga uzyskała 17,3% poparcia (13% więcej w porównaniu 
z wyborami poprzednimi), co przy wyniku FI na poziomie 14,01%  zmieniało układ sił 
w zwycięskiej koalicji. Pozostałe partie centroprawicowej koalicji miały niewielkie popar-
cie: FdI (4,35%), UdC (1,3%). Największym przegranym tych wyborów była PD. Uzyskała 
tylko 18,72% głosów, zaś żadna z czterech pozostałych partii tworzących centrolewicową 
koalicję nie przekroczyła progu 1% poparcia w okręgach wielomandatowych (De Bene-
detto, De Paola 2018; Piccone 2018). Koalicja centrolewicy zdobyła w sumie 22,85% odda-
nych głosów. PD straciła w porównaniu wyborami europejskimi w 2014 roku 20% swojego 
elektoratu. Spora część wyborców PD oddała swojego głosy na LU, która zgłosiła odręb-
ną listę na którą padło 3,39% głosów. Znaczna część elektoratu PD odpłynęła do M5S. 
Partia Renziego straciła w wielu warstwach społecznych, które głosowały wcześniej na 
lewicę (Berselli 2011: s. 121 i nast.; Ramella 2018). Po podsumowaniu rezultatu z okręgów 
jednomandatowych i wielomandatowych (wyłączając Valle d’Aosta), koalicja centropra-
wicy uzyskała w Izbie Deputowanych 42,5% poparcia (262 mandaty); M5S – 36,5% (225 
mandatów); koalicja centrolewicy (PD, +Europa, Civica Popolare, Italia Europa Insieme, 
SVP z Tyrolu) – 18,8% (116 mandatów); LU – 2,3% (14 mandatów). Centroprawica miała 
nieco wyższe poparcie w wyborach do Senatu: 37,49% (135 mandatów); M5S – 32,22% (112 
mandatów); centrolewica – 22,99% (57 mandatów); LU – 3,28% (4 mandaty). Żadne z ugru-
powań nie zdobyło takiej liczby miejsc w parlamencie, która pozwalałaby na samodziel-
ne rządy, bez partnerów koalicyjnych (Elezioni 2018). Sukces centroprawicy, biorąc pod 
uwagę słaby wynik FI, wynikał z dobrego rezultatu Ligi. Lider tego ugrupowania, Salvini, 
prowadził kampanię wyborczą w stylu Nigela Farage’a, ale nawiązywał także do Donalda 
Trumpa hasłem Prima l’Italia (America First). Antyestablishmentowe Liga i M5S potrakto-
wane zostały przez elektorat jako jedyna alternatywa wobec klasy politycznej, która ma 

14  Partia Mattea Salviniego, najstarsze obecnie ugrupowanie na scenie politycznej, przed wyborami 
wykreśliła ze swojej nazwy „Nord”, pozostając jako „Lega”, stając się partią ogólnowłoską.
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odpowiadać za zły stan państwa. Ponad połowa Włochów (frekwencja wyniosła 72,9% 
uprawnionych do udziału w wyborach), wyraziła niezadowolenie z kierunku politycznego 
wytyczanego w Brukseli.

Przepływy elektoratu po wyborach 2013 i 2018 r. zmieniły tradycyjną konfigurację 
systemową, którą oddawał trójczłonowy format rywalizacji w trójkącie lewica, prawica, 
centrum. Dotyczy to także systemu partyjnego (Sartori 1982: s. 83-88). Obecny, przyrów-
nywany wcześniej do „niedoskonałej dwupartyjności”, przekształcony następnie w „nie-
doskonały bipolaryzm” (bipolarismo largamente imperfetto), jest w minimalnym stopniu 
określony przez tradycyjny dystans ideologiczny między klasyczną lewicą i klasyczną 
prawicą (Pasquino 2005: s. 177 i n.; Berselli 2011: s. 211 i n.). Rozpoczęta po 2008 r. krótka 
faza dwubiegunowości opartej na rywalizacji między PD i PdL nie miała trwałego podło-
ża społecznego (Gasperoni 2008: s 159-160). Skończyło się to „szokującym trzęsieniem 
ziemi” już w 2013 r. Jego pełne skutki poznaliśmy dopiero w 2018 r., gdy pierwszoplanowa 
rola w systemie partyjnym przypadła Lidze i M5S. Nieprzypadkowo. Obie partie nie traciły 
na przepływach elektoratu (wykres 2).

Wykres 2. Indeksy zmienności (przepływy elektoratu). Izba Deputowanych 
(1948-2018)

Źródło: Chiaromonte, Vicenzo 2018.

W porównaniu z wyborami w 2013 r. fragmentaryzacja partyjna po wyborach w 2018 r. 
nie zmieniła się zbytnio. Indeks efektywnej liczby partii mierzony metodą Laakso i Ta-
agepery wzrósł nieznacznie na arenie wyborczej (3,5 do 4,3), obniżając się na arenie par-
lamentarnej (5,3 do 5,1). Zmieniły się czynniki wpływające na dynamikę systemu partyj-
nego. W czasie wyborów w 1994 r. i w 2013 r. przyczyną zmienności były nowe podmioty 
na scenie politycznej (FI i M5S). W wyborach w 2018 r. czynnikiem innowacyjności stały 
się ugrupowania z „drugiego szeregu” (Chiaramonte, Emanuele 2017: s. 376 i n.), które nie 
traciły swego lojalnego elektoratu na rzecz nowych ugrupowań (wykres 3).
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Wykres 3. Zmienność systemu partyjnego. Izba Deputowanych (1948-2018)

Źródło: Chiaromonte, Vicenzo 2018.

 Potwierdzeniem zmiany są przemieszczenia na arenie wyborczej i parlamentarnej 
w latach 2013–2018. Centrolewica przesuwała się z pierwszego miejsca na trzecie, M5S 
z trzeciego na drugie, a centroprawica z drugiego na pierwsze. Wskaźnik bipolaryzmu 
mierzony sumą procentową głosów (i mandatów) uzyskanych przez dwie główne koali-
cje, był wyższy w 2018 r. w porównaniu z wyborami poprzednimi. Osiągnął prawie 79% na 
arenie parlamentarnej i prawie 70% na arenie wyborczej  (wykres 4). 

Wykres 4. Indeksy dwubiegunowości. Izba Deputowanych (1994-2018)

Źródło: Chiaromonte, Vicenzo 2018.
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Silny obecnie M5S wypycha ze środka sceny politycznej partie słabe: UdC w kierunku 
centroprawicy i Civica Popolare (dawna SC Montiego) w stronę centrolewicy. Zmieniła 
się geografia wpływów politycznych, porównując z początkiem drugiej dekady XXI w. 
(Diamanti 2003: s. 31 i n.). Na Północy, gdzie ulokowane są nowoczesne gałęzie pro-
dukcji przemysłowej Włoch, najsilniejszą partią jest Liga. Partia Salviniego rywalizuje 
skutecznie na tym obszarze z FI Berlusconiego. Na zaniedbanym Południu, gdzie prze-
ważają gospodarstwa rolne, dominuje M5S. Obszar „między” (tzw. czerwony pas) nie ma 
hegemona. Strefa ta była kiedyś domeną komunistów i socjalistów. Teraz zyskuje tam 
Liga. Nowy układ sił w parlamencie oddają głosowania 24 marca 2018 r. nad wyborem 
przewodniczącego Senatu (trzecia funkcja w państwie po prezydencie i premierze) oraz 
przewodniczącego Izby Deputowanych (Elezione 2018). Przewodniczącą Senatu została 
senator Maria Elisabetta Alberti Casellati z FI. Alberti Casellati otrzymała 241 głosów, 
natomiast jej główna kontrkandydatka, Valeria Fedeli z PD 54 głosy. Przewodniczącym 
Izby Deputowanych został Roberto Fico z M5S. Fico uzyskał 426 głosów, a jego główny 
kontrkandydat, Roberto Giachetti z PD – 103 głosy.

Podsumowanie

Republikę Włoską proklamowano jako „jednolitą i niepodzielną”, wspierającą auto-
nomie lokalne. Wyraża to pewnego rodzaju dwoistość, której odzwierciedleniem jest 
bikameralizm symetryczny, gdzie obie izby parlamentu mają identyczne kompetencje 
i bardzo zbliżoną strukturę. Rozwiązanie to było efektem kompromisu konstytucyjne-
go między głównymi siłami politycznymi powojennej Italii. Uznano wówczas, że Senat 
powinien być gwarantem, ale również strażnikiem koegzystencji społeczności regionów 
i państwa. Chodziło po pierwsze o wsparcie dla autonomii regionalnych przy założeniu, 
że nie utoruje to drogi do separatyzmu, po drugie zaś o podział władzy ustawodawczej 
między parlament a ciała stanowiące jednostki terytorialne, które zyskały uprawnienia 
legislacyjne, przy zachowaniu jedności państwa. Zgromadzony w toku postępowania 
badawczego materiał nie dostarcza wystarczających argumentów na rzecz hipotezy 
o dysfunkcjonalności bikameralizmu symetrycznego w systemie rządowym. Przekonuje 
natomiast, że model ten nie jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu instytucjonalnym 
Republiki. Wiele uzasadnionych zarzutów należy raczej kierować pod adresem innych 
instytucji systemu politycznego Italii. Wynika to ze splotu wielu okoliczności. Dwie z nich 
mają charakter szczególny. Pierwsza wiąże się z centralną rolą parlamentu w systemie 
rządów. Sprawia, że legislatywa jest główną siłą napędową systemu politycznego. 
Druga uwarunkowana jest przez fragmentaryzację partyjną oraz dwublokowy charakter 
rywalizacji określonej przez umiarkowany pluralizm. Tzw. niedoskonała dwupartyjność 
„Pierwszej” Republiki przekształciła się w „niedoskonały bipolaryzm” w „Drugiej” Re-
publice. Wprowadzane reformy instytucjonalne modyfikowały także ten aspekt życia 
publicznego. Dotyczyły między innymi udziału obywateli w podejmowaniu decyzji 
demokratycznych, regionalizmu i federalizmu fiskalnego, mechanizmu wyłaniania or-
ganów przedstawicielskich, procedur tworzenia się grupy rządzącej, wymiany klasy 
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politycznej, egzekwowania odpowiedzialności, finansowania partii politycznych oraz 
wielu innych bardziej szczegółowych problemów. Na treść wprowadzanych w życie roz-
wiązań rzutowały kierunek polityczny oraz opcja ideowa reprezentowana przez rządzącą 
koalicję. Istotnym czynnikiem korygującym była osobowość przywódców politycznych 
utożsamiających się z konkretnymi propozycjami, a także takie obiektywne procesy, jak 
personalizacja partii politycznych i polityki zmieniające charakter rywalizacji politycznej, 
co wpływało na sposób funkcjonowania obu izb parlamentu.

Odpowiedź na pytanie, czy bikameralizm symetryczny jest dobrym rozwiązaniem 
dla systemu rządów w Republice Włoskiej, będzie twierdząca, jeśli jako kryterium oceny 
przyjmiemy wyniki głosowania ludowego. Wyborca włoski dwukrotnie odrzucił możliwość 
zmiany tego modelu: podczas referendum w czerwcu 2006 r. oraz dziesięć lat później, przy 
okazji referendum grudniowego. Wyników tych nie można jednak odrywać od efektów 
prac poszczególnych komisji parlamentarnych, jedno i dwuizbowych, oraz od szerszego 
kontekstu uwarunkowanego kulturowo. Rezultaty prac komisji miały swoich zwolenni-
ków i przeciwników. Natomiast wyniki referendum w sprawie wprowadzenia elementów 
federalizmu wpłynęły na późniejsze zachowania klasy politycznej. Sprawiły, że zadowala 
się ona na ogół pojedynczymi innowacjami dokonywanymi w niezbyt skomplikowany 
sposób. Wyraża to pewnego rodzaju logikę systemu rządowego we Włoszech. Zgodną 
z kulturą polityczną i wiekową tradycją. Oddają ją słowa z Lamparta Giuseppe Tomasi di 
Lampedusy: „Jeśli chcemy, by wszystko pozostało tak, jak jest, wszystko się musi zmienić”. 
W warunkach ogólnoeuropejskich zagrożeń wiążących się z imigracją, podziałów politycz-
nych w parlamencie oderwanych od rzeczywistych podziałów społecznych, zaniku trady-
cyjnych partii, które zastąpione zostały przez sfragmentaryzowane ruchy polityczne oraz 
dominujące w okresie kampanii wyborczych komitety, suweren włoski uznał, że zasady 
wypracowane przez Zgromadzenie Konstytucyjne w latach 1946–1947 są najlepszą gwa-
rancją dla systemu przedstawicielskiego. Trudno ocenić na ile decyzja z grudnia 2016 r. jest 
nieodwracalna. Wybory polityczne w 2018 r. zmieniły radykalnie układ sił w parlamencie.
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Streszczenie

Artykuł porusza problematykę legalności uboju rytualnego w polskim porządku prawnym, ze-

stawiając razem zagadnienie wolności wyznania oraz prawnej ochrony zwierząt w RP. Pierwszym 

z omówionych zagadnień jest zasada wolności sumienia i religii w świetle prawa krajowego oraz 

prawa Unii Europejskiej. Następnie autorka przedstawia niektóre regulacje wprowadzone przez 

ustawę o ochronie zwierząt z 1997 roku oraz stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, 

które zestawia z normami prawnymi Unii Europejskiej. Artykuł zakończony jest uwagami de lege 

ferenda, w których autorka zwraca uwagę na problematykę komercyjnych ubojów rytualnych oraz 

niespójności prawa polskiego z prawem unijnym. 

Słowa kluczowe: ubój rytualny, Trybunał Konstytucyjny, wolność sumienia i religii

The legality of the religious slaughter of animals in the Polish legal system on 
the background of adjustment of the EU law

Abstract

The article raises the issue of the constitutionality of the ritual slaughter in the Polish legal system. 

The author compared together the issue of freedom of religion and the legal protection of animals 

in the Republic of Poland. The first of the issues is the rule of freedom of conscience and religion in 

national law and EU law. Next, the author presented some of the regulations introduced by the act 

on protection of animals of 1997 and the position of the Polish Constitutional Court, and compares 

them with the legal norms of the European Union. An article was ended by remarks called as de lege 

ferenda; the author pays attention on the problems of commercial ritual slaughter and inconsistency 

of Polish law with the EU law.

Keywords: ritual slaughter, Constitutional Court, freedom of conscience and religion
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Jakiś czas temu byliśmy świadkami konfliktu między dwiema grupami społecznymi 
– osobami działającymi na rzecz praw zwierząt oraz funkcjonującymi w naszym kraju 
związkami wyznaniowymi – muzułmańskimi i żydowskimi. Organizacje broniące praw 
zwierząt podkreślały, że łamana jest ustawa o ochronie zwierząt, zgodnie z którą ubój 
zwierzęcia kręgowego bez uprzedniego ogłuszenia był wówczas bezwzględnie zabro-
niony, a wyznawcy islamu i judaizmu – że naruszane jest ich podstawowe konstytucyjne 
prawo – wolność sumienia i religii. Nie da się ukryć, iż jest to nie tylko temat kontrower-
syjny, budzący wiele emocji, ale także trudny do rozwiązania problem prawny. 

Łatwo dostrzec, że wystąpił tutaj konflikt dwóch norm prawnych – normy przyznającej 
każdemu człowiekowi wolność wyznawania własnej religii, zarówno w sferze prywatnej, 
jak i publicznie, oraz normy przyznającej zwierzętom, w tym zwierzętom gospodarskim 
i rzeźnym, prawną ochronę przed cierpieniem ponad miarę, które wiąże się z realizacją 
celu, jakim jest ubój zwierzęcia. Co więcej, wystąpił tutaj – i obecnie występuje – konflikt 
dwóch różnych wartości – wartości religijnych, zawartych w systemach aksjologicznych 
poszczególnych wyznań, oraz wartości humanitarnych, które ostatnimi czasy odcho-
dzą od szeroko pojmowanego antropocentryzmu. Jedynym sposobem, aby rozwiązać 
wskazane wyżej konflikty, jest odstępstwo od jednej z zasad, przynajmniej w określonym 
zakresie, oraz przyznanie prymatu jednej z nich.

Zauważyć należy jednak, że występuje tutaj również innego rodzaju niespójność, poza 
wskazaną wyżej kolizją między wartościami w postaci wolności sumienia i wyznania oraz 
wartościami humanitarnymi. Warto bowiem zauważyć, iż zgodnie z przepisami prawa Unii 
Europejskiej – a konkretnie z rozporządzeniem Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie 
ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Rozporządzenie 1099/2009) – „konieczne 
jest ich (zwierząt – przyp. aut.) ogłuszenie, aby wywołać brak przytomności i wrażliwości 
na bodźce przed uśmierceniem zwierząt, lub podczas ich uśmiercania”. Rozporządzenie 
przewiduje jednak pewien wyjątek od tej zasady, stanowiąc: „Odstępstwo od ogłuszania 
w przypadku odbywającego się w rzeźni uboju zgodnego z obrzędami religijnymi zo-
stało przyznane przez dyrektywę 93/119/WE. Ponieważ przepisy wspólnotowe mające 
zastosowanie do uboju zgodnego z obrzędami religijnymi były transponowane w róż-
ny sposób, zależnie od kontekstu krajowego, oraz biorąc pod uwagę fakt, że przepisy 
krajowe uwzględniają kwestie wychodzące poza cel niniejszego rozporządzenia, ważne 
jest utrzymanie odstępstwa od ogłuszania zwierząt przed ubojem, pozostawiając jednak 
każdemu państwu członkowskiemu pewien poziom swobody. W rezultacie, niniejsze 
rozporządzenie respektuje wolność wyznania i prawo do uzewnętrzniania religii lub 
przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w ob-
rzędach, co zapisano w art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej” (Rozporzą-
dzenie 1099/2009). Obecnie jednak w Polsce ubój zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia 
przeprowadzany jest nie tylko na potrzeby związków wyznaniowych i niekoniecznie ce-
lem realizacji obrzędów religijnych. Komercjalizacja uboju rytualnego sprawiła bowiem, 
iż liczba zwierząt uśmiercanych w taki sposób nie jest limitowana, ponadto nader często 
mięso pochodzące z takiego uboju przeznaczane jest na eksport. Co więcej – przepisy 
rozporządzenia Rady jednoznacznie wskazują, że ubój zwierząt bez uprzedniego ogłu-
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szenia winien mieć miejsce w ubojni (rzeźni), natomiast w naszym kraju miejsce miały ta-
kie sytuacje, w których następował on w innych, nieprzeznaczonych ku temu miejscach.

Celem niniejszej analizy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy przepisy prawa 
polskiego zezwalające na ubój zwierząt bez ogłuszenia są zgodne z normami prawa unij-
nego oraz czy religijny ubój zwierząt powinien być w prawie polskim dozwolony, a jeśli 
tak – to na jakich zasadach. Innymi słowy, w artykule dążyć będzie się do wskazania, 
czy istnieje niespójność między normami prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej. 
Nastąpi tutaj również wskazanie, na jakiej podstawie i w jakim zakresie ograniczeniu ulec 
może jedna z podstawowych wolności osoby ludzkiej, gwarantowana zarówno przez 
akty prawa unijnego, jak i prawa krajowego – wolność sumienia i religii. Po dokonaniu 
wstępnej analizy postawić można bowiem hipotezę, zgodnie z którą przynajmniej stan 
faktyczny i prawny mający obecnie miejsce w Polsce – a więc sytuacja, w której ubój 
zwierząt kręgowych bez uprzedniego ogłuszenia nie jest w żadnym stopniu ograniczany 
– godzi w normy prawne Unii Europejskiej. 

Dlatego też w artykule zastosowano metodę analizy dogmatyczno-prawnej, z od-
woływaniem się do orzecznictwa oraz poglądów przedstawicieli doktryny. Należy za-
tem uprzednio naświetlić kształt regulacji prawnych związanych z wolnością sumienia 
i religii w prawie krajowym oraz z ograniczeniami jej dotyczącymi, zawartymi zarówno 
w konstytucji, jak i w normach rangi ustawowej – a następnie dokonać ich zestawienia 
z normami prawa unijnego. Kolejno analizie poddane zostaną przepisy Ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz Rozporządzenia Rady z dnia 24 września 2009 r. 
w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. W artykule odniesiono się również 
do zagadnienia klauzul limitacyjnych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz 
podjęto próbę przeprowadzenia tzw. testu proporcjonalności. 

Wolność sumienia i religii oraz jej ograniczenia 
w świetle prawa krajowego i prawa unijnego

Jak podkreśla Marek Chmaj, „Konstytucja zapewnia każdemu człowiekowi wolność 
sumienia i religii, przy czym wolność ta oznacza wolną od jakiejkolwiek ingerencji władzy 
publicznej i osób trzecich możliwość wyboru światopoglądu oraz prezentowania tego 
światopoglądu zarówno prywatnie, jak i publicznie” (Chmaj 2008: s. 109).

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy zasadniczej „władze publiczne w RP zachowują 
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, 
zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” (Ustawa 1997/483: art. 25 ust. 
2). Jak wskazuje Bogusław Banaszak, ustrojodawca pozostawił bardzo szeroki zakres tej 
bezstronności, obejmuje ona bowiem sprawy związane z praktykowaniem religii, szerze-
niem wiary, zakazem oddziaływania władz publicznych na religijne, światopoglądowe 
i filozoficzne poglądy danych osób, a także zachowanie jednakowego stosunku wobec 
przekonań wyznawanych przez poszczególne jednostki oraz formułowanych przez dzia-
łające w Polsce kościoły i związki wyznaniowe (Banaszak 2012: s. 184). Jest to określane 
jako postawa neutralności światopoglądowej państwa (Pietrzak 1999: s. 262). Jednakże, 
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„granicą bezstronności i uzasadnieniem dla podjęcia działań ingerujących w działalność 
określonego związku wyznaniowego czy kościoła jest naruszenie przez niego prawa 
[państwowego – przyp. aut.]” (Banaszak 2012: s.184). Przyjęcie takiego rozwiązania jest 
jak najbardziej zasadne – zagwarantowana jest bowiem wolność światopoglądowa, ale 
nienaruszająca porządku prawnego. 

Kolejną normą, do której należy się odnieść, jest art. 53 Konstytucji RP. Zgodnie z nim 
„każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” (Ustawa 1997/483: art. 53 ust. 1). Obej-
muje ona wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz 
uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii, przez 
uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie 
(Ustawa 1997/483: art. 53 ust. 2). Dalsza część przepisu stanowi, że żadna z jednostek nie 
może być zmuszona do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych 
(Ustawa 1997/483: art. 53 ust. 2). Analizując zapisy konstytucyjne, należy zwrócić uwa-
gę zwłaszcza na możliwość uzewnętrzniania swojej religii i poglądów przez jednostkę 
w przestrzeni publicznej. Nikt nie może zatem zakazać wyznawcom uznanych religii pu-
blicznej modlitwy, odprawiania obrzędów czy dokonywania czynności rytualnych, poza 
wskazanymi w Konstytucji wyjątkami. 

Aktem prawnym doprecyzowującym regulacje konstytucyjne w tym zakresie jest 
ustawa o gwarancjach sumienia i wyznania (Ustawa 1989/155). Zgodnie z nią, Rzeczpo-
spolita zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania, która obejmuje 
swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, 
publicznie i prywatnie. Ustawa gwarantuje także równe prawa w życiu państwowym, 
politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym każdemu obywatelowi – bez 
względu na wyznawaną wiarę lub też fakt bycia osobą niewierzącą (Ustawa 1989/155: 
art. 1). Pomijając niektóre z regulacji zawartych w ustawie, a niemające wpływu na zasad-
ność przeprowadzania religijnego uboju zwierząt w Rzeczypospolitej, wskazać przede 
wszystkim należy, że ustawa zapewnia prawo do uczestnictwa w czynnościach i obrzę-
dach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych 
(Ustawa 1989/155: art. 2 pkt 2). Żadnego z obywateli nie można również zmuszać do 
niebrania udziału w obrzędach religijnych (Ustawa 1989: art. 6 ust. 2). 

Analizując wskazane powyżej normy, można odnieść wrażenie, że mniejszości re-
ligijne posiadają bezwzględne prawo do dokonywania uboju zwierząt bez ogłuszenia 
w celach religijnych. Jednakże, wolność sumienia i religii może być w polskim porządku 
prawnym znacznie ograniczana. Pierwszą z norm, która przewiduje taką możliwość jest 
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, stanowiący, że ograniczenia w zakresie korzystania z konsty-
tucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane w drodze ustawy, jeśli jest to koniecz-
ne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności bądź też wolności lub praw innych osób 
(Ustawa 1997/483: art. 31 ust. 3). Jest to norma o charakterze ogólnym, zgodnie z którą 
każde ze wskazanych w ustawie zasadniczej wolności i praw może być ograniczone 
w przypadkach wskazanych w powyższym przepisie. Normę określającą expressis verbis 
możliwość ograniczenia wolności sumienia i religii ustanawia art. 53 ust. 5 mówiący, że 
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„wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publiczne-
go, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób” (Ustawa 1997/483: art. 53 ust 
5). Aktem podkonstytucyjnym, regulującym ograniczenia w zakresie realizacji konstytu-
cyjnej wolności sumienia i wyznania jest ustawa o gwarancjach sumienia i wyznania. Jej 
przepisy w omawianym zakresie są tożsame z regulacją konstytucyjną. 

Odwołując się do regulacji zawartych w prawie Unii Europejskiej, przypomnieć na-
leży, że zgodnie z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, która na mocy traktatu z Maastricht została włączona do systemu prawa 
unijnego, każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obej-
muje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywi-
dualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub poglądów przez 
uprawianie kultu, czynności religijnych, praktykowanie i nauczanie. Tożsamą regulację 
zawiera również Karta Praw Podstawowych, ponadto zawiera ona również normę, która 
przyznaje każdemu człowiekowi prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem (Karta Praw Podstawowych 2010: art. 10). W literaturze przedmiotu wskazuje 
się, że normy te ustanawiają nie tylko wolność wyznania, ale wolność światopoglądową 
in genere – różnicują bowiem pojęcia „myśli”, „sumienia”, „religii” czy „przekonania”. Świa-
topogląd stanowi zatem pojęcie szersze od pojęcia wyznania, które Europejski Trybunał 
Praw Człowieka (ETPC) określił jako pewien zespół opinii i poglądów przyporządkowu-
jących funkcjonowanie świata bytowi transcendentnemu, ujmowanemu jako najwyższy 
bóg lub bogowie. Ów zespół opinii i poglądów oparty jest na ściśle określonym systemie 
aksjologicznym, który pozostaje poza wolą czy też kontrolą osoby przyjmującej dane 
wyznanie czy religię. Wyznanie zatem posiada pewną zorganizowaną formę, niejako 
„narzuconą” osobie, która uprzednio dobrowolnie je przyjęła, a następnie postrzega jako 
obowiązek moralny realizację zasad wchodzących w zakres systemu aksjologicznego 
danej religii. Gwarancje dotyczące wolności sumienia i wyznania zawarte są również 
w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wedle którego polityka i działania Unii 
zmierzać mają do zwalczania wszelakiej dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu 
na religię lub światopogląd (TFUE: art. 10). Również Traktat o Unii Europejskiej pośrednio 
chroni wolność sumienia i religii, zobowiązując państwa członkowskie do poszanowania 
wolności oraz praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (TUE: art. 2). 

Warto też zauważyć, że wolność sumienia i religii nie jest wolnością istniejącą per se. 
Jak słusznie podkreślają Jacek Sobczak i Maria Gołda-Sobczak, wolność ta „nie ma cha-
rakteru izolowanego, jej realna wartość zależy od treści katalogu wolności istniejącego 
w danym państwie” (Gołda-Sobczak, Sobczak 2012: s. 62). Autorzy podkreślają również, 
że ograniczeniom może podlegać jedynie wolność uzewnętrzniania swoich przekonań 
religijnych, a nie cała sfera konstytucyjnej wolności. J. Sobczak i M. Gołda-Sobczak słusz-
nie stwierdzają, że ograniczenie uzewnętrzniania religii nie dotyczy jedynie sfery pu-
blicznej i określonych zbiorowości, ale także danej jednostki. Istotne jest też, że limitacja 
uzewnętrzniania poglądów religijnych nie może być przyczyną dyskryminacji jednostek 
lub określonych grup społecznych (Gołda-Sobczak, Sobczak 2012: s. 62). 
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Zgadzając się z powyższymi stwierdzeniami, należy zadać pytanie, na jakiej podsta-
wie i w jakim zakresie wolność sumienia i wyznania ulec może ograniczeniu. Aby na nie 
odpowiedzieć, koniecznym jest odwołanie się do tzw. klauzul limitacyjnych, zawartych 
w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jak 
wskazuje Bartosz Liżewski, „pod pojęciem klauzul limitacyjnych należy rozumieć zawartą 
w przepisach EKPCz konstrukcję umożliwiającą ograniczanie praw i wolności jednostek, 
dlatego dość często klauzule te nazywa się klauzulami ograniczającymi” (Liżewski 2016: 
s. 196). Wśród owych klauzul wyróżnić należy ich dwie zasadnicze konstrukcje – podsta-
wową formułę klauzuli limitacyjnej oraz pozostałe formuły, na gruncie których możliwe 
jest ograniczanie praw i wolności osoby ludzkiej. Jak wskazano w literaturze, pod poję-
ciem „klauzuli podstawowej” rozumieć należy „rozwiązania przyjęte w przepisach wolno-
ściowych EKPCz, art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), art. 9 
(wolność myśli, sumienia i wyznania), art. 10 (wolność wyrażania opinii), art. 11 (wolność 
zgromadzania się i stowarzyszania się), a dokładniej – w ustępach drugich tych regulacji, 
oraz analogiczną klauzulę sformułowaną w ust. 3 art. 2 protokołu dodatkowego nr 4 (pra-
wo do swobodnego poruszania się)” (Liżewski 2016: s. 197). Na gruncie niniejszej pracy 
wystarczające będzie  odwołanie się do podstawowej klauzuli limitacyjnej, bowiem to 
ona pozwala na ingerencję w wolność sumienia i wyznania człowieka. W piśmiennictwie 
podkreśla się, że „klasyczna” klauzula limitacyjna składa się z trzech elementów – ad-
resata możliwości dokonania ograniczenia określonego prawa czy wolności, wskazania 
konieczności dokonania takowego ograniczenia oraz powodów, dla których takie ograni-
czenie jest dokonywane (Latos 2008: s. 51). 

Wskazanie pierwszego elementu, a zatem adresata upoważnionego do ingerencji 
w prawa i wolności człowieka, nie jest zadaniem trudnym – stanowi go państwo, nato-
miast pierwotnym adresatem tej kompetencji jest ustawodawca, bowiem EKPCz wyraź-
nie stanowi, że ingerencja lub ograniczenie praw lub wolności człowieka musi być prze-
widziana przez ustawę. Drugi element – wskazanie na konieczność dokonania limitacji 
praw i wolności – ma charakter szacunkowy i opatrzone jest tzw. klauzulą konieczności, 
co wiąże się z przeprowadzaniem tzw. testu konieczności celem zbadania zasadności 
ingerencji w prawa i wolności, dokonywanej przez państwa członkowskie (Wojtyczek 
1999: s. 64). Konieczność jest tutaj motywowana zasadami i wartościami funkcjonujący-
mi w społeczeństwie demokratycznym, ma charakter sytuacyjny, a ograniczanie praw 
człowieka przyjmuje w tym przypadku wymiar aksjologiczny. Innymi słowy „ingerencja 
w prawa człowieka ma za zadanie chronić wartości społeczeństwa demokratycznego, 
które są zagrożone, jeżeli ingerencja ta nie zostanie dokonana” (Liżewski 2016: s. 199). 
Trzeci element, a zatem powody, dla których limitacja jest dokonywana, stanowią takie 
przesłanki, jak m.in. „interes bezpieczeństwa państwowego”, „integralność terytorialna”, 
„bezpieczeństwo publiczne”, „względy konieczności zapobieżenia zakłócaniu porządku 
lub przestępstwu”, „ochrona zdrowia i moralności”, „ochrona dobrego imienia i praw in-
nych osób”, „względy zapobieżenia ujawnienia informacji poufnych”, „zagwarantowanie 
powagi i bezstronności władzy sądowej”. W literaturze przedmiotu przesłanki te nazywa 
się często „warunkiem realizacji celu prawowitego” (Mizerski 2009: s. 96), podkreśla się 
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również, że przesłanki limitacyjne związane są z tzw. klauzulami generalnych wartości, 
których „utrwalenie jest istotnym aspektem funkcjonowania państwa, a w jego ramach 
– społeczeństwa” (Liżewski 2016: s. 200). Ograniczenie praw i wolności osoby ludzkiej 
jest możliwe pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa demokratycznego, a zatem wówczas, kiedy dochodzi do kolizji między 
prawami i wolnościami człowieka a wartościami społeczeństwa demokratycznego. 

Oprócz wskazanego powyżej testu konieczności, podczas dokonywania limitacji 
praw i wolności człowieka, przeprowadza się również tzw. test proporcjonalności, oparty 
na zasadzie proporcjonalności. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, „zasada proporcjo-
nalności jako zasada prawna oparta jest na założeniu, że organy państwa, wykonując 
przyznane im uprawnienia, nie powinny ustanawiać nadmiernych ograniczeń w korzy-
staniu przez jednostkę z podstawowych praw i wolności” (Lipniewicz 2015: s. 93). Jest 
ona jedną z ogólnych zasad prawa unijnego, a wyrażona została w art. 5 ust. 4 Traktatu 
o Unii Europejskiej, który stanowi, że zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma 
działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów, 
a instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie sto-
sowania zasad pomocniczości i proporcjonalności (TUE: art. 5 ust. 4). Wskazać należy, iż 
zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego wyżej przepisu, adresatem zasady pro-
porcjonalności są wyłącznie instytucje UE, jednakże zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości, zasada ta ma charakter dualistyczny – skierowana jest zarówno do in-
stytucji unijnych, jak i do państw członkowskich (Wyrok Trybunału 2009). TSUE rozszerzył 
zatem zakres zastosowania zasady proporcjonalności, wykorzystując ją do badania, czy 
państwa członkowskie nie limitują praw i wolności obywatelskich w sytuacjach, gdy nie 
jest to absolutnie potrzebne. Jak wskazano w orzecznictwie TSUE, „w celu stwierdzenia, 
czy postanowienie prawa wspólnotowego jest zgodne z zasadą proporcjonalności nale-
ży ustalić, po pierwsze, czy środki, które przewiduje się dla osiągnięcia celu odpowiadają 
wadze tego celu, a po drugie, czy są konieczne do jego osiągnięcia” (Wyrok Trybunału 
2009). Badając zagadnienie ograniczenia praw i wolności człowieka, w tym wolności su-
mienia i wyznania, szczególną uwagę zwrócić należy na tzw. test proporcjonalności, który 
występuje w dwóch wersjach – jako test trójelementowy oraz jako test dwuelementowy. 
Pierwsza wersja – testu trójelementowego – zakłada, że środek, który ogranicza dane 
prawo lub wolność, musi nadawać się do osiągnięcia zamierzonego celu, być niezbędny 
do osiągnięcia tegoż celu oraz nie może nakładać na jednostkę ciężarów, które byłyby 
nadmierne w stosunku do zakładanego celu. Wersja testu dwuelementowego natomiast 
przewiduje dwie przesłanki – przesłankę adekwatności oraz przesłankę niezbędności. 
Wprowadzane ograniczenie musi być zatem niezbędne w celu osiągnięcia zamierzone-
go celu oraz adekwatnie zmierzać do jego realizacji (Nykiel, Zalasińki 2014: s. 364).  

Podsumowując niejako powyższe rozważania, dotyczące możliwości limitacji 
wolności sumienia i wyznania, stwierdzić należy, iż jest ona możliwa, kiedy czyni to 
ustawodawca ze względu na istotne zasady i wartości funkcjonujące w społeczeństwie 
demokratycznym, a wprowadzane przez niego ograniczenie ma charakter konieczny, 
adekwatny oraz niezbędny dla ochrony tych wartości i zasad. Zadać należy pytanie, czy 



Karolina Piech124

ograniczenie wolności sumienia i wyznania poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu 
uboju zwierząt bez ogłuszenia spełnia powyższe warunki. Na tak postawione pytanie 
odpowiedzieć należy przecząco – nie ma tutaj bowiem możliwości naruszenia zasad 
i wartości społeczeństwa demokratycznego. Takie stwierdzenie nie przesądza jednak, że 
obecny stan prawny w polskim porządku normatywnym nie godzi w żadną z norm prawa 
europejskiego – i w celu rozstrzygnięcia tego problemu należy odpowiedzieć na pytanie, 
w jakim zakresie ubój zwierząt bez ogłuszenia powinien być dozwolony. 

Religijny ubój zwierząt w świetle prawa 
polskiego oraz prawa unijnego

Aktem prawnym obowiązującym w polskim porządku normatywnym, który dotych-
czas zakazywał przeprowadzania religijnego uboju zwierząt, była ustawa o ochronie 
zwierząt (Ustawa 1997/724). Art. 1 ust. 1 tej ustawy stanowi, że „zwierzę, jako istota żyjąca, 
zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą”, a „człowiek jest mu winien poszanowa-
nie, ochronę i opiekę” (Ustawa 1997/724: art. 1 ust. 1). Przepis ten nie był zmieniany i obo-
wiązuje w brzmieniu pierwotnym (Radecki 2003: s. 16). Jak wskazuje Wojciech Radecki, 
„u podstaw tej regulacji leżą przemyślenia prowadzone na gruncie filozofii i etyki, stop-
niowo odchodzące od dawnego mniej lub bardziej bezwzględnego antropocentryzmu” 
(Radecki 2003: s. 16). Już z pierwszego przepisu zawartego w ustawie o ochronie zwierząt 
wyciągnąć należy wniosek, że zwierzęciu, jako że posiada ono zdolność odczuwania, 
nie można zadawać cierpień zbędnych i bezcelowych. Art. 2 stanowi, że ustawa reguluje 
postępowanie ze zwierzętami kręgowymi, a wśród takich należy wymienić  krowy, kozy 
i owce, często przeznaczane do uboju rytualnego (Ustawa 1997/724: art. 2 ust. 1). 

Kwestię uboju zwierząt reguluje art. 33 ust. 1a, stanowiący, że „uśmiercanie zwierząt 
może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym 
minimum cierpienia fizycznego i psychicznego” (Ustawa 1997/724: art. 33 ust. 1). Zabijanie 
zwierzęcia poprzez powolne wykrwawianie, jakie ma miejsce podczas uboju rytualnego, 
stać może w konflikcie z powyższą normą. Przed 10 grudnia 2014 roku, a więc przed 
wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (TK), moc prawnie obowiązującą miał 
też art. 34 ustawy, stanowiący, że „zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone 
tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje” oraz że „w uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko 
po uprzednim pozbawieniu ich świadomości przez przyuczonego ubojowca” (Ustawa 
1997/724: art. 34 ust. 1-3). Zasadą było więc to, że dokonanie uboju zwierzęcia gospodar-
skiego nastąpić mogło dopiero po pozbawieniu zwierzęcia świadomości i ustawodawca 
nie przewidział w tym zakresie jakichkolwiek wyjątków. Zauważyć należy, że dokonanie 
rytualnego uboju zwierząt przed wydaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego sta-
nowiło – zgodnie z art. 35 ust. 1 – przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia 
wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch (Ustawa 1997/724: art. 35 ust. 1). 

Pomimo zakazu religijnego uboju zwierząt, praktyki takie miały miejsce przez prze-
szło osiem lat, w latach 2004–2012. Powodem takiego stanu faktycznego było rozporzą-
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dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do 
zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Rozporządze-
nie 2004/2102). Dozwolony był ubój zwierzęcia przez wykrwawienie, bez wcześniejsze-
go pozbawienia go świadomości (Rozporządzenie 2004/2102: par. 8 ust. 2). Prokurator 
Generalny zwrócił się do Trybunału z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności tej 
normy, wskazując że wyżej wskazany przepis był rażąco niezgodny z ustawą o ochronie 
zwierząt, a przez to również z ustawą zasadniczą (Lewandowska 2016). Przedstawiciele 
ministerstwa argumentowali wówczas, że „przepis dopuszczający ubój rytualny został 
wprowadzony do polskiego prawa po to, by dostosować je do unijnej dyrektywy UE 
z 1993 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania” (Lewandowska 
2016), zgodnie z którą wymogi ogłuszania zwierząt i ich natychmiastowego zabijania 
nie mają zastosowania w przypadku zwierząt poddawanych szczególnym metodom 
uboju przewidzianym przez niektóre obyczaje religijne (Dyrektywa 1993: art. 5 ust. 2). Jak 
argumentowali przedstawiciele resortu rolnictwa, celem wydania rozporządzenia była 
implementacja powyższej normy prawa unijnego (podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na interpelację nr 9612). Jednakże TK nie zgodził się z taką argu-
mentacją, wskazując, że „rozporządzenie, które ma służyć wykonaniu ustawy i realizacji 
jej celów, nie może być z nią sprzeczne” (Lewandowska 2016), a „delegacja ustawowa 
nie może być interpretowana jako dająca upoważnienie do wprowadzenia regulacji 
naruszających normy wyższego rzędu, a więc ustawowe i konstytucyjne” (TVN 2012). 
W związku z powyższym, TK orzekł niekonstytucyjność art. 8 ust. 2 omawianego rozpo-
rządzenia, który stracił moc prawną 31 grudnia 2012 roku. W lipcu 2013 roku Sejm RP od-
rzucił również nowelizację ustawy o ochronie zwierząt zezwalającą na ubój zwierząt bez 
ogłuszenia w celach religijnych. Oznacza to, że większość wybranych przez suwerena 
przedstawicieli była wówczas przeciwna zabijaniu zwierząt przy ich pełnej świadomości. 

Zobrazowany powyżej stan prawny nie trwał długo, ponieważ w sierpniu 2013 roku 
Związek Gmin Żydowskich zwrócił się do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konsty-
tucją tego przepisu ustawy o ochronie zwierząt, który bezwzględnie nakazywał ogłuszanie 
zwierząt przed ubojem. Nie czekając na wyrok, polscy muzułmanie wraz z prezesem 
Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego, rabinem Menachemem Margolinem, złożyli 
do Komisji Europejskiej skargę na Polskę z powodu zakazu uboju rytualnego (Rochowicz 
2016). 10 grudnia 2014 roku TK wydał wyrok, stwierdzając niekonstytucyjność zakazu uboju 
zwierząt kręgowych bez ich uprzedniego ogłuszenia. Trybunał orzekł, że art. 34 ust. 1 został 
stwierdzony za sprzeczny z Konstytucją w zakresie, w jakim nie zezwalał na poddawanie 
zwierząt ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, 
stwierdzając, że jest on niezgodny nie tylko z ustawą zasadniczą, ale także z Europejską 
Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Za niekonstytucyjną 
uznano również normę przewidującą odpowiedzialność karną wobec osób, które dokony-
wały uboju zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia. Ze stanowiska przedstawionego przez 
TK wynika, że nie zachodzą konstytucyjne przesłanki konieczne do ograniczenia wolności 
uzewnętrznia i praktykowania religii. Jak wskazano w uzasadnieniu do wyroku „bezwzględny 
zakaz uboju rytualnego nie pozostaje w związku z koniecznością ochrony bezpieczeństwa 
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państwa, porządku publicznego ani wolności i praw innych osób. Trybunał stwierdził, że 
zakaz ten nie jest również konieczny do ochrony zdrowia” (Wyrok 2014). TK nie uznał uboju 
rytualnego za zagrożenie dla moralności publicznej, stwierdzając, że „w piśmiennictwie 
moralność rozumiana i wyjaśniana jest na wiele sposobów”. Zarazem Trybunał podkreślił, 
że rozpoznawana sprawa nie wymagała szczegółowych analiz ani ustaleń dotyczących 
rozumienia pojęcia „moralność” w kontekście art. 53 ust. 5 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 
EKPC. Nie miałoby to bowiem wpływu na końcową ocenę konstytucyjności zaskarżonych 
przepisów. W tym kontekście TK zauważył, że w niniejszej sprawie art. 53 ust. 5 Konstytucji 
nie rodził pytania, czy ubój rytualny jest moralny. Przepis ten dla uznania bezwzględnego 
zakazu uboju rytualnego za dopuszczalne ograniczenie wolności uzewnętrzniania religii, 
wymagał wykazania, iż zakaz ten jest konieczny do ochrony „moralności” (Wyrok 2014). TK 
odniósł się też do kwestii warunków traktowania zwierząt gospodarskich w polskiej opinii 
publicznej. Trybunał zaznaczył, że polskie społeczeństwo w swej większości  akceptuje 
ubój zwierząt gospodarskich w celu uzyskania pożywienia dla człowieka. Podkreślił, iż ubój 
zwierząt z ogłuszeniem niesie ze sobą nierozerwalnie cierpienie zwierzęcia. TK odwołał się 
także do znacznej roli, jaką odgrywa wiara i religia w polskim społeczeństwie, argumen-
tował również, że – analogicznie – zwierzęta można zabijać bez uprzedniego ogłuszenia 
podczas polowań.

Należy zauważyć, że TK orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą całego przepisu 
zakazującego dokonywania uboju zwierząt kręgowych bez ogłuszenia, co pociąga za 
sobą sytuację, w której dozwolony jest ubój zwierząt bez uprzedniego pozbawienia 
ich świadomości w ogóle, a nie tylko na cele wspólnot religijnych. Zdaniem niektórych 
przedstawicieli doktryny polskiego prawa konstytucyjnego wykracza to poza zakres zło-
żonego wniosku, ponieważ Związek Gmin Żydowskich wnioskował o zbadanie zgodności 
art. 34 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie zwierząt „w zakresie, w jakim nie 
zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez 
obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej i przewidują 
odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki szczególny sposób” (Wniosek 
2014). Wnioskodawca wyraźnie zaznaczył więc, że przedmiotem wniosku jest wyłącznie 
ubój zwierzęcia w celach religijnych. Jednak w konsekwencji wydania przez TK orze-
czenia o niezgodności z Konstytucją całego wskazywanego powyżej przepisu, będzie 
można dokonywać również uboju zwierząt bez ogłuszenia w celu eksportu mięsa. Co 
więcej – nie będzie żadnego obowiązku specjalnego oznakowania mięsa pochodzącego 
z takiego uboju, w związku z czym może trafić ono na stół osoby, która nie chce takiego 
mięsa spożywać. W literaturze wskazuje się też, że możliwe jest w tym przypadku prze-
kroczenie przez TK jego własnych kompetencji. Jak wynika bowiem z samego orzecz-
nictwa Trybunału, „działając na wniosek uczestników postępowania, a nie ex officio, jest 
związany zakresem wniosku (skargi)” (Wyrok 2003).  

Należy zaznaczyć, że TK w toku podejmowania decyzji nie był jednomyślny. Wyrok 
zapadł przy 5 zdaniach odrębnych, zgłoszonych przez Wojciecha Hermelińskiego, Te-
resę Liszcz, Stanisława Rymara, Piotra Tuleję oraz Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz. 
Sędziowie zgłaszający zdanie odrębne podkreślali, że „Trybunał dał zielone światło dla 



Legalność religijnego uboju zwierząt w polskim porządku prawnym na tle norm... 127

uboju quasi – rytualnego” (Rochowicz 2013) i eksportu mięsa oraz zadawania zwierzę-
tom większych cierpień niż podczas „standardowego” uboju. Wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego stanowczo krytykuje Ewa Łętowska wskazując, że nie wzięto pod uwagę 
rozporządzenia Rady UE z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania. Jak już uprzednio wskazywano, rozporządzenie stanowi, że 
obowiązku ogłuszania zwierząt przed ubojem nie stosuje się, jeśli ubój dokonywany jest 
na podstawie szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne. Jak podkreśla  
E. Łętowska, „to nie jest pozyskanie mięsa do <<normalnego>> obrotu handlowego. Prze-
widziano zatem tylko sytuację, w której wspólnota religijna np. wynajmuje sobie rzeźnię, 
by dokonać tam uboju zwierząt zgodnie ze swoimi rytuałami. Obawiam się, że tej prostej 
zasady sędziowie w ogóle nie brali pod uwagę” (Rochowicz 2013). Co więcej, prawo unij-
ne przewiduje możliwość wprowadzenia w państwie członkowskim wyższego standardu 
ochrony zwierząt niż przewidują to przepisy unijne – wystarczyło jedynie złożyć odpo-
wiednią notyfikację przed dniem 1 stycznia 2013 roku. Notyfikacja taka została złożona, 
nie było więc wówczas problemu z ewentualnym konfliktem prawa europejskiego oraz 
prawa krajowego, który może występować obecnie. Zdaniem E. Łętowskiej niemożliwe 
jest również wycofanie się z takiej notyfikacji (Rochowicz 2013). Co więcej, niektórzy 
prawnicy podkreślają, że ubój zwierząt bez ogłuszenia na potrzeby własne funkcjonu-
jących w Polsce związków wyznaniowych był dozwolony na mocy ustawy o stosunku 
państwa do gmin żydowskich. Taki stan prawny obowiązywał w latach 1997–2002, 
potem jednak skreślono z ustawy wyjątek dotyczący uboju na potrzeby związków wy-
znaniowych. W 2004 roku, najprawdopodobniej pod wpływem lobby przemysłu mięsnego, 
zostało wydane rozporządzenie ministra rolnictwa, które nie zawierało żadnego doprecy-
zowania, w jakiej skali można dokonywać uboju zwierząt bez ogłuszenia. Jak podkreśla  
E. Łętowska, „spójność polskiego prawa – konstytucyjność! – była mniej ważna niż interesy 
lobby mięsnego, które to przeforsowało” (Michalski 2012). Nie da się ukryć, że krytyczne sta-
nowisko E. Łętowskiej jest uzasadnione, mieliśmy bowiem do czynienia z sytuacją, w której 
normy sformułowane przez ustrojodawcę w Konstytucji i normy nadane przez ustawodawcę 
zostały „odsunięte” w celu realizacji interesów wąskiej grupy ludzi, jest to zatem sytuacja 
kuriozalna, która nigdy nie powinna mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. 

Aktem prawa unijnego, który obecnie normuje kwestie związane z ubojem zwierząt, 
jest powoływane we wstępie niniejszej pracy oraz wskazywane przez E. Łętowską roz-
porządzenie Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania (Rozporządzenie 1099/2009). Art. 4 rozporządzenia stanowi, że zwierzęta 
są uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu, a do chwili śmierci powinny być 
utrzymywane w stanie nieprzytomności i niewrażliwości na bodźce. Po zastosowaniu 
ogłuszenia, które nie prowadzi do natychmiastowej śmierci, należy jak najszybciej za-
stosować procedurę prowadzącą do pewnej śmierci, taką jak wykrwawianie, miażdżenie 
centralnego układu nerwowego, porażenie prądem lub długotrwała ekspozycja na de-
ficyt tlenu. W przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod 
wymaganych przez obrzędy religijne wymogi te nie mają zastosowania, pod warunkiem 
że ubój ma miejsce w rzeźni (Rozporządzenie 1099/2009: art. 4). 
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Konstrukcja przywołanego powyżej przepisu bez wątpienia przesądza, że zasadą 
jest ubój zwierzęcia po uprzednim ogłuszeniu, wyjątkiem zaś – ubój bez ogłuszenia. 
Prawodawca unijny wyraźnie – w preambule omawianego rozporządzenia – wskazał, iż 
„respektuje wolność wyznania i prawo do uzewnętrzniania religii lub przekonań poprzez 
uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach” (Rozporzą-
dzenie 1099/2009). Wyciągnąć należy zatem wniosek, że ubój zwierzęcia bez ogłusze-
nia prowadzony winien być jedynie w celach uprawiania kultu i na użytek tych religii, 
w których zabronione jest spożywanie mięsa pochodzącego od zwierząt uśmierconych 
po uprzednim pozbawieniu świadomości. 

Kwestią, która budzi największe wątpliwości jest zatem brak jakichkolwiek ograni-
czeń – liczbowych, temporalnych czy podmiotowych – w zakresie wykonywania uboju 
bez ogłuszenia zwierzęcia. Zaznaczyć jednak należy, iż wyrok TK, mimo że pierwotnie 
spowodował sytuację, w której ubój zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia jest możli-
wy bez ograniczeń, nie  musiał przesądzać o niej ostatecznie. Nic nie stoi bowiem na 
przeszkodzie temu, aby takie ograniczenia wprowadził ustawodawca zwykły. Wyrok 
TK wskazuje bowiem jedynie, iż całkowity zakaz prowadzenia uboju rytualnego godzi 
w prawa i wolności żyjących w naszym kraju mniejszości wyznaniowych, co więcej – 
stwierdzić należy również, że zakaz taki stałby w sprzeczności z normami prawa Unii 
Europejskiej. Podkreślić jednak z całą stanowczością trzeba, iż obecnie obowiązujący 
stan prawny oraz wynikający z niego stan faktyczny, w którym rytualny ubój zwierząt 
nie jest jasno określony w ustawie jako wyjątek, mający służyć jedynie realizacji przez 
związki wyznaniowe ich konstytucyjnej wolności, stoi w sprzeczności z normami prawa 
unijnego. Ich konstrukcja wskazuje bowiem bezsprzecznie, że ubój zwierzęcia z ogłusze-
niem jest zasadą, natomiast ubój bez ogłuszenia stanowić może jedynie odstępstwo od 
tejże zasady celem realizacji obrzędów przez wyznawców poszczególnych religii. 

Celem dostosowania norm prawa krajowego do treści prawa unijnego, w 2016 roku 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
zwierząt. Zgodnie z tym projektem, przepis dotyczący uboju zwierząt bez ich uprzed-
niego ogłuszenia miał otrzymać następujące brzmienie: „Zasady dotyczące uśmiercania 
zwierząt oraz sposób postępowania przy ich uśmiercaniu, w tym warunki dotyczące 
rzeźni, są określone w rozporządzeniu nr 1099/2009. W przypadku uśmiercania zwie-
rząt, do którego nie stosuje się przepisów rozporządzenia nr 1099/2009, uśmiercanie 
może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym 
minimum cierpienia fizycznego i psychicznego” (Projekt 2016: art. 33). Przywoływany 
przepis w proponowanym przez ministra rolnictwa brzmieniu miał zatem bezpośrednio 
odwoływać się do postanowień zawartych w rozporządzeniu unijnym. Ubój zwierząt bez 
ogłuszenia mógłby być zatem stosowany wówczas, gdy służyłby realizacji obrzędów 
przez niektóre wspólnoty religijne. Niestety, projekt nowelizacji ustawy został jeszcze 
w tym samym roku wycofany, przez co regulacje zawarte w polskim porządku praw-
nym w dalszym ciągu stoją w kolizji z prawną ochroną zwierząt kręgowych podczas ich 
uśmiercania, zagwarantowaną przez normy prawa unijnego. 
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Wnioski końcowe

Odpowiadając na pytanie postawione we wstępie niniejszej pracy, należy stwierdzić, 
że wolność sumienia i wyznania przysługująca każdemu człowiekowi i gwarantowana 
zarówno przez normy prawa unijnego, jak i normy polskiego porządku normatywnego, 
nie może być ograniczana poprzez całkowity zakaz dokonywania uboju zwierząt bez 
ogłuszenia. Wykonywanie takiego uboju nie godzi bowiem w wartości społeczeństwa 
demokratycznego – nie spełnia zatem warunku konieczności, a wprowadzenie zakazu 
jego wykonywania nie jest niezbędne i adekwatne dla ochrony zasad demokratycznego 
państwa prawnego. 

Nie da jednak się ukryć, że obecny stan prawny, zgodnie z którym ubój zwierząt 
bez ich uprzedniego ogłuszenia nie jest w żaden sposób ograniczany, jest niespójny 
z normami zawartymi w rozporządzeniu Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas 
ich uśmiercania, które zmierzają do jak najszerszej ochrony zwierząt przed bólem, nie 
godząc jednocześnie w wolność sumienia i wyznania przedstawicieli tych religii, dla 
których spożycie mięsa pochodzącego od zwierzęcia pozbawionego świadomości 
przed uśmierceniem byłoby złamaniem nakazu wynikającego z wyznawanej przez nich 
wiary. Zgodzić się zatem należy z hipotezą postawioną we wstępie niniejszego artykułu, 
zgodnie z którą prowadzenie ubojów „rytualnych” na nieograniczoną skalę stoi w kolizji 
z normami prawa unijnego. 

Na pytanie, czy ubój rytualny powinien być w prawie polskim dozwolony, należy od-
powiedzieć twierdząco, mając jednak na uwadze kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze 
– rozważyć należy, kto powinien posiadać uprawnienie do dokonywania takiego uboju, 
po drugie – jakie mogłyby być rozmiary takiego uboju, po trzecie – jakie miałoby być 
przeznaczenie mięsa pochodzącego z uboju zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia. 
Należy zaznaczyć, że ubój rytualny – mając na uwadze zadawanie zwierzętom dodatko-
wego bólu i cierpienia oraz przepisy prawa europejskiego – nigdy nie powinien przybrać 
formy komercyjnej. Przeznaczenie mięsa pochodzącego z uboju rytualnego powinno 
mieć więc jeden cel – potrzeby funkcjonujących w Polsce związków wyznaniowych, 
w żadnym wypadku nie powinno dochodzić do eksportu takiego mięsa czy pozyski-
wania go do normalnego obrotu handlowego. Uboju takiego powinni dokonywać więc 
przedstawiciele związków wyznaniowych we własnych specjalnie przystosowanych do 
tego ubojniach, ewentualnie wynajmując na ten czas pomieszczenia w komercyjnych 
rzeźniach. Wskazane byłoby również określenie liczby sztuk bydła lub innych zwierząt, 
jakie mogą być przeznaczone do uboju bez ogłuszenia w danym przedziale czasowym – 
na przykład w przeciągu miesiąca lub roku. Mięso takie powinno być również specjalnie 
oznaczone, tak aby konsument świadom był tego, w jaki sposób zostało ono pozyskane. 
Wprowadzenie takich regulacji pozwoliłoby na zagwarantowanie spójności prawa pol-
skiego z prawem unijnym, pełniejszą ochronę zwierząt przed zbędnymi cierpieniami 
związanymi z ich uśmiercaniem oraz – jednocześnie – poszanowanie praw żyjących 
w naszym kraju mniejszości religijnych. 
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Streszczenie

Parlament jest organem władzy ustawodawczej i obok rządu oraz głowy państwa pełni najważ-

niejszą funkcję w państwie. Artykuł dotyczy analizy instytucji parlamentu w państwach byłej Jugo-

sławii, czyli Bośni i Hercegowine, Republice Chorwacji, Republice Czarnogóry, Republice Kosowa, 

Republice Serbii, Republice Słowenii i Republice Macedonii. Metodą wykorzystaną w badaniu była 

analiza systemowa oraz metoda komparatystyczna, dzięki której możemy dostrzec podobieństwa 

i różnice w funkcjonowaniu parlamentów. W analizowanych państwach parlamenty są podmiotami, 

które mają wpływ na procesy polityczne i tworzenie prawa. Twórcy konstytucji musieli wziąć pod 

uwagę tradycje parlamentaryzmu, a także skomplikowaną sytuację narodowościową w państwach. 

Słowa kluczowe: parlament, państwa byłej Jugosławii, państwa bałkańskie

The institution of parliament in the countries of the former Yugoslavia

Abstract

Parliament is the body of legislative power and, along with the government and the head of state, 

it plays the most important role in the state. The article concerns the analysis of the parliamentary 

institutions in the countries of the former Yugoslavia, i.e. Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Croatia, the Republic of Montenegro, the Republic of Kosovo, the Republic of Serbia, the Republic of 

Slovenia and the Republic of Macedonia. The method used in the study was a system analysis and 

a comparative method, thanks to which we can see the similarities and differences in the functio-

ning of the parliaments. In the analyzed countries, parliaments are subjects that influence political 

processes and the creation of law. The creators of the constitution had to take into account the 

traditions of parliamentarism as well as the complicated nationality situation in the countries.
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Celem artykułu jest zaprezentowanie i porównanie funkcjonowania parlamentów 
w państwach byłej Jugosławii. Weryfikacji poddano następującą hipotezę badawczą: 
parlamenty państw byłej Jugosławii funkcjonują w oparciu o model parlamentarno-ga-
binetowego systemu rządów. W artykule zastosowano adekwatne metody badawcze 
takie jak: analiza porównawcza oraz metoda instytucjonalno-prawna. Podstawę dla 
prowadzonych badań stanowiły głównie akty prawne (konstytucje i ustawy), dokumenty, 
monografie, artykuły naukowe oraz źródła internetowe. 

Transformacja ustrojowa w państwach postjugosłowiańskich zapoczątkowała odej-
ście od państwa typu socjalistycznego oraz powolną budowę państwa demokratyczne-
go. Wybór demokratycznego sposobu sprawowania władzy był wyborem strategicznym, 
choć w przypadku republik postjugosłowiańskich pozostawał w cieniu powstawania 
nowych podmiotów państwowych. Sytuacja powyższa odróżniała wydarzenia w Europie 
Środkowej od tych, które miały miejsce na terenach Jugosławii. Należy zauważyć, iż 
kształtowanie się systemów demokratycznych nie następowało jednakże bezproblemo-
wo, wśród republik postjugosłowiańskich można mówić o zróżnicowanym jego tempie 
(Wojnicki 2008). Należy zwrócić uwagę, że państwa byłej Jugosławii znajdują się obecnie 
na różnym etapie przemian demokratycznych i integracji z Unią Europejską. 

Przyjęta w 1946 roku Konstytucja Jugosławii szczególne znaczenie w systemie orga-
nów władzy państwowej nadawała Skupsztinie Ludowej, określając ją „przedstawicielem 
suwerenności Federalnej Ludowej Republiki Jugosławii” (art. 49). Ponadto sytuowała ją 
w pozycji prawnoustrojowej najwyższego związkowego organu władzy państwowej. Or-
gan ten składał się z dwóch równoprawnych izb, tj. Rady Związkowej i Rady Narodowej 
(Konstytucja Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii 1949: s. 145–181).

Zmiany w funkcjonowaniu Skupsztiny nastąpiły po 1950 r. czyli po zerwaniu bliskich 
relacji z ZSRR oraz wprowadzeniu tzw. samorządowego systemu władzy. Skupsztina sta-
ła się organem samorządu społeczno-politycznego, szczegółowe funkcje parlamentu 
były określane na mocy kolejnych ustaw zasadniczych (z lat 1953, 1963 oraz 1974). Zmia-
nie ulegała także budowa parlamentu (od 5-izbowej – konstytucja z 1963 r., do 2-izbowej 
– konstytucja z 1974 roku). Na mocy ostatniej titowskiej konstytucji (1974 r.) Skupsztina 
Związkowa składała się z: Rady Związkowej (220 mandatów) oraz Rady Republik oraz 
Okręgów Autonomicznych (88 mandatów) (Wojnicki 2010: s. 117). 

Większość konstytucji państw postjugosłowiańskich kształtuje parlamentarny sys-
tem rządów i są one nowoczesnymi konstytucjami, które w swoich postanowieniach 
odpowiadają standardom konstytucjonalizmu zarówno europejskiego, jak i światowego. 
Uwagę zwracają rozbudowane rozdziały dotyczące praw i wolności obywatelskich 
z naciskiem na poszanowanie różnorodności etnicznej i religijnej. W większości państw 
wprowadzono sądownictwo konstytucyjne oraz instytucję Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Analiza systematyki konstytucji pozwala stwierdzić, że mają one demokratyczny 
charakter. Umieszczone w pierwszych rozdziałach zasady konstytucyjne stanowią 
klasyczny katalog fundamentalnych reguł współczesnych państw demokratycznych 
(Podolak 2013: s. 241). We wszystkich konstytucjach zostały umieszczone przepisy doty-
czące wyborów do parlamentów, ich struktury oraz funkcje.
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Skład i wybory

W analizowanych państwach przeważają parlamenty jednoizbowe, wyjątek stanowią 
Bośnia i Hercegowina (BiH) oraz Słowenia, gdzie parlamenty mają strukturę bikameralną. 
Z uwagi na specyficzną strukturę etniczną państwa, parlament Bośni i Hercegowiny 
jest dwuizbowy i obsadzany w oparciu o parytety. Społeczeństwo Bośni i Hercegowiny 
było i nadal jest najbardziej zróżnicowane pod względem narodowościowym, religijnym 
i kulturowym spośród wszystkich republik byłej Jugosławii (Gibas-Krzak 2016: s. 142). 
Bośniacka Skupština jest najwyższym organem w państwie i  składa się z dwóch izb. Są 
to  Izba Narodów oraz Izba Reprezentantów. Izba Narodów liczy 15 członków, z których  
10 (5 Boszniaków i 5 Chorwatów) delegowanych jest przez Izbę Reprezentantów Federacji 
Bośni i Hercegowiny, a pozostałych 5 (Serbów) przez Zgromadzenie Narodowe Republiki 
Serbskiej (art. IV Constitution Bosnia and Herzegovina). Kworum stanowi 9 członków – 
co najmniej po trzech z każdego narodu konstytucyjnego (Constitution of Bosnia and 
Hercegowina. Rules of procedure). Kadencja trwa 4 lata. Izba Reprezentantów liczy  
42 członków, wybieranych w wyborach powszechnych na całym obszarze BiH na okres 
4 lat. Obie izby wyłaniają trzyosobowe Prezydium, składające się z Serba, Chorwata i Bo-
śniaka, którzy zmieniając się co 8 miesięcy pełnią rotacyjnie funkcje Przewodniczącego 
Izby i jego zastępców (Krysieniel 2012: s. 264). Na terytorium Federacji Bośni i Hercego-
winy wybieranych jest 28 posłów, a z Republiki Serbskiej pochodzi 14 deputowanych. 
Ponadto, organami ustawodawczymi są też parlamenty Republiki Serbskiej i Federacji 
Bośni i Hercegowiny (FBiH) (Jokay 2001: s. 95). 

W Republice Serbskiej parlament to: Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbskiej, 
składające się z 83 posłów (kadencja czteroletnia), oraz Rada Narodów, składająca się 
z 28 delegatów - 8 Serbów, 8 Chorwatów, 8 Bośniaków, 4 „innych” (art. 71 Constitution 
of Republika Srpska). Wybory do Zgromadzenia Narodowego odbywają się w minimum 
sześciu wielomandatowych okręgach wyborczych, gdzie obsadzanych jest od czterech 
do piętnastu mandatów (Sochacki 2015: s. 96-98). Ustawa przewiduje, że w Zgromadzeniu 
Narodowym musi się znaleźć co najmniej czterech przedstawicieli każdego z narodów 
konstytucyjnych (Ustaw Republika Srbska)

Parlament FBiH ma także strukturę bikameralną: składa się z Izby Reprezentantów 
FBiH (liczącej 98 posłów, wybieranych na 4 lata) i Izby Narodów FBiH, w której zasiada 
58 delegatów: po 17 przedstawicieli narodów konstytucyjnych i 7 „innych”. Delegaci są 
wybierani i zatwierdzani (na 4 lata) przez 10 organów prawodawczych, funkcjonujących 
na poziomie kantonów, tj. przez Zgromadzenia Kantonalne, które również mają szerokie 
uprawnienia legislacyjne, np. w zakresie edukacji, służby zdrowia czy opieki społecznej 
(Parlamentary Assembly of Bosnia and Hercegowina 2010: s. 83).

Wybory do parlamentu BiH są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Obowiązuje 
zasada proporcjonalności, zgodnie z którą mandaty są dzielone pomiędzy listy, które 
zdobyły więcej niż 3% ważnie oddanych głosów w danym okręgu (Osóbka 2011: s. 25). 

Trzy czwarte z 28 członków Izby Reprezentantów wybieranych na terytorium Federacji 
BiH pochodzi z pięciu okręgów wielomandatowych. Pozostałych siedmiu deputowanych 



Małgorzata Podolak136

pochodzi z okręgu, który stanowi cała Federacja. Ich mandaty mają status tzw. manda-
tów kompensacyjnych. W poszczególnych okręgach wielomandatowych, składających 
się z dwóch kantonów, wybiera się od 3 do 6 członków Izby.

Delegaci do Izby Narodów są wybierani przez parlamenty obu podmiotów składo-
wych BiH. Chorwaccy i boszniaccy członkowie Izby Narodów w liczbie po pięciu przed-
stawicieli obu narodów są wybierani przez Izbę Narodów Federacji BiH. Z kolei pięciu 
serbskich członków Izby Narodów wybiera Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbskiej 
(Osóbka 2011: s. 27). 

Kolejnym państwem, w którym struktura parlamentu jest dwuizbowa jest Słowenia. 
Izby parlamentu to Zgromadzenie Państwowe i Rada Państwa (Konstytucja Republi-
ki Słowenii 1994: art. 80–101, Mikuli 2004: s. 26). Zgromadzenie Państwowe składa się  
z 90 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, propor-
cjonalnych i tajnych. W skład Zgromadzenia wybierany jest jeden przedstawiciel mniej-
szości włoskiej i jeden przedstawiciel mniejszości węgierskiej (Mikuli 2003: s. 10). Druga 
izba parlamentu jest organem o strukturze samorządowo – korporacyjnym. Wprawdzie 
Konstytucja Słowenii nie określa expressis verbis Rady Państwa jako drugiej, po Zgroma-
dzeniu Państwowym izby parlamentarnej, ale wynika tak jednoznacznie z kompetencji 
tego organu, jego przedstawicielskiego charakteru, immunitetu członków, równego 
immunitetowi parlamentarnemu, miejsca w systematyce konstytucyjnej, przyjęcia przez 
konstytucję zasady trójpodziału władz oraz, w końcu, z przyjmowanej w tym kraju inter-
pretacji rozwiązań konstytucyjnych (Sarnecki 1999). W skład tej izby wchodzi 40 człon-
ków, którzy wybierani są w trybie określonym ustawą uchwaloną przez Zgromadzenie 
większością kwalifikowaną 2/3 głosów. W składzie Rady Państwa przewidziano miejsce 
dla: 4 przedstawicieli pracodawców i pracobiorców, 4 przedstawicieli rolników, rzemieśl-
ników i wykonujących wolne zawody, 6 przedstawicieli reprezentujących dziedziny po-
zagospodarcze, 22 przedstawicieli interesów lokalnych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Druga 
izba parlamentu nawiązuje do jugosłowiańskich, socjalistycznych tradycji i w pewnym 
sensie łączy w sobie istniejące w socjalistycznej Jugosławii, ale również w Słowenii w la-
tach 1990 – 1992, Izbę Pracy Zespolonej i Izbę Gminną (terytorialną) (Petroff 2002: s. 225). 
Wybory do Zgromadzenia Państwowego zarządzane są przez prezydenta natomiast do 
Rady Państwa przez przewodniczącego Zgromadzenia Państwowego. 

Szczególną uwagę zwracają przepisy zapewniające możliwość reprezentowania 
mniejszości narodowych. W przypadku Bośni i Hercegowiny skład parlamentu obsadza-
ny jest w oparciu o parytety (Krysieniel 2009: s. 345), w parlamentach Kosowa i Słowenii 
mniejszości mają zagwarantowaną konstytucyjne odpowiednią liczbę mandatów

W pozostałych państwach parlamenty są jednoizbowe i mandaty do parlamentu 
obsadzane są w oparciu o ordynacje wyborcze danego państwa.

Chorwacka konstytucja z roku 1990 w swej pierwotnej wersji postanawiała, że Sa-
bor jako organ władzy ustawodawczej będzie miał strukturę dwuizbową. Izbą pierwszą 
Saboru była Izba Reprezentantów, a izbą drugą – Izba Żupanii. Model dwuizbowego 
parlamentu przetrwał 10 lat i w 2001 r. nowelą konstytucyjną zniesiono Izbę Żupanii 
(Karp 2005: s. 39–40). Obecnie parlament chorwacki to jednoizbowy Sabor, który przejął 
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w zasadzie wszystkie kompetencje dawnej Izby Przedstawicielskiej (Karp, Mikuli 2007: 
s. 76). Sabor posiada silniejszą pozycję ustrojową w systemie naczelnych organów pań-
stwa. Owa zmiana nie dokonała się w wyniku rozszerzenia kompetencji parlamentu, ale 
w wyniku zredukowania potencjału kompetencji przyznanych prezydentowi (Karp 2005: 
s. 42). Sabor liczy nie mniej niż stu deputowanych i nie więcej niż 160 deputowanych 
wybieranych na czteroletnia kadencję w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych, 
proporcjonalnych (Poslovnik Hrvatskoga Sabora).

Parlament Czarnogóry – Skupsztina składa się z 81 posłów wybieranych na podstawie 
czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego. Wybory zarządza prezydent najwcześniej 15 
dnia przed upływem dotychczasowej kadencji, odbywają się między 60 a 80 dniem od 
daty zarządzenia. Obowiązuje proporcjonalny system rozdziału mandatów zgodnie z sys-
temem d’Hondta (Zakon o Izboru Odbornika i Poslanika). Kadencja parlamentu trwa cztery 
lata, ale w sytuacji stanu wojennego czy wojny okres rozwiązania parlamentu i wygaśnięcia 
jego mandatu zostaje przesunięty o 90 dni, aż do ustabilizowania się sytuacji w kraju. 

Parlament Kosowa to Zgromadzenie stanowiące jednoizbową władzę ustawodaw-
czą. Składa się ze 120 deputowanych, wybieranych przez obywateli Kosowa w wyborach 
powszechnych, równych, proporcjonalnych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym na  
4 letnią kadencję (Konstytucja Republiki Kosowa 2010).

Parlament Macedonii to Sobranie (Constitution of the Republic of Macedonia WWW). 
W jego skład wchodzi od 120 do 140 deputowanych wybieranych w wyborach po-
wszechnych, bezpośrednich i wolnych, w głosowaniu tajnym na 4-letnią kadencję (Rules 
of procedure of the Assembly of the Republic of Macedonia). Macedonia podzielona jest 
na sześć okręgów wyborczych, w których wybiera się po 20 deputowanych. Stosuje się 
formułę proporcjonalną i listy zamknięte (Zakon o izboru odbornika i poslanika). Miej-
sca są rozdzielane zgodnie z formułą d’Hondta. Dodatkowo wprowadzony został jeden 
„kontrowersyjny” okręg wyborczy, który obejmuje swoim zasięgiem zagranicę - Europę, 
Afrykę, Amerykę Północną i Południową, Australię i Azję. W tym okręgu wybierani są 
przedstawiciele macedońskiej diaspory, maksymalnie 3 osoby. Aby wybrać deputowa-
nego z diaspory, kandydat musi zdobyć nie mniej głosów niż minimalna liczba głosów, 
dzięki której uzyskano mandat w poprzednich wyborach na terenie Macedonii (w prakty-
ce ok. 7000–8000 głosów). W 2017 roku macedońska diaspora nie wybrała ani jednego 
deputowanego (The Former Yugoslav Republic of Macedonia).

W Serbii organem ustawodawczym jest Zgromadzenie Narodowe (Ustav Republike 
Srbije), składające się z 250 posłów, wybieranych na czteroletnią kadencję w wyborach 
powszechnych, tajnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych (Act on the Election of 
Representatives WWW). Wybory parlamentarne zarządzane są przez Prezydenta na 90 dni 
przed końcem kadencji Zgromadzenia Narodowego (Zakon o izboru narodnih poslanika). 
Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego jest zwoływane przez Przewodniczą-
cego Zgromadzenia Narodowego z poprzedniej kadencji. Posiedzenie musi się odbyć nie 
później niż 30 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników wyborów (Wojnicki 2013: s. 43). 

Należy zauważyć, iż parlamenty państw postjugosłowiańskich nie są liczne, co 
wynika z liczby mieszkańców. Najliczniejszym państwem jest Serbia, licząca około  
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7 mln mieszkańców, stąd też w parlamencie zasiada aż 250 deputowanych. Wybory 
we wszystkich państwach odbywają się na zasadach bezpośredniości, powszechności, 
równości, tajności i odpowiednich metod przeliczania głosów. Wybory zarządzane 
są przez głowy państwa w terminach przewidzianych w konstytucjach i ordynacjach 
wyborczych. 

Tab. 1. Parlamenty państw postjugosłowiańskich 

Państwo Struktura Kadencja Liczba 
deputowanych

Bośnia i Hercegowina Izba Narodowych Reprezentantów
Izba Narodów

4
4

42
15

Chorwacja Zgromadzenie Narodowe 4 100-160

Czarnogóra Skupina 4 81

Kosowo Zgromadzenie 4 120

Macedonia Sobranie 4 120-140

Serbia Zgromadzenia Narodowe 4 250

Słowenia Zgromadzenie Państwowe
Rada Państwowa

4
5

90
40

Źródło: opracowanie własne.

Kadencja i sposób funkcjonowania

W większości państw kadencja parlamentów to 4 lata, jedynie Rada Państwowa 
w Słowenii wybierana jest na 5 lat. W większości państw parlamenty pracują w trybie 
sesyjnym, jedynie parlament Macedonii pracuje w trybie permanentnym z przerwą wa-
kacyjną od 1 do 31 sierpnia. 

Bośnia i Hercegowina – w przepisach mowa jest o pierwszej sesji zwoływanej po 
wyborach, której przewodniczy poseł, wybrany z grona najstarszych parlamentarzystów. 
(Poslovnik Predstavničkog Doma Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine). Po-
siedzenia Izby Reprezentantów i Izby Narodów zwoływane są przez przewodniczących, 
którzy w porozumieniu z zastępcami określają agendę danej sesji. Członkowie Izby 
Reprezentantów otrzymują zaproszenia do udziału w sesji z dziesięciodniowym wyprze-
dzeniem, natomiast członkowie Izby Narodów informowani są o posiedzeniu na siedem 
dni przed jej otwarciem (Osóbka 2011: s. 44) 

Chorwacki Sabor zbiera się dwukrotnie w ciągu roku na sesje, pierwsza zaczyna się  
15 stycznia i trwa do 30 lipca, druga od 15 września do 15 grudnia. Istnieje możliwość 
zwołania sesji nadzwyczajnej na wniosek prezydenta, rządu lub większości deputowa-
nych (art. 78 Konstytucji Republiki Chorwacji: s. 36). 

Parlament Czarnogóry pierwszą sesję zwyczajną rozpoczyna pierwszego pracują-
cego dnia marca i trwa ona do końca lipca. Druga rozpoczyna się pierwszego pracu-
jącego dnia października i trwa do końca grudnia. Obok sesji zwyczajnych, na wniosek 
Prezydenta Czarnogóry, rządu lub co najmniej jednej trzeciej liczby posłów, mogą być 
zwoływane sesje nadzwyczajne (Bujwid-Kurek, Mikucka-Wójtowicz 2015: s. 246).
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W Kosowie parlament zbiera się na dwóch sesjach. Pierwsza rozpoczyna się w trzeci 
poniedziałek stycznia, druga w drugi poniedziałek września. Sesja nadzwyczajna może 
być zwołana na wniosek prezydenta, premiera i 1/3 deputowanych (Rules of Procedure 
of the Assembly of the Republic of Kosowo).

Macedońskie Sobranie obraduje permanentnie z przerwą wakacyjną od 15 lipca do 
31 sierpnia. Parlament pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego 
pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy większość ogólnej liczby deputowanych 
(art. 66 Konstytucji). Posiedzenia parlamentarne mają charakter jawny, chyba że deputo-
wani większością 2/3 głosów ogólnej liczby posłów zdecydują o ich utajnieniu. Decyzje 
Sobrania podejmowane są większością nie mniejszą niż 1/3 ogólnej liczby posłów, chyba 
że konstytucja wymaga określonej większości kwalifikowanej.

W Serbii parlament zbiera się na dwie sesje zwyczajne, pierwsza rozpoczyna się 
w pierwszym dniu roboczym marca, druga w pierwszym dniu roboczym października. Ist-
nieje możliwość zwoływania sesji nadzwyczajnych, przez 1/3 członków parlamentu i jeżeli 
taki wniosek wraz z propozycją porządku obrad złoży rząd. Zgromadzenie Narodowe ma 
obowiązek zebrania się w przypadku proklamowania jednego ze stanów nadzwyczajnych 
– wojennego lub nadzwyczajnego (Constitution of the Republic of Serbia: art. 106).

W Słowenii parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
Posiedzenia zwyczajne zwołuje przewodniczący Zgromadzenia Państwowego; posie-
dzenie nadzwyczajne musi zwołać jeżeli zażąda tego co najmniej jedna czwarta posłów 
do Zgromadzenia lub prezydent (art. 85 Konstytucji) . 

Kadencje parlamentów ulegają skróceniu w następujących przypadkach: 
W Chorwacji prezydent może rozwiązać przedterminowo izbę, co czyni na wniosek 

premiera i po konsultacjach z przewodniczącym izby oraz liderami parlamentarnych frak-
cji, uzyskując kontrasygnatę premiera, gdy izba uchwali wotum nieufności dla rządu albo 
gdy nie uchwali budżetu państwa w ciągu 120 dni od daty przedłożenia projektu ustawy 
budżetowej przez rząd (Podolak 2012a: s. 176). Prezydent nie może skorzystać z tego prawa, 
gdy w stosunku do niego jest wszczęta procedura impeachmentu (art. 103 Konstytucji ).

Parlament Czarnogóry może zostać rozwiązany w następujących przypadkach: po 
pierwsze - niepowodzenia utworzenia rządu w ciągu 90 dni od daty, gdy prezydent po 
raz pierwszy zaproponował kandydata na premiera; po drugie - niewykonywania obo-
wiązków określonych przez prawo przez dłuższy okres – wtedy po wysłuchaniu opinii 
przewodniczącego rząd może rozwiązać parlament. Rozwiązanie parlamentu następuje 
na podstawie dekretu prezydenta, który dzień później ogłasza nowe wybory. Parlament 
nie może być rozwiązany w czasie wojny lub w okresie stanu nadzwyczajnego, w okresie 
gdy rozpoczęto procedurę głosowania nad wotum nieufności dla rządu, w ciągu trzech 
miesięcy po ukonstytuowaniu się oraz w ciągu trzech miesięcy poprzedzających zakoń-
czenie kadencji (Constitution of Montenegro: art.92).

W Kosowie kadencja parlamentu ulega skróceniu w sytuacji, gdy nie zostanie wybra-
na głowa państwa przez parlament. Jeśli w kolejnych procedurach żadem z kandydatów 
nie uzyska wymaganej większości, Zgromadzenie ulega rozwiązaniu i w terminie 45 dni 
przeprowadza się nowe wybory do Zgromadzenia. 
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Serbskie Zgromadzenie Narodowe może zostać rozwiązane przez prezydenta na wnio-
sek rządu. Rząd nie może zaproponować rozwiązania parlamentu w sytuacji, gdy wpłyną 
od deputowanych wniosek o wotum nieufności lub gdy została podniesiona kwestia za-
ufania rządu. Zgromadzenie Narodowe jest rozwiązywane w sytuacji, gdy w ciągu 90 dni 
od jego powołania nie dokona wyboru rządu. Zgromadzenie Narodowe nie może zostać 
rozwiązane w czasie stanu wojny i zagrożenia. Prezydent jest zobowiązany do rozwiązania 
Zgromadzenia Narodowego na podstawie dekretu (Podolak 2012b: s. 367). Jednocześnie 
z rozwiązaniem Zgromadzenia Narodowego, prezydent zarządza przedterminowe wybory, 
muszą się one odbyć w ciągu 60 dni od dnia ich ogłoszenia (art.109 Konstytucji).

W przypadku Słowenii parlament jest rozwiązywany obligatoryjnie, gdy wyczerpią 
się przewidziane konstytucją warianty powołania rządu lub fakultatywnie, gdy wniosek 
premiera o wotum zaufania dla rządu zostanie ostatecznie odrzucony przez Zgromadze-
nie bez dokonania wyboru nowego premiera (art. 117 Konstytucji Słowenii). Jednocześnie 
z rozwiązaniem Parlamentu, prezydent zarządza przedterminowe wybory, muszą się one 
odbyć w konstytucyjnym terminie od dnia ich ogłoszenia.

Parlament Macedonii może dokonać samorozwiązania. Za wnioskiem musi opo-
wiedzieć się większość ogólnej liczby deputowanych. Jest to jedyna forma rozwiązania 
Sobrania. Żaden inny organ nie ma prawa decydować w tej sprawie (art. 63 Konstytucji).

We wszystkich analizowanych państwach posłowie są przedstawicielami całego na-
rodu i nie są związani żadnymi instrukcjami. Takie określenie oznacza realizuję koncepcji 
mandatu wolnego. Deputowani posiadają immunitet formalny i materialny oraz prawo 
nietykalności (od dnia potwierdzenia wyboru do końca kadencji). Zgodnie z przyznanym 
posłom immunitetem materialnym, nie mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności 
karnej za działalność wchodzącą w zakres sprawowanego mandatu, czyli wyłączona jest 
ich odpowiedzialność karna za wypowiadane poglądy i głosy oddawane na posiedze-
niach. Immunitet ten ma charakter trwały, tzn. chroni deputowanego nawet po zakończe-
niu kadencji, z zastrzeżeniem, że jego zakres dotyczy wyłącznie działań deputowanego 
w związku z wykonywaniem mandatu.

Deputowanych chroni także immunitet nietykalności oraz immunitet formalny. Prawo 
uchylenia immunitetu należy do izby, za wyjątkiem sytuacji w której deputowany został 
schwytany na gorącym uczynku. Zasada incompatibilitas dotyczy m.in. zakazu łączenia 
członkostwa w Radzie Ministrów z mandatem posła do parlamentu. Dotyczy to deputo-
wanych w Chorwacji, Kosowie, Macedonii, Słowenii, Serbii. 

Funkcje parlamentów

Podstawowe funkcje parlamentów to przede wszystkim funkcja ustrojodawcza, czyli 
możliwość uchwalania nowej konstytucji oraz wprowadzania zmian.

We wszystkich państwach projekt zmiany konstytucji mogą wnieść deputowani, 
różnie jest określona liczba osób składających podpisy pod inicjatywą: Chorwacja – 1/5 
deputowanych, Czarnogóra – 25 deputowanych, Macedonia – 30 deputowanych, de-
putowanych lub senatorów, Serbia – 1/3 deputowanych, Słowenia 20 posłów do Zgro-
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madzenia Państwowego. W przypadku Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa konstytucje 
ogólnie wymieniają deputowanych bez sprecyzowania w jakiej liczbie (Osóbka 2010: s. 
29-30). We współczesnych państwach raczej rzadko przepisy konstytucyjne wyposażają 
prezydenta w prawo inicjatywy konstytucyjnej, jednakże część z analizowanych państw 
przewiduje tego typu rozwiązania: Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, i Serbia.

Obywatele mogą wystąpić z inicjatywą w zakresie zmiany konstytucji: w Czarnogó-
rze – 10 tys. osób, w Macedonii – 150 tys., w Serbii – 150 tys. oraz w Słowenii – 30 tys. 
Wszystkie konstytucje są konstytucjami sztywnymi, do ich uchwalenia wymagana jest 
większość kwalifikowana. 

Prawo inicjatywy ustawodawczej we wszystkich państwach posiadają deputowani 
i rządy. Ludowa inicjatywa ustawodawcza przysługuje obywatelom Czarnogóry (wyma-
gane 6 tys. podpisów), Macedonii (10 tys.), Serbii (30 tys.) oraz Słowenii (5 tys). Nieformalne 
prawo inicjowania ustaw mają także obywatele Chorwacji. Mają oni prawo do zgłaszania 
petycji o potrzebie dokonania zmian w obowiązującym ustawodawstwie (Karp 2005:  
s. 52). W Serbii prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje ponadto parlamentom 
prowincji autonomicznych,  a także – w zakresie ich ustawowych kompetencji – Na-
rodowemu Bankowi Serbii i Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Prezydenci z reguły nie 
posiadają prawa inicjatywy ustawodawczej. Wyjątek stanowi prezydent Kosowa. Nielicz-
ni  z nich posiadają prawo weta zawieszającego – w Czarnogórze, Kosowie, Macedonii 
i Serbii. W przypadku Republiki Chorwacji nadal utrzymano przepisy (art. 87 Konstytucji), 
iż parlament ma prawo upoważnić rząd, na okres nieprzekraczający roku, do regulowania 
w drodze dekretów poszczególnych spraw przynależnych do kompetencji Saboru (Zob. 
Bujwid-Kurek, Mikucka-Wójtowicz 2015: s. 207).

Systemy polityczne przyjęte przez państwa postjugosłowiańskie zakładają kontrolę 
polityczną rządu ze strony parlamentu. Powoływanie rządu zostało zaliczone do wspól-
nych kompetencji głowy państwa i parlamentu (w przypadku Słowenii – Zgromadzenia 
Narodowego, Bośni i Hercegowiny – Izby Reprezentantów). Inicjatywa w tym zakresie 
należy do prezydenta, który wyznacza kandydata na urząd premiera. Decyzje podjęte 
przez parlamenty wymagają głosowania większości deputowanych. Zgodnie z przyję-
tym modelem ustrojowym rząd jest odpowiedzialny politycznie przed parlamentem. 
Istnieje możliwość odwołania całego rządu lub poszczególnych ministrów w procedurze 
wyrażenia wotum nieufności. Prawo sankcjonuje także instrumenty bieżącej kontroli nad 
rządem w postaci zapytań i interpelacji poselskich. 

Funkcja kreacyjna polega na możliwości powoływania członków, którzy wchodzą 
w skład organów państwowych. Jedynym parlamentem dokonującym wyboru głowy 
państwa jest Zgromadzenie Republiki Kosowa. Prezydent wybierany jest w głosowaniu 
tajnym na 5-letnią kadencję. Ponownie może być wybrany tylko raz. Każdy obywatel 
Kosowa, który ukończył 35 lat, może ubiegać się o urząd Prezydenta, jeśli zdobędzie 
poparcie przynajmniej 30 deputowanych Zgromadzenia (każdy z deputowanych może 
wyrazić swoje pisemne poparcie tylko dla jednego kandydata na Prezydenta). Jeśli 
w pierwszej lub drugiej turze głosowania żaden z kandydatów nie zdobędzie 2/3 ważnie 
oddanych głosów członków Zgromadzenia, ma miejsce trzecia runda głosowania, w któ-
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rej uczestniczą tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w drugim 
głosowaniu. Kandydat, który otrzyma poparcie większości wszystkich deputowanych 
Zgromadzenia, zostaje wybrany na Prezydenta Republiki Kosowa. Jeśli w trzeciej turze 
głosowania żaden z kandydatów nie zdobędzie wymaganej większości, Zgromadzenie 
ulega rozwiązaniu i w terminie 45 dni przeprowadza się nowe wybory do Zgromadzenia 
(Pawłowski 2012: s. 288-289). 

Deputowani wybierają członków Trybunałów Konstytucyjnych, Rad Sądownictwa, 
Ombudsmanów (Chorwacja, Macedonia, Serbia, Kosowo), 

Ponadto parlament Chorwacji powołuje Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika ds. Rów-
nego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Parlament Macedonii – członków Rady ds. Stosunków 
Narodowościowych, parlament Serbii – wybiera prezesa Naczelnego Sądu Kasacyjnego, 
prezesów sądów, Prokuratora Generalnego Republiki, prokuratorów, sędziów i zastępców 
prokuratorów, a także  Prezesa Narodowego Banku Serbii. Z kolei parlament Kosowa – do-
konuje wyboru członków Rady Prokuratorów Kosowa oraz Audytora Generalnego Kosowa. 

Zakończenie

W przypadku państw byłej Jugosławii wpływ na kształtowanie się przyszłych syste-
mów politycznych miało zróżnicowanie etniczno-religijne tego regionu. To zróżnicowanie 
zdecydowało, że hasłem przewodnim przeobrażeń polityczno-ustrojowych w poszcze-
gólnych republikach jugosłowiańskich była w mniejszym stopniu demokratyzacja 
systemu polityczno-ustrojowego, a w większym budowa niezależnych organizmów 
państwowych (Wojnicki 2009: s. 307). 

Parlamenty te nie odbiegają zatem, a można nawet stwierdzić, że są podobne jeżeli 
chodzi o organizację i kompetencje do parlamentów w państwach europejskich. Usta-
wodawcy zagwarantowali, aby kompetencje w zakresie funkcjonowania parlamentów 
wynikały z zasady podziału, kontroli i równowagi władz, wychodząc z założenia, że 
władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza sprawują swoje funkcje w granicach 
konstytucji i zgodnie z obowiązującym prawem (Bujwid-Kurek 2016: s. 162.) 

W państwach postjugosłowiańskich parlamenty mają wpływ na bieżącą politykę 
państwa, tworząc prawo, przyjmując budżety i plany finansowe, dokonując obsady klu-
czowych stanowisk państwowych i kontrolując rządy. One decydują o najważniejszych 
sprawach dotyczących danego państwa, kształtują prawo, a tym samym ustrój poli-
tyczny państwa. Stosowany jest system wzajemnego oddziaływania i hamulców władz. 
Parlamenty mogą więc pełnić funkcję gracza sprzeciwu w mechanizmie decyzyjnym, 
blokując inicjatywy rządu czy prezydenta, ale dzieje się tak zazwyczaj tylko wtedy, gdy 
są nadmiernie rozdrobnione, co z kolei prowadzi nieraz do obniżenia poziomu zdolności 
sprawczej. Współdziałanie władzy ustawodawczej i wykonawczej stanowi bowiem esen-
cję współczesnego parlamentaryzmu (Antoszewski 2014: s. 122).
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Streszczenie

Niniejsze opracowanie zawiera analizę pozycji ustrojowej parlamentu finlandzkiego Eduskunty, ze 

szczególnym uwzględnieniem obecnego stanu normatywnego i dotychczasowej praktyki ustrojo-

wej. Artykuł ma na celu ukazanie genezy oraz przedstawienie ewolucji tego organu, co pozwoli na 

ustalenie jego obecnej pozycji ustrojowej w systemie naczelnych organów państwowych Finlandii. 

Przedmiot opracowania stanowi analiza początków kształtowania się Eduskunty oraz parlamen-

taryzmu finlandzkiego, jego ewolucja, a nade wszystko aktualny skład, organizacja wewnętrzna, 

funkcje i kompetencje przedstawione w oparciu o egzegezę postanowień obowiązującej ustawy 

zasadniczej z 1999 roku oraz regulaminu parlamentu. Szczególnie istotne w tym kontekście wydają 

się zasady konstytucyjne odnoszące się do parlamentu oraz analiza relacji Eduskunty z innymi 

naczelnymi organami państwowymi, determinujące formę rządu państwa, co w konsekwencji przy-

czynia się do ustalenia i bardziej precyzyjnego określenia jej pozycji ustrojowej, a także wykazania jej 

oryginalności oraz odmienności względem innych współczesnych państw demokratycznych.

Słowa kluczowe: Eduskunta, parlament finlandzki, ustawa zasadnicza, pozycja ustrojowa, relacje 

z naczelnymi organami państwowymi.

The constitutional position of the Finnish Parliament Eduskunta

Abstract

The hereby paper takes up the analysis of the constitutional position of the Finnish parliament 

Eduskunta from the moment of its establishment and as a result of its development during the cen-

turies, with a special attention paid to the present normative state and on the basis of the hitherto 

constitutional practice. It aims at deriving the origin and presenting the evolution of this authority at 

the Finnish lands, which in consequence leads to reliable conclusions in the scope of determining 

its current constitutional position in the system of the supreme state authorities of Finland. The 

subject of the paper focuses on the analysis of the beginnings of Eduskunta’s formation and Finnish 

parliamentarianism, its further evolution, current composition, internal structure, functions and com-

petences presented on the basis of the exegesis of the provisions of the binding basic law of 1999 

and the parliament’s rules of procedure. The constitutional principles referring to the parliament and 

the analysis of Eduskunta’s relations with the other supreme state authorities, which determine the 



Viktoria Serzhanova146

state’s form of government, seem to be of particular significance in this context, as they contribute 

to a more precise definition of Eduskunta’s constitutional position, as well as to pointing out its origi-

nality and dissimilarity regarding other contemporary democratic states. 

Keywords: Eduskunta, Finland’s parliament, basic law, constitutional position, relations with the 

supreme state authorities.

Parlament Finlandii nosi nazwę Eduskunta w języku fińskim i Riksdag w języku 
szwedzkim, co w tłumaczeniu na język polski oznacza zgromadzenie państwowe. Fin-
landzki parlamentaryzm, jak i wiele instytucji ustrojowych państwa, swymi korzeniami 
sięga do tradycji parlamentaryzmu nordyckiego, w szczególności zaś szwedzkiego. 
Finlandia, należąca do kręgu kultury prawnej świata nordyckiego, zaliczana jest – obok 
Szwecji – do tzw. kultury wschodnio-nordyckiej (Serzhanova 2011ab, 2015, 2016, 2017). 
Początki parlamentaryzmu finlandzkiego sięgają zatem do okresu kształtowania się 
parlamentu w Szwecji, a jego rozwój następował wraz z pojawieniem się tam rządów 
parlamentarnych, gdyż Finlandia była związana ze Szwecją przez ponad 500 lat (Bain 

2006; Andersson 1967; Andersson, Weibull 1981; Kersten 1973; Orfield 1953: 227 i n.; Blöm-
stedt 1966; Cieślak 1978; Cieślak 1983; Szordykowska 2011). 

Wówczas miały miejsce formowanie się i  największy rozkwit   tradycji parlamen-
tarnych. Natomiast geneza sensu stricte parlamentu niepodległej Finlandii – Eduskunty 
-  paradoksalnie wywodzi się z czasów ostatniej dekady panowania na jej terenach Rosji. 
Wtedy bowiem, po wielu latach „zamrożenia”, przywrócono funkcjonowanie tej instytucji 
na mocy pierwszego aktu o parlamencie z 1906 roku (Akt o parlamencie 1906)1. To wła-
śnie na jego podstawie powołano jednoizbowy, 200-osobowy parlament – Eduskuntę, 
który zasadniczo zachował się w tym kształcie również po uzyskaniu przez Finlandię 
niepodległości w 1917 roku i  trwa do dziś. Przez ponad 80 lat istnienia niepodległej Fin-
landii pozycja ustrojowa Eduskunty była determinowana semi-prezydenckim systemem 
rządów. 

Przeprowadzenie reformy konstytucyjnej spowodowało przemianę wielu instytucji 
polityczno-ustrojowych. Warto tutaj zaznaczyć, że ukształtowane dotychczas tradycje 
zostały umiejętnie połączone z wymogami współczesności. W konsekwencji funkcjonu-
jący model parlamentarny o wyraźnym pro-prezydenckim nachyleniu, zwany niekiedy 
systemem semi-prezydenckim, został w dużej mierze zracjonalizowany oraz w pewnym 
stopniu zmodyfikowany. Dowodzi tego analiza dwóch zasadniczych wątków: prawno-
-konstytucyjnego i polityczno-ustrojowego. System relacji między trzema naczelnymi 
organami państwowymi: parlamentem, głową państwa i rządem został ukształtowany 
inaczej w porównaniu do początków funkcjonowania Finlandii jako niepodległego 
państwa przed stu laty.  Kształtowanie się tych relacji na gruncie obowiązującej ustawy 
zasadniczej, a szczególnie ich wciąż trwającej ewolucji, pozostaje niezwykle fascynują-
cym obszarem zagadnień dla badacza problematyki konstytucyjnej i ustrojowej, dlatego 
stanowi zasadniczy przedmiot niniejszego opracowania. Wnikliwa analiza tej ewolucji 

1   O funkcjonowaniu Wielkiego Księstwa Finlandii w ramach Imperium Rosyjskiego, jego statusie oraz 
o okresie „zamrożonego konstytucjonalizmu” por.: Serzhanova 2007: s. 22 i n.
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dowodzi, że „wahadło sił”, które do tej pory poruszało się między prezydentem, parla-
mentem a rządem, zmieniło swój bieg i zaczęło cyrkulować pomiędzy  parlamentem 
a rządem, z głową państwa w tle. Obserwujemy zatem nowy rozdział w kształtowaniu 
się ustroju finlandzkiego, który wymaga i buduje zarazem odmienne „reguły gry” w rela-
cjach na linii parlament – rząd. Prezydent jest coraz bardziej odsuwany od decydowania 
o bieżących sprawach państwa, a jego pozycję coraz to pewniej zajmuje Rada Państwa, 
działająca pod przewodnictwem premiera, oraz Eduskunta. Jednakże nie można nie 
doceniać roli głowy państwa w funkcjonowaniu systemu organów państwowych, gdyż 
dewaluacja jego znaczenia dla ustroju Finlandii byłaby nieuzasadniona.  

Celem niniejszego opracowania jest określenie pozycji ustrojowej parlamentu Fin-
landii – Eduskunty - w obecnym systemie rządów parlamentarnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmiany modelu ustrojowego po przeprowadzeniu reformy konstytucyj-
nej w latach 90. XX wieku. Przedmiot opracowania głównie obejmuje genezę parlamen-
taryzmu finlandzkiego, analizę pozycji ustrojowej Eduskunty w pierwotnych założeniach 
jej funkcjonowania w warunkach niepodległości w systemie rządów semi-prezydenckich, 
modyfikację tej pozycji w wyniku zmiany formuły rządów i jej wciąż trwającej ewolucji 
w kierunku modelu parlamentarno-gabinetowego. Realizacji tego celu posłużyło zasto-
sowanie głównie metody formalno-dogmatycznej, poddającej analizie i egzegezie obo-
wiązujące na terenach fińskich akty normatywne dotyczące organizacji i funkcjonowania 
parlamentu (ustawy zasadnicze, akty o parlamencie i regulamin Eduskunty, ordynacje 
wyborcze). Pomocniczo zaś, w zakresie genezy parlamentaryzmu, zastosowano metodę 
historyczno-prawną oraz diachroniczną, które to pozwoliły na zbadanie tego zagadnienia 
w procesie jego ewolucji, wykazując występujące w nim związki i wzajemne zależności. 

Początki parlamentaryzmu finlandzkiego

Początki kształtowania się parlamentu finlandzkiego sięgają okresu, gdy Finlandia 
znajdowała się pod panowaniem szwedzkiej monarchii absolutnej. Archetypem zgroma-
dzeń przedstawicielskich na ziemiach fińskich były zgromadzenia lokalne, które zbierały 
się już w okresie późnego średniowiecza. Nieco później stały się one zalążkiem urze-
czywistnienia idei czterostanowego zgromadzenia przedstawicielskiego (szw. Riksdag), 
składającego się z przedstawicieli duchowieństwa, szlachty, mieszczaństwa i chłopów2.

Znamienne dla ewolucji parlamentaryzmu finlandzkiego było uchwalenie pierwszych 
ustaw o parlamencie (np. Akt o Riksdagu z 1617 roku), które zapoczątkowało w Finlandii 
erę instytucji parlamentarnych opartych na prawie pisanym (Wasilewski 1925: s. 22). Zaś 
jeszcze większe znaczenie dla kształtującego się systemu parlamentarnego Królestwa 
Szwecji, w tym również Wielkiego Księstwa Finlandii, miały pierwsze szwedzkie ustawy 
zasadnicze, szczególnie Akty konstytucyjne o formie rządów Królestwa (szw. Regerings-

2  Pierwszą, choć nieudaną próbę zwołania pełniejszego zgromadzenia przeprowadził król Magnus 
II Eriksson w Kalmarze w roku 1359. Zob.: Grzybowski 2001: s. 5; Kersten 1973: s. 110; Osiński 1997:  
s. 6. O ewolucji czterostanowego Riksdagu, jego składu i roli w życiu politycznym: Herlitz 1969: s. 53; 
Baranowski 1978: s. 97; Gwiżdż 1971: s. 9.
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form) z 1634, 1719 i 1720 roku (Grzybowski 1989: s. 12; Grzybowski 2001: s. 6; Baranowski 
1978: s. 97; Serzhanova 2007: s. 19–21; Serzhanova et al. 2013a: s. 433; Roberts 2002; 
Roberts 2003). W swojej istocie te akty ustrojowe opierały się na postępowych ideach 
społecznych i politycznych wczesnego oświecenia, w szczególności zaś na teoriach Joh-
na Locke’a, a przede wszystkim spowodowały wprowadzenie nowego Aktu o Riksdagu 
(szw. Riksdagsordning) (Serzhanova 2007: s. 20–21; Serzhanova et al. 2013a: s. 433–434; 
Heckscher 1961: s. 13 i n.) 

Powrót Szwecji do monarchii absolutnej w wersji oświeconej w ostatnich dekadach 
XVIII wieku zahamował rozwój parlamentaryzmu. Z inicjatywy monarchy dokonano zmia-
ny obowiązującego Aktu o formie rządu z 1720 roku, formalnie uchwalając 21 sierpnia 
1772 roku nowy Akt o Riksdagu (Serzhanova et al. 2013a: 434; Surhone et al. 2010). Mimo 
że uchwała ta została swoiście wymuszona, nowy akt paradoksalnie był inspirowany 
ideami oświeceniowymi i teoriami Monteskiusza, a także opierał się na wcześniejszych 
szwedzkich tradycjach ustrojowych.  

Po wchłonięciu Finlandii przez Rosję (18 marca 1808 roku) jej losy potoczyły się nieco 
odmiennymi drogami niż Szwecji (Serzhanova 2007: s. 22 i n.). Mimo formalnego obowią-
zywania do 1917 roku na terytorium inkorporowanej Finlandii (jako Wielkiego Księstwa 
o statusie autonomicznym, połączonego z Rosją unią personalną) ustaw zasadniczych 
z okresu jej przynależności do Królestwa Szwedzkiego (z lat 1772 i 1789), rozwój jej 
instytucji politycznych został wyraźnie zahamowany, a parlament nie był zwoływany 
przez następne pół wieku3. Dopiero w 1864 roku rozpoczęto przygotowywanie reform 
o charakterze ustrojowym, które ograniczyły się do zmian dotyczących parlamentu 
i zostały wprowadzone w drodze uchwalenia Aktu o parlamencie z 20 lipca 1906 roku 
(Serzhanova 2007: s. 26 i n., Serzhanova et al. 2013a: s. 439 i n.). Początkowo komisja 
konstytucyjna, pracująca nad projektem ustawy zasadniczej, miała zamiar utworzyć 
dwuizbową legislatywę. Jednakże zamiar ten odrzucono i zastąpiono ideą powołania 
parlamentu jednoizbowego – 200-osobowej Eduskunty. Akt ten należy uznać za począ-
tek etapu kształtowania się nowożytnego parlamentaryzmu w Finlandii, gdyż zakończył 
on jednoznacznie okres zgromadzeń czterech stanów, które przetrwały nie tylko pięć-
setletnie panowanie monarchii szwedzkiej, ale również prawie cały, ponad stuletni, okres 
dominacji Rosji. Za swoisty paradoks historyczny można by uznać fakt, że stało się to 
właśnie u schyłku okresu panowania Rosji na ziemiach fińskich (Grzybowski 1989: s. 22). 

Akt z 1906 roku był bez wątpienia jedną z najbardziej demokratycznych ustaw kon-
stytucyjnych w swoim czasie (Andrén 1981: s. 47; Osiński 2003: s. 13). Obowiązywał on 
również w niepodległej Finlandii, został bowiem derogowany dopiero w 1928 roku, kiedy 
to uchwalono kolejną ustawę składającą się na konstytucję Finlandii (Akt o formie rządu 
94/1919) – najnowszy Akt o parlamencie (Akt o Eduskuncie 7/1928). Jednocześnie z tym 
Aktem uchwalono ordynację wyborczą. Kadencja Eduskunty wówczas wynosiła trzy lata, 
a sesje zwyczajne odbywały się co roku. Wybory miały być tajne i oparte na zasadach 

3   Okres ten w literaturze przedmiotu nazywany jest „zamrożonym konstytucjonalizmem”. Zakończył 
go car Aleksander II (1855–1881) decyzją o zwołaniu parlamentu, podjętą 18 września 1863 roku. Por.: 
Cieślak 1983: s. 128; Szordykowska 2011: s. 145; Jussila et al. 2001: s. 18.
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równości, powszechności i proporcjonalności (Herlitz 1969: s. 56–57). Czynne prawo 
wyborcze posiadali wszyscy obywatele po ukończeniu 24 roku życia. Zniesiono cenzu-
sy majątkowe, a ewenementem na tle współczesnych ordynacji było przyznanie praw 
wyborczych kobietom. Nie było to uprawnienie wyłącznie formalne, gdyż już w pierw-
szych wyborach kobiety zdobyły 19 mandatów. Zmiany w prawie wyborczym zwiększyły 
liczbę uprawnionych do głosowania dziesięciokrotnie – do 1,3 mln. Tak demokratyczna 
ordynacja wymusiła reorganizację życia politycznego, stwarzając konieczność tworzenia 
nowoczesnych partii masowych o wyraźnych programach4.

Ewolucja Eduskunty w niepodległej Finlandii

Ogłoszenie przez Finlandię niepodległości 6 grudnia 1917 roku spowodowało, że 
zreformowana w 1906 roku, 200-osobowa, jednoizbowa Eduskunta stała się najwyższym 
organem ustawodawczym, ale zarazem i wykonawczym. Stan taki był niekorzystny dla 
ustroju państwa, a ponadto nie był przewidziany w Akcie o formie rządu z 1772 roku, który, 
przynajmniej formalnie, miał być podstawą prawną nieuniknionej reformy ustrojowej. Jej 
przeprowadzenie odkładano w czasie ze względu na wojnę, która toczyła od stycznia do 
maja 1918 roku (Herlitz 1969: s. 10).

21 czerwca 1919 roku Eduskunta uchwaliła fundamentalny dla finlandzkiego systemu 
konstytucyjnego Akt o formie rządu o tradycyjnej nazwie Suomen hallitusmuoto (fin.)/
Regeringsform för Finland (szw.) 94/1919 (Akt o formie rządu 94/1919, Herlitz 1969: s. 29, 
34 i n.), który wszedł w życie w dniu 19 lipca 1919 roku. Obowiązywał on przez ponad 
80 lat, kształtując i determinując w tym okresie ustrój polityczny Finlandii, w tym także 
pozycję ustrojową Eduskunty (Mannerheim 1996: s. 141–142, Gwiżdż 1971: s. 20).

Zgodnie z przyjętą konstytucją Finlandia stała się suwerenną republiką i przyjmowała 
podstawowe zasady konstytucjonalizmu. Akt o formie rządu z 1919 roku stanowił, że 
władza zwierzchnia należała do narodu, który reprezentowany był w parlamencie przez 
swoich przedstawicieli. Tym samym ustawa zasadnicza wprowadziła jednocześnie dwie 
zasady ustrojowe: zwierzchnictwa (suwerenności) narodu oraz przedstawicielskiej formy 
sprawowania władzy zwierzchniej. Akt z 1919 roku uczynił parlament Finlandii – Eduskun-
tę -  depozytariuszem zwierzchnictwa narodu (i to na zasadzie wyłączności w systemie 
organów państwowych) (Allardt, Wiatr 1978: s. 55 i n.). Znamienne było natomiast, że 
parlament nie posiadał wyłączności w sferze wykonywania władzy ustawodawczej, gdyż 
realizował ją wspólnie z prezydentem5. Ponadto do systemu aktów konstytucyjnych, 

4  Finlandia była drugim po Nowej Zelandii, a pierwszym w Europie państwem, które przyznało 
czynne i bierne prawo wyborcze kobietom. Bardziej szczegółowo dalszą ewolucję systemu i prawa 
wyborczego w Finlandii analizuje: Serzhanova 2014: s. 143 i n., por. Grzybowski 1989: s. 22, Grzybowski 
2010: s. 49, 53 i n., Osiński 2003: s. 13 i 16, Baranowski 1978: s. 98.

5   Prezydent posiadał niezwykle istotną kompetencję normotwórczą (poza tradycyjnymi uprawnieniami 
w postępowaniu ustawodawczym, jak prawo inicjatywy ustawodawczej oraz weta zawieszającego), jaką 
było tzw. prawo dekretowania, tj. możliwość wydawania dekretów, będących aktami normatywnymi 
rangi ustawowej. Zgodnie z tradycją fińską, wywodzącą się z ery szwedzkiej i rosyjskiej, przedmiotem 
regulacji w drodze dekretu mogły być jedynie zagadnienia normowane w drodze administracyjnej 
przez władzę wykonawczą. Zgodnie z § 28 konstytucji z 1919 roku przepisy te miały charakter 
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które wówczas składały się na ustawę zasadniczą Finlandii, dołączył później, uchwalony 
13 stycznia 1928 roku, Akt o parlamencie (fin. Valtiopäiväjärjestys,  szw. Riksdagsordning) 
7/19286. Wraz z Aktem o formie rządu stanowił on podstawę organizacji i funkcjonowa-
nia Eduskunty aż do chwili wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej  
z 1999 roku.

System reprezentacji w wyborach parlamentarnych został oparty na demokra-
tycznych rozwiązaniach. Parlament był wybierany na trzyletnią kadencję w wyborach 
powszechnych, bezpośrednich, równych i proporcjonalnych, a czynne prawo wyborcze 
posiadali wszyscy obywatele po ukończeniu 24 lat. Podstawą relacji między Eduskuntą 
a Radą Państwa były reguły charakterystyczne dla systemów parlamentarnych. Konsty-
tucja expressis verbis uzależniała funkcjonowanie rządu od posiadania przezeń zaufania 
większości parlamentarnej. Możliwość odmowy zaufania została jednak częściowo ogra-
niczona prawem prezydenta do rozwiązywania Eduskunty. 

W kontekście ustalenia pozycji ustrojowej Eduskunty w ówczesnym systemie konstytu-
cyjnym Finlandii warto podkreślić, że ustawa zasadnicza przesądziła o silnej pozycji ustro-
jowej prezydenta (Grzybowski 1989: s. 34, Lindman 1960: s. 47). Posiadał on bardzo szerokie 
kompetencje, stąd finlandzką formę rządu w okresie obowiązywania konstytucji z 1919 
roku powszechnie klasyfikuje się jako semi-prezydencką7. W konsekwencji prezydent stał 
się głównym filarem władzy republiki. Legitymizację takiej pozycji ustrojowej wzmacniała 
zasada powszechnych, choć dwustopniowych, wyborów głowy państwa (Serzhanova 
2017: s. 75–83, 2011: s. 188 i n.; 2010: s. 172 i n.; Serzhanova et al. 2013b: s. 421 i n.). 

Należy dodać, że postanowienia konstytucyjne nie zawierały rozwiązań instytucjonal-
no-prawnych dotyczących badania zgodności z konstytucją ustaw, dekretów czy innych 

wykonawczy do ustaw regulujących sprawy z zakresu zarządzania majątkiem państwa oraz organizacji 
i funkcjonowania organów i instytucji administracji publicznej. Wobec wyłączności parlamentu 
w zakresie uchwalania ustaw treść dekretów prezydenckich nie mogła zawierać postanowień 
zmieniających ustawy. O parlamencie wobec władzy wykonawczej również piszą: Antoszewski, Herbut 
2001: s. 258 i n. Dokonują interesującej i obszernej typologii parlamentów ze względu na ich siłę 
wykonywania funkcji decyzyjnej.

6   Poza Aktem o formie rządu z 1919 roku i Aktem o Eduskuncie z 1928 roku na konstytucję Finlandii składały 
się: Akt z 25 listopada 1922 roku o Trybunale Stanu 273/1922 (fin. Laki valtakunnanoikeudesta, szw. Lag 
om riksrätten), Akt z 25 listopada 1922 roku o prawie parlamentu do badania zgodności z prawem 
czynności urzędowych członków Rady Państwa, Kanclerza Sprawiedliwości i Parlamentarnego 
Ombudsmana (fin. Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvosten jäsenten ja oikeuskanslerin 
virkatointen lainmukaisuutta, szw. Lag angående rätt för riksdagen att granska lagenligheten av 
medlemmarnas av statsrådet och justitiekanslerns ämbetsåtgärder) 274/1922, zwany potocznie Aktem 
o odpowiedzialności ministerialnej oraz Akt o samorządzie Wysp Alandzkich (pierwotnie z 1951 roku, 
zaś później – obecnie obowiązujący z 16 sierpnia 1991 roku (fin. Ahvenanmaan itsehallintolaki, szw. 
Självstyrelselag för Åland) 1144/1991.

7   Zakres formalnej i rzeczywistej władzy głowy państwa oraz jego kształtująca się w bardzo trudnych 
wówczas warunkach pozycja stały się wytworem procesu historycznego Finlandii, na który wpływ 
miały doświadczenia ustrojowe, tradycja historyczna, system partii politycznych, aktualna polityka 
wewnętrzna i zagraniczna, stabilność lub słabość gabinetów parlamentarnych oraz sposób obsadzania 
głowy państwa. Przyjęcie w Finlandii formy rządów eksponującej pozycję głowy państwa w tym 
okresie było wyrazem potrzeby silnego przywódcy, czy też koncepcji konieczności jednoczenia się 
wokół silnych prezydentów – tak charakterystycznej dla państw nieposiadających stabilnych tradycji 
ustrojowych i odrębnej państwowości. Kompetentnie piszą o tym: Grzybowski 2007: s. 50; Nousiainen 
2001: s. 148; Ciemniewski 1971: s. 131 i n., Serzhanova 2017: s. 20-21; Serzhanova et al. 2013a: s. 443; 
Serzhanova et al. 2013b: s. 422; Osiński 2000: s. 45.
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aktów normatywnych. Suwerenność prawna parlamentu nie dopuszczała możliwości 
orzekania o konstytucyjności ustaw przez jakikolwiek inny organ. Stosownej zmiany 
mogła dokonać jedynie Eduskunta, a do tego momentu nawet niekonstytucyjny przepis 
ustawy musiał być stosowany. 

Taki stan rzeczy utrzymał się bez zasadniczych zmian aż do obszernej reformy kon-
stytucyjnej zapoczątkowanej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku8, w wyniku 
której 11 czerwca 1999 roku Eduskunta uchwaliła Ustawę zasadniczą Finlandii 731/1999 
(fin. Suomen perustuslaki, szw. Finlands  grundlag) (ustawa zasadnicza 1999)9. Zmieniła 
ona w pewnym stopniu pozycję ustrojowa parlamentu, zwłaszcza w kontekście kształtu-
jącej się na tym etapie formy ustrojowej, ponieważ relacje między parlamentem, rządem 
a głową państwa zostały ustalone na całkiem odmiennych, dotychczas nieznanych 
ustrojowi Finlandii zasadach.

Pozycja ustrojowa Eduskunty na gruncie 
obowiązującej ustawy zasadniczej

Obowiązująca ustawa zasadnicza Finlandii zachowała dotychczasowe regulacje 
dotyczące składu i organizacji Eduskunty. W obecnym brzmieniu konstytucja poświęca 
parlamentowi dosyć obszerne fragmenty swego tekstu. Postanowienia bezpośrednio 
regulujące pozycję ustrojową, a także organizację i kompetencje Eduskunty znajdują 
się głównie w rozdziałach: 1. Postanowienia zasadnicze (zawierającym naczelne zasady 
ustroju, w tym również odnoszące się do pozycji parlamentu), 3. Eduskunta i deputo-
wani, 4. Funkcjonowanie Eduskunty oraz 6. Ustawodawstwo. Poza tym zasady systemu 
wyborczego zostały zawarte w rozdziale 2. Podstawowe prawa i wolności (§ 14) oraz  
3 (§§ 25–27) konstytucji, a przepisy konkretyzujące jej postanowienia – w obowiązującej od  
8 października 1998 roku ustawie wyborczej (714/1998) (ustawa wyborcza 1998/714)10. 

Eduskunta składa się z 200 deputowanych wybieranych na okres czterech lat 
w oparciu o pięcioprzymiotnikowy system wyborczy, według zasad: powszechności, 
bezpośredniości, tajności, równości i proporcjonalności (Serzhanova 2017: s. 59 i n., 2014: 
s. 145 i n.).

Wśród naczelnych zasad konstytucyjnych determinujących pozycję ustrojową Edu-
skunty znalazły się następujące: zwierzchnictwa narodu i przedstawicielskiej formy spra-
wowania władzy, podziału władzy oraz parlamentaryzmu (parlamentarno-gabinetowej 

8   W 1954 roku wydłużono kadencję parlamentu do czterech lat. Poza tym zarówno skład, organizacja 
wewnętrzna, jak również pozycja ustrojowa i kompetencje parlamentu, a także system oraz zasady 
prawa wyborczego do Eduskunty, wywodzące się z jej początków w okresie ponad stuletniej ewolucji 
nie uległy zasadniczym zmianom i w dużej mierze zachowują kształt nadany im ustawą konstytucyjną 
– Aktem o parlamencie z 20 lipca 1906 roku (Akt o parlamencie 1906; por. Grzybowski 2001: s. 14).

9   Weszła w życie 1 marca 2000 roku. Najnowsze tłumaczenie tekstu ustawy zasadniczej Finlandii z 11 
czerwca 1999 roku obowiązującej od 1 marca 2000 roku, które uwzględnia ostatnie poprawki z 2011, 
zostało dokonane przez: Serzhanova 2017: s. 143 i n. Najdokładniejszą, jak się wydaje, analizę konstytucji 
oraz ustroju Finlandii w doktrynie fińskiej znaleźć można u: Husa 2011. 

10   Ustawa wyborcza 714/1998 (z późniejszymi zmianami, ostatnie z 2004 roku – ustawą 218/2004) weszła 
w życie 8 października 1998 roku. Szczegółowo została omówiona w: Serzhanova 2014: s. 144 i n.; por. 
Saraviita 2004: s. 94 i n., Grzybowski 2007: s. 67 i n., Grzybowski 2010: s. 53-57.
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formy rządu). Rolę Eduskunty w systemie ustrojowym państwa wzmacnia również zasada 
rządów demokracji i prawa, sprawowanych przez naród w sposób pośredniej reprezen-
tacji w parlamencie (Serzhanova 2016: s. 363 i n.). 

Zasada zwierzchnictwa narodu i przedstawicielskiej formy sprawowania władzy 
została wyrażona w § 2 ust. 1 konstytucji, zatytułowanym „Demokracja i rządy prawa”, 
wg którego władza zwierzchnia w Finlandii należy do narodu reprezentowanego przez 
Eduskuntę. Zakłada ona, że suwerenem jest podmiot zbiorowy – naród, a jego wola 
wyrażana jest w sposób pośredni, poprzez działalność ciała przedstawicielskiego, jakim 
pozostaje, pochodząca z wyborów powszechnych, jednoizbowa Eduskunta. Takie ujęcie 
zasady zwierzchnictwa narodu nie wyklucza jednakże jej klasycznego rozumienia na 
gruncie doktrynalnym, polegającego na sprawowaniu władzy zwierzchniej przez naród 
również w formie demokracji bezpośredniej. Prawdziwość tej tezy potwierdza przepis 
konstytucyjny (Konstytucja 1999: § 53), przewidujący możliwość zarządzenia referendum 
konsultacyjnego, a od 1 marca 2012 roku (poprawka 1112/2011 do konstytucji) – także 
skorzystania z inicjatywy ludowej.

W obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej Finlandii zasada podziału władz 
została bardziej wyeksponowana w porównaniu do poprzedniej konstytucji. Odnosząc 
się do parlamentu, § 3 zawiera dosyć klasyczne ujęcie tej zasady, z którego wynika, że 
Eduskunta sprawuje władzę ustawodawczą, a także decyduje o finansach państwa (Husa 
2002; Jussila et al. 2001:  s. 102 i n., 115; Husa 1999: s. 904–920; Brandhof 2004).

Zasadę parlamentaryzmu wywieść można zarówno z tytułu § 3 „Parlamentaryzm 
i podział władz”, jak i z analizy treści tego przepisu oraz szeregu innych. Pojęcie „parla-
mentaryzm” występuje tu jedynie w tytule i brak jest wyjaśnienia jego znaczenia bądź 
jakiejkolwiek interpretacji11. Znaleźć je można natomiast w różnych postanowieniach 
ustawy zasadniczej. Niekiedy są one sformułowane bardzo lakonicznie, jak chociażby 
§ 3 ust. 2, gdzie jest mowa o wymaganym zaufaniu, jakim członkowie rządu muszą być 
obdarzeni ze strony parlamentu – cecha o kapitalnym znaczeniu dla istoty parlamenta-
ryzmu. Szczególną wagę tutaj mają także postanowienia konstytucji odnoszące się do 
procedury podejmowania decyzji przez prezydenta i rząd.

Jak widać, obowiązująca konstytucja Finlandii od początku usiłowała odejść od for-
muły rządów semi-prezydenckich charakterystycznych dla poprzedniej ustawy zasad-
niczej. Po pierwsze, świadczy o tym formalnoprawne wprowadzenie parlamentaryzmu 
jako naczelnej zasady ustrojowej, co postrzegać należy jako zasadniczy krok w kierunku 
parlamentarno-gabinetowej formy rządu. Po drugie, dowodzą tego zmiany w zakresie 
relacji między naczelnymi organami państwowymi, wprowadzone ustawą zasadniczą 
z 1999 roku. Po trzecie, tezę tę potwierdzają poprawki wprowadzone do konstytucji 
w ostatnich latach, bez wątpienia zmierzające stopniowo w kierunku rządów „coraz bar-

11  Przepisy konstytucji z 1919 roku nie zawierały pojęcia parlamentaryzmu, choć zasada ta w pełni 
funkcjonowała po jej wejściu w życie – aż do roku 2000. Wyjątek stanowić tu mogły niektóre uprawnienia 
prezydenta. Świadczyły one o utrwalaniu w pierwszych dekadach niepodległości parlamentaryzmu 
o wyraźnym semi-prezydenckim nachyleniu. Pod rządami obowiązującej konstytucji sytuacji ta uległa 
zmianie. Serzhanova 2016: s. 372 i n.; 2011b: s. 181–195; Serzhanova et al. 2013b: s. 434–440.
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dziej” parlamentarno-gabinetowych (Serzhanova 2017: s. 26 i n.;  Serzhanova et al. 2013b: 
s. 434–440). Najbardziej widocznymi zmianami w tym zakresie wydaje się być osłabienie 
roli prezydenta w systemie naczelnych organów państwowych w różnych obszarach 
funkcjonowania państwa – na rzecz wzmocnienia pozycji parlamentu albo rządu. Zatem 
tzw. wahadło sił coraz bardziej zaczyna się poruszać między tymi dwoma ośrodkami 
władzy, pozostawiając głowę państwa w tle, i tym samym konsekwentnie wzmacniając 
formę rządu parlamentarno-gabinetową12.

Eduskunta realizuje trzy podstawowe funkcje: ustawodawczą, kontrolną i kreacyjną. 
Stanowienie ustaw jest funkcją nadrzędną i finlandzki parlament realizuje ją na zasadzie 
wyłączności, ponieważ jest on głównym kreatorem prawa i żaden inny organ państwowy 
nie jest uprawniony do tworzenia aktów prawnych rangi ustawowej. Eduskunta pełni także 
funkcję rozpatrywania i zatwierdzania budżetu, i chociaż de facto stanowi element reali-
zacji funkcji ustawodawczej, niektórzy autorzy nadają jej pewną odrębność (Grzybowski 
2007: s. 76)13. Funkcja kontroli działań rządu i podległej mu administracji realizowana jest 
przy zastosowaniu instrumentów bezpośrednich i pośrednich, w które wyposażyła par-
lament konstytucja (Serzhanova 2007: s. 165–194). Z kolei funkcja kreacyjna, polegająca 
na wyborze zewnętrznych, niezależnych organów państwowych, w dużej mierze zwią-
zana jest z wykonywaniem funkcji kontrolnej parlamentu. Mimo że, Eduskunta nie jest 
organem formalnie powołującym Radę Państwa, niemniej jednak do funkcji kreacyjnej 
należy zaliczyć przede wszystkim rolę, jaką odgrywa ona w procedurze tworzenia rządu. 
Ponadto Eduskunta powołuje organy kontroli wykonywania budżetu, wśród których, 
poza wewnętrznym organem parlamentu – Komisją Rewizyjną, istotną rolę odgrywa 
niezależny, aczkolwiek związany z nią, Państwowy Urząd Kontroli (fin. Valtiontalouden 
tarkastusvirasto). Charakterystyczne dla Finlandii i pozostałych państw nordyckich jest 
powoływanie, wywodzących się z tradycji nordyckiej, pozasądowych organów ochrony 
praw człowieka. W tym celu finlandzki parlament powołuje Ombudsmana Eduskunty. 
W ramach realizacji funkcji kreacyjnej i kontrolnej zarazem parlament również wybiera 
swoich pełnomocników do nadzorowania działalności Banku Finlandii. Wybiera także 
skład sędziów Sądu Stanu. 

Eduskunta, wzorem innych parlamentów współczesnych państw demokratycznych, 
posiada pewien stopień autonomii wewnętrznej, która wyraża się między innymi w pra-
wie powoływania własnych organów (Serzhanova 2007: s. 100 i n.; Serzhanova et al. 
2007: s. 319–334; Grzybowski 2001: s. 21; Grzybowski 2007: s. 77 i n.). Finlandzki parlament 
posiada dość złożoną budowę wewnętrzną, lecz nie jest ona szczególnie oryginalna, 
gdyż funkcjonują w niej organy na ogół znane parlamentom innych współczesnych 
państw demokratycznych. Wyjątek mogą stanowić jedynie: Rada Przewodniczących 

12  Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywać, jak się wydaje, należy z ustaniu przesłanek, z powodu 
których Finlandia jako jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza, ustanowiła system rządów mieszanych, 
a także w stabilizacji systemu ustrojowego, jaki udało się jej osiągnąć na przestrzeni osiemdziesięciu 
lat obowiązywania jej pierwszej niepodległej konstytucji oraz w wyniku bardzo skutecznego utrwalania 
tradycji demokracji i odrębności państwowej. 

13  W swoim podejściu autor traktuje funkcje parlamentu bardziej szczegółowo, wyróżniając także szereg 
innych. 
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(fin. puhemiesneuvosto) oraz dwie komisje parlamentarne – Wielka Komisja (fin. Suuri 
valiokunta) oraz Komisja ds. Przyszłości (fin. Tulevaisuusvaliokunta), charakterystyczne 
wyłącznie dla tradycji finlandzkiej i raczej niespotykane w innych parlamentach (Serz-
hanova 2004: s. 195–213; Serzhanova 2007: s. 100 i n.; Serzhanova et al. 2007: s. 320 i n.). 
Radę Przewodniczących tworzą: przewodniczący Eduskunty, dwaj jej wiceprzewodni-
czący oraz przewodniczący komisji parlamentarnych. Istnienie tego rodzaju gremium, 
zespalającego osoby kierujące pracami Eduskunty z przewodniczącymi stałych komisji 
parlamentarnych jest specyfiką parlamentu Finlandii (Osiński 2003: s. 31). Spośród komisji 
stałych warto ponadto wyróżnić Komisję Prawa Konstytucyjnego ze względu na rolę, 
jaką odgrywa w zakresie kontroli konstytucyjności prawa.

Wielka Komisja to oryginalna instytucja parlamentarna, występująca jedynie w kon-
stytucjonalizmie finlandzkim (Serzhanova 2007: s. 108–110; Serzhanova 2004: s. 205–207 
i 210–212; Solsten, Meditz 1988; Merikoski 1966: s. 28; Brandhof 2004: s. 211; Gwiżdż 1971: s. 
22; Grzybowski 2001: s. 23; Osiński 2003: s. 32; Pajdała 2001: s. 109). Pierwotnie traktowana 
jako swoisty surogat drugiej izby parlamentu, po 1994 roku – w związku z przystąpie-
niem Finlandii do Unii Europejskiej – uzyskała nowe uprawnienia i obowiązki, stając się 
zarazem najważniejszą i najbardziej prestiżową komisją w Eduskuncie. Jej obecny zakres 
kompetencji oscyluje wokół spraw związanych z UE. Spełnia ona rolę ciała analizują-
cego sprawy unijne w zastępstwie całego parlamentu. Rola Wielkiej Komisji polega na 
zapewnieniu parlamentowi wpływu na finlandzką politykę w zakresie projektów ustawo-
dawczych UE oraz utrzymywaniu nadzoru nad sprawami, które należały do właściwości 
parlamentu przed przystąpieniem Finlandii do UE. W szczególności zajmuje się ona 
sprawami społeczeństwa, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a także ogó-
łu instytucji UE oraz unijnych kwestii budżetowych. Tym niemniej warto tutaj dodać, że 
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE należą jednak do właściwości Komisji Spraw 
Zagranicznych. 

Ustawa zasadnicza nakłada na rząd obowiązek niezwłocznego przekazywania Wiel-
kiej Komisji informacji o wszelkich sprawach Unii, które należą do właściwości parlamen-
tu. Oprócz rozpatrywania spraw dotyczących UE, Komisja nadal uczestniczy w rozpatry-
waniu projektów ustaw, co było dawniej jej podstawowym zadaniem. Obecnie jednak 
tylko wówczas, gdy Eduskunta zdecyduje o tym w toku pierwszego czytania podczas 
posiedzenia plenarnego. W praktyce, w ciągu roku tylko kilka projektów jest kierowa-
nych do Wielkiej Komisji. Jak pokazuje praktyka ustrojowa ostatnich dwóch dekad, sens 
istnienia Wielkiej Komisji Eduskunty sprowadza się do rozpatrywania spraw związanych 
z członkostwem Finlandii w Unii Europejskiej. Rozpatruje ona w szczególności projekty 
aktów normatywnych, które wymagają synchronizacji z prawem unijnym (Serzhanova 
2007: s. 111–112; Serzhanova 2004: s. 206–207).

Rozważając, jaką rolę odgrywa Wielka Komisja, należałoby stwierdzić, że jest ona 
miejscem osiągania uzgodnień politycznych, czy też parlamentarnych, między ugrupo-
waniami reprezentowanymi w Eduskuncie. Dzieje się tak z uwagi na to, iż partie wcho-
dzące w jej skład, zachowują proporcjonalną do reprezentacji w izbie skalę uczestnictwa 
(Grzybowski 2001: s. 25). Wielka Komisja o wiele bardziej pozostaje forum do osiągania 
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porozumień międzypartyjnych, niż w rzeczywistości wykorzystuje przysługujące jej 
prawne instrumenty kontroli rządu, wykonywanie której słabnie wobec układów partyj-
nych. Istnienie takiego forum bowiem wyraźnie osłabia ostrza krytyki parlamentu wobec 
gabinetu, a w dużej mierze także jego kontrolę.

Komisja Prawa Konstytucyjnego odgrywa zasadniczą rolę w zakresie ochrony 
konstytucji i kontroli konstytucyjności prawa, zwłaszcza że w Finlandii brak jest zinsty-
tucjonalizowanego i scentralizowanego systemu takiej kontroli realizowanej przez sąd 
konstytucyjny. Obowiązek czuwania nad zgodnością norm ustawowych z konstytucją 
i umowami międzynarodowymi ciąży zatem przede wszystkim na parlamencie i jego 
organach wewnętrznych, stąd możemy tu mówić o istnieniu jedynie mocno rozwiniętej 
wewnątrzparlamentarnej kontroli konstytucyjności ustaw. Obowiązek ten ciąży na komi-
sjach parlamentarnych, przygotowujących projekty ustaw. W szczególności kompeten-
cje te, zgodnie z ustawą zasadniczą, wykonuje Komisja Prawa Konstytucyjnego. 

W myśl jej postanowień do kompetencji Komisji należy sporządzanie opinii dotyczą-
cych zgodności kierowanych do niej projektów ustaw z konstytucją i międzynarodowymi 
konwencjami praw człowieka. Ponadto, zgodnie z regulaminem parlamentu z 17 grudnia 
1999 roku (Regulamin Eduskunty 40/1999)14, Komisja Prawa Konstytucyjnego zajmuje się 
przygotowywaniem projektów aktów (ustaw) konstytucyjnych, a także projektów ustaw, 
których przedmiot regulacji materialnie jest ściśle związany z prawem konstytucyjnym. 
Komisja zajmuje się również projektami ustaw związanych z prawem wyborczym, partiami 
politycznymi, obywatelstwem finlandzkim, językiem oraz autonomią Wysp Alandzkich. 

Cechą charakterystyczną tej formy kontroli konstytucyjności prawa jest to, że tylko 
parlament może orzec ostatecznie o zgodności danej ustawy z konstytucją, a ustawa 
uchwalona przez Eduskuntę nie może być przez żaden organ zakwestionowana z powodu 
jej sprzeczności z ustawą zasadniczą. Warto zaznaczyć, iż orzeczenie co do konstytucyj-
ności ustaw uchwalanych przez parlament nastąpić może jedynie na etapie postępowania 
ustawodawczego w Eduskuncie. Wprawdzie prezydent republiki w okresie trzech miesięcy, 
przysługujących mu na podjęcie decyzji w sprawie ratyfikowania ustawy i złożenie pod-
pisu, może wystąpić do Sądu Najwyższego lub Najwyższego Sądu Administracyjnego 
z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie jej zgodności z konstytucją, ale taka opinia ma 
charakter niewiążący, jest tylko konsultacją, a nie procedurą badania konstytucyjności 
ustawy. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie Komisji Prawa Konstytucyjnego, albowiem 
w Finlandii nie przewidziano możliwości władczej, abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności 
ustaw przez organy pozaparlamentarne (Grzybowski 2001: s. 37).

Komisja ds. Przyszłości stanowi dosyć osobliwy przypadek komisji stałych w łonie 
Eduskunty, gdyż jest ona unikalna w swoim rodzaju i nie jest znana parlamentom innych 
państw, nawet nordyckich (Serzhanova 2007: s. 116–117 i n.; 2004: s. 205). Do jej pod-
stawowych zadań należy m.in.: przygotowywanie odpowiedzi na sprawozdania rządu 
o przyszłości Finlandii, opracowywanie scenariuszy rozwoju finlandzkiej polityki, zama-
wianie opracowań na temat wpływu rozwoju techniki na społeczeństwo, nadzór nad 

14  W języku fińskim Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000, w języku szwedzkim Riksdagens 
arbetsordning 17.12.1999/40 v. 2000, ze zmianami dokonanymi do 1 marca 2012 roku. 
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wprowadzaniem poprawek i rezolucji zaaprobowanych przez parlament jako odpowiedzi 
na sprawozdanie rządu na temat przyszłości Finlandii, identyfikowanie zagrożeń dla spo-
łeczeństwa i opracowywanie sposobów radzenia sobie z nimi, promowanie demokracji, 
określanie wpływu ekonomii globalnej na rozwój poszczególnych regionów i krajów, 
nadzór nad wykorzystywaniem surowców naturalnych w Finlandii, określanie strategii 
informacyjnej parlamentu w dobie mediów elektronicznych i Internetu, przeprowadzanie 
badań nad zmniejszającą się rolą rodziny, kościoła i dawnych zwyczajów jako czynników 
integrujących społeczeństwo etc. Zakres kompetencji komisji pozwala na stwierdzenie, 
że jej działalność, (biorąc pod uwagę jej wyniki dla całej Eduskunty) przekłada się na 
kolejną funkcję realizowaną przez parlament finlandzki, mianowicie współkształtowania 
wraz z rządem bieżącej polityki państwa, szczególnie w kontekście dalszego rozwoju 
państwa w dłuższej perspektywie czasowej. Biorąc dodatkowo pod uwagę liczne instru-
menty kontroli nad poczynaniami rządu, w które parlament Finlandii został wyposażony, 
wykonywanie tej funkcji może być dosyć skuteczne, a wpływ Eduskunty na ten obszar 
funkcjonowania państwa całkiem duży.

Analiza systemu relacji między parlamentem i rządem w obecnym systemie ustro-
jowym Finlandii pozwala stwierdzić, że polega on w dużej mierze na współpracy tych 
dwóch organów, przy niewątpliwym ograniczeniu uprawnień głowy państwa w porów-
naniu ze stanem obowiązującym pod rządami poprzedniej ustawy zasadniczej. System 
tych relacji można by rozpatrywać na płaszczyźnie swoistej konkurencji i dominacji, gdzie 
wyłaniają się elementy następujące: dominacja parlamentu nad rządem, dominacja rzą-
du nad parlamentem oraz konkurowanie parlamentu i rządu ze sobą (Serzhanova 2007: 
s. 196 i n.; Serzhanova 2010: s. 188 i n.).

Przewaga Eduskunty nad Radą Państwa uwidacznia się w procesie jej powoływania 
i kontroli rządu. Istota procedury polega na tym, że wiodącą rolę w tym względzie od-
grywa parlament. Choć z procesu tego nie wyeliminowano całkowicie prezydenta, to 
jego faktyczna rola obecnie pozostaje statyczna i sprowadza się do poinformowania 
parlamentu o kandydaturze na stanowisko premiera oraz formalnego aktu powołania 
szefa rządu i pozostałych członków gabinetu na stanowiska. Istotne znaczenie podczas 
tworzenia rządu ma przede wszystkim desygnowanie premiera, który odgrywa decy-
dującą rolę w kompletowaniu składu gabinetu. W tym procesie istotną rolę odgrywają 
także przewodniczący największej frakcji parlamentarnej oraz przewodniczący parla-
mentu. Oczywiście nie mają oni zupełnej swobody w doborze kandydata na premiera, 
w praktyce muszą się bowiem liczyć z układem sił politycznych w Eduskuncie. Powołanie 
rządu nie stanowi więc problemu w sytuacji posiadania większości przez jedną z partii 
politycznych lub koalicji partii, natomiast może się skomplikować w przypadku jej braku. 
I chociaż rządy mniejszościowe od dłuższego czasu nie zdarzają się w Finlandii, to nie 
można całkowicie nie brać pod uwagę takiej sytuacji, i tu zarówno rola parlamentu, który 
chce tolerować określony gabinet mniejszościowy, jak i przewodniczących – aktywnych 
uczestników procesu powoływania rządu – rośnie.

Przewaga parlamentu nad rządem przejawia się także w obszarze kontroli, cho-
ciaż w finlandzkim systemie parlamentarnym znaczenie środków kontroli Eduskunty 
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nad rządem nabiera szeregu cech charakterystycznych. Po pierwsze dlatego, że 
chociaż interpelacje mogą i najczęściej są związane z ewentualnym postawieniem 
wniosku o wotum zaufania dla rządu, to jednak rzadko dochodzi do dymisji gabinetu 
z tego powodu, a pod rządami nowej ustawy zasadniczej nie zdarzyło się to ani razu. 
W rzeczywistości interpelacja staje się więc bardziej instrumentem zwrócenia uwagi 
rządowi na określony problem czy wreszcie nacisku na rząd, niż środkiem zagraża-
jącym samemu jego istnieniu. Ponadto parlament dysponuje także innymi środkami 
bezpośredniej kontroli rządu, takimi jak pytania pisemne i ustne, debata problemowa, 
oświadczenia i sprawozdania rządu oraz komunikaty premiera, przedstawiane w Edu-
skuncie. I chociaż środki te na pierwszy rzut oka wydają się być mniej efektywne, 
albowiem nie pociągają za sobą tak poważnych skutków dla gabinetu jak interpe-
lacje, niemniej jednak, a być może właśnie dlatego, są o wiele częściej stosowane 
(Serzhanova 2007: s. 196 i n.).   

Po drugie, istnieje instytucja Ombudsmana, który związany jest z Eduskuntą między 
innymi poprzez fakt, że jest przez nią powoływany. Jest to wyraźnie rodzimy, wywiedzio-
ny z tradycji szwedzkiej środek kontroli parlamentu nad rządem i podległą mu admi-
nistracją, który wykorzystywany jest do usprawniania procesu zarządzania państwem, 
w tym badania stanu ustawodawstwa. Zapobiega „wymykaniu się” administracji z ram 
zakreślonych jej w konstytucji i ustawach. W szczególności broni interesów obywateli 
przed złym zarządzaniem.

Istotną rolę w mechanizmie kontroli parlamentu nad rządem odgrywają także ko-
misje Eduskunty, które rozpatrują prawie każdą sprawę mającą być przedmiotem obrad 
w parlamencie. Silna pozycja komisji wynika nie tylko z szeroko zakreślonych w ustawie 
zasadniczej i regulaminie Eduskunty ich kompetencjach, ale przede wszystkim z ugrun-
towanej tradycją samodzielności wyrażania przez nie opinii, wypracowywanych zgodnie 
z zasadą konsensusu i poszanowania zdania mniejszości.

Przewaga rządu nad parlamentem uwidacznia się przy opracowywaniu budżetu 
państwa. Wynika to głównie z faktu dysponowania aparatem zdolnym przygotować tak 
skomplikowany, wymagający wielu danych statystycznych i analiz projekt. Rola Eduskun-
ty sprowadza się tu do ewentualnych korekt przedkładanych do propozycji rządowych 
i kontroli następczej nad wydatkowaniem określonych sum budżetowych. Gabinet ma 
również wyłączne prawo wnoszenia autopoprawek w formie projektów ustaw uzupeł-
niających do projektu budżetu oraz ustaw uzupełniających do budżetu już w trakcie roku 
budżetowego. 

Niezwykle istotne w procesie wykonywania budżetu są różne mechanizmy kontroli 
parlamentarnej. Zaliczyć do nich można klasyczną instytucję absolutorium, chociaż 
w Finlandii straciła ona swoje pierwotne ostrze. Obecnie jest ona raczej potencjonalnym 
środkiem dyscyplinowania rządu, bowiem nie zdarza się, by rząd wydatkował środki 
publiczne inaczej, niż stanowi o tym ustawa budżetowa. Ponadto istnieje stały nadzór 
Komisji Finansów i innych komisji parlamentarnych (np. kilka lat temu powołanej Komisji 
Rewizyjnej), a także kontrola wykonywania budżetu ze strony specyficznych organów, 
takich jak Państwowy Urząd Kontroli. Istotne znaczenie ma także nadzór i kontrola nad 
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Bankiem Finlandii. Wszystkie te instrumenty prawne pozwalają parlamentowi na stały 
i bezpośredni wgląd w wydatkowanie przez rząd określonych w ustawie kwot budżeto-
wych. Nie zmienia to jednakże w niczym faktu, że jest to kontrola następcza.

Za płaszczyznę konkurowania parlamentu i rządu uznać należy ustawodawstwo. 
W badaniu relacji między Eduskuntą a Radą Państwa w zakresie legislacji da się zauwa-
żyć konsekwentne pozostawienie całego toku ustawodawczego w rękach izby. Zasada 
wyłączności ustawodawczej parlamentu w nowych uregulowaniach konstytucyjnych 
stosowana jest wyjątkowo konsekwentnie. Ani głowa państwa, ani rząd nie posiadają 
obecnie prawa dekretowania. Podkreśla to także pozbawienie prezydenta zarówno 
prawa inicjatywy ustawodawczej, jak i efektywnego prawa weta zawieszającego w sto-
sunku do uchwalonych przez parlament ustaw, które jest dosyć łatwe do przełamania 
(parlament może przegłosować ustawę w uchwalonym przez niego brzmieniu zwykłą 
większością głosów). Gabinet jednak, w szczególności większościowy, potrafi zapewnić 
sobie przeforsowanie projektu ustawy, często przy pomocy poszczególnych komisji par-
lamentarnych, których skład wynika z klucza partyjnego. Również przeważająca liczba 
projektów rządowych w stosunku do wnoszonych przez deputowanych świadczy o do-
minacji  rządu na tym etapie. Także ciężar gatunkowy projektów rządowych pozostaje 
nieporównywalny z inicjatywami poszczególnych deputowanych. Płaszczyznę legislacji 
określić można zatem jako współpracę Eduskunty i Rady Państwa w warunkach konkuro-
wania ze sobą o ostateczny kształt ustawy.

Wskazać należy, że w każdym z obszarów relacji między parlamentem i rządem, tj. 
przewagi jednego z nich nad drugim, czy w warunkach ich konkurowania, charaktery-
styczne i konieczne staje się podkreślenie, że wszystkie relacje między Eduskuntą a Radą 
Państwa oparte są na zasadzie konsensusu. To bardzo charakterystyczna cecha parla-
mentaryzmu nordyckiego, w tym również finlandzkiego.  

Konkluzje

Przyczyn odejścia od parlamentarnych rządów pro-prezydenckich i wyboru ewolucji 
ustroju w kierunku systemu parlamentarno-gabinetowego w Finlandii należałoby upa-
trywać przede wszystkim w uwarunkowaniach historycznych, związanych z przyjmowa-
niem wzorców szwedzkiej kultury polityczno-prawnej. Długoletnia dominacja sąsiedniej 
Szwecji oraz specyficzna pozycja Finlandii w obrębie Królestwa przyczyniły się do tego, 
że Finowie oryginalnie adoptowali i starali się ugruntowywać osiągnięcia Szwedów i sze-
rzej, sąsiednich krajów nordyckich. W szczególności bliskie stały się im wzorce osiągania 
kompromisu politycznego. Uchroniło to Finlandię przed wieloma ostrymi konfliktami 
politycznymi i społecznymi.

Parlamentaryzm fiński, wyrosły z korzeni szwedzkich, przetrwał dominację rosyjską 
i po uzyskaniu niepodległości w 1917 roku rozwijał instytucje rodzime. Na uwagę za-
sługuje fakt, że ponad wiekowe podporządkowanie Finlandii Rosji nie przeszkodziło jej 
w kultywowaniu oraz rozwoju własnego parlamentu. Utrwalona przez ustawy zasadnicze 
po uzyskaniu niepodległości jednoizbowa struktura Eduskunty z oryginalną instytucją 
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Wielkiej Komisji zachowała się do czasów współczesnych. Obecnie zarówno organizacja 
wewnętrzna, jak i tryb procedowania finlandzkiego parlamentu nie odbiegają zasadniczo 
od standardów parlamentarnych w innych współczesnych państwach demokratycznych. 
W szczególności bliskie są tradycjom parlamentaryzmu nordyckiemu. Za oryginalne 
w konstrukcji Eduskunty uznać natomiast trzeba dwie instytucje: Wielką Komisję oraz 
Komisję ds. Przyszłości. Biorąc z kolei pod uwagę zakres kompetencji, podkreślić należy 
rolę Komisji Prawa Konstytucyjnego. 

Charakterystyczne dla systemu konstytucyjnego jest nie tylko wypracowanie for-
malno-proceduralnych norm, ale przede wszystkim tradycji osiągania kompromisów 
w trakcie prac parlamentarnych. Nie spotyka się tu z zasady stosowania obstrukcji parla-
mentarnej. Walka między stronnictwami trwa w trakcie kampanii wyborczych, by w par-
lamencie przyjąć formułę poszukiwania kompromisu. Sytuacja taka prawdopodobnie 
wpływa na wysoki prestiż parlamentu w społeczeństwie fińskim, czego dowodem może 
być wysoka frekwencja (ok. 80%) w wyborach parlamentarnych. Wysoką rangę Eduskun-
ty potwierdzają także sondaże opinii publicznej. Stąd odgrywa ona rolę głównego aktora 
na fińskiej scenie politycznej.

Odnosząc się zaś do pozycji ustrojowej Eduskunty w kontekście jej relacji z in-
nymi naczelnymi organami państwa, dokonanie dogłębnej analizy tych zagadnień 
ze szczególnym uwzględnieniem parlamentu, głowy państwa i rządu, wynikającej 
zarówno z warstwy normatywnej, jak i obecnej praktyki ustrojowej, nie wywołują 
najmniejszych wątpliwości co do kierunku zmian finlandzkiej formy rządu. Praktyka 
ustrojowa Finlandii nie potwierdza zaobserwowanych w innych państwach europej-
skich tendencji do znacznego ograniczania uprawnień parlamentu na rzecz rządu czy 
też głowy państwa. Dotyczy to w szczególności kontroli wykonywania budżetu pań-
stwa, ale nie tylko. Sytuacja świadczy o tendencji odwrotnej, gdyż przepisy obowią-
zującej ustawy zasadniczej wzmacniają uprawnienia parlamentu nie tylko w zakresie 
ustawodawstwa, wpływu na politykę zagraniczną, w tym szczególnie związaną ze 
sprawami UE, ale również nadzoru i kontroli finansów publicznych, a także przy na-
byciu i zbyciu majątku państwa. Charakterystyczna dla finlandzkiej tradycji ustrojowej 
jest ścisła symbioza parlamentu i rządu w ponoszeniu odpowiedzialności zarówno 
za finanse państwa i będący w gestii państwa majątek, jak również za inne sprawy 
istotne dla funkcjonowania państwa.
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Streszczenie

Artykuł stanowi omówienie zagadnienia stosowania przez instytucje unijne mechanizmu ocen skut-

ków dla ochrony praw człowieka działań UE w sferze stosunków handlowych z państwami trzecimi 

oraz wpływu na rozwój instrumentu orzecznictwa instytucji sądowych Unii Europejskiej. W tym celu 

przedstawiony został instrument oceny skutków i opisane zostały dobre praktyki dotyczące ram 

normatywnych wyznaczających zakres badań oraz metodologii wskazanej w przeprowadzaniu 

ocen. Praktyczną analizę zastosowania instrumentu przedstawiono na przykładzie wpływu umów 

handlowych zawartych przez UE z Królestwem Marokańskim na prawa człowieka mieszkańców 

Sahary Zachodniej. W tym zakresie omówione zostały przede wszystkim: orzeczenie wydane przez 

TSUE oraz Sąd w sprawie Frontu Polisario oraz dokumenty wydane w ramach negocjacji dotyczą-

cych zawarcia nowej umowy międzynarodowej miedzy Unią Europejską a Królestwem Maroka.

Słowa kluczowe: prawa człowieka, prawo UE, ekstraterytorialna ochrona praw człowieka, Sahara 

Zachodnia, Front Polisario, prawo międzynarodowe

“Case of Western Sahara” – influence of case-law of judiciary institutions of 
European Union on the development of human rights impact assessments in 
the EU’s trade policy

Abstract 

Article presents the problem of applying human rights impact assessments by the EU institutions 

in the trade relations with the third countries and influence of case-law of judiciary institutions of 

European Union on the development of said instrument. For that purpose instrument of human 

rights impact assessments was presented along with the good practices regarding normative scope 

of assessments and desired methodology. Practical analysis of the instrument’s application were 

exemplified by the description of the EU-Morocco trade agreements influence on human rights 
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of the people of Western Sahara. For that purpose author elaborates on the landmark case-law of 

the ECJ and EU GC in case of Front Polisario and examines the documents issued in the process of 

negotiation of the new trade deal within the EU and the Kingdom of Morocco.

Keywords: human rights, EU law, extraterritorial HR protection, Western Sahara, Front Polisario, 

international law

Poszanowanie praw człowieka w działaniach globalnych Unii Europejskiej może zo-
stać uznane za oficjalną politykę UE, często podkreślaną w komunikatach jej instytucji. 
Potrzeba zachowania spójności pomiędzy działaniami w sferze polityki zewnętrznej 
a ochroną praw człowieka, miała wpływ na wprowadzenie nowych oraz rozwój istnieją-
cych rozwiązań regulacyjnych oraz środków reformy regulacji. Jednym z instrumentów 
stosowanych przez UE, mających zapewniać ochronę praw człowieka w zgodzie z wy-
mogami traktatowymi, są oceny skutków działań UE dla poszanowania praw człowieka, 
przeprowadzane przed przyjęciem umowy międzynarodowej, w czasie jej negocjacji 
oraz już po jej zawarciu. 

Główna hipoteza badawcza artykułu zakłada, że oceny skutków umów międzynaro-
dowych dla praw człowieka stanowią użyteczny instrument sprzyjający poprawie stan-
dardów ochrony tych praw w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej. Pierwsza z hi-
potez szczegółowych zakłada, że istnieje rozpoznany w orzecznictwie sądów unijnych, 
materialnoprawny wymóg stosowania przez instytucje UE w ich działaniach zewnętrz-
nych instrumentu oceny skutków dla praw człowieka, w celu zapewnienia zgodności 
przyjmowanych aktów z traktatami oraz prawem międzynarodowym (a w szczególności 
w celu zapewnienia poszanowania norm zapewniających ochronę praw człowieka). 
Druga hipoteza szczegółowa opiera się na założeniu, zgodnie z którym zakresem doko-
nywanych ocen powinny być objęte zarówno normy prawa unijnego, jak i normy prawa 
międzynarodowego.

Pierwsza część artykułu obejmuje przedstawienie zwięzłego rysu historycznego 
związków miedzy prawem handlowym Unii Europejskiej a ochroną praw człowieka 
oraz kluczowych regulacji traktatowych gwarantujących poszanowanie praw człowieka 
przez Unię Europejską w jej działaniach zewnętrznych. W tej części przedstawiony został 
również instrument „oceny skutków” dla aktów przyjmowanych w dziedzinie działań 
zewnętrznych UE. Wyszczególnione zostały podtypy ww. instrumentu oraz instrument 
„oceny skutków dla praw człowieka” w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej. 
Przedstawiono również właściwy metodologicznie zakres dokonywania ocen skutków 
dla praw człowieka z uwzględnieniem źródeł prawa określających ramy normatywne, 
w których powinny zostać przeprowadzone oceny.

W celu zweryfikowania postawionych na wstępie hipotez badawczych, w drugiej 
części artykułu dokonano wielopłaszczyznowej analizy wybranych orzeczeń sądów 
europejskich oraz opinii rzecznika generalnego, dotyczących wpływu mechanizmu 
badania skutków aktu przyjętego w sferze Wspólnej Polityki Handlowej dla poszano-
wania praw człowieka. Analiza ta została dokonana na przykładzie reprezentatywnego 
w ww. zakresie kazusu stosunków handlowych UE z Królestwem Marokańskim i obej-
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muje wyrok Sądu Unii Europejskiej o sygnaturze Т-512/12 wydany w grudniu 2015 r. 
w sprawie Front populaire pour la libération de la saguia el hamra et du rio de oro (Front 
Polisario) przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Wyrok Sądu 2015) oraz wydany w tej samej 
sprawie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2016 r. w spra-
wie C-104/16 P (Wyrok Trybunału 2016) i opinię rzecznika generalnego M. Watheleta  
z 13 września 2016 r. w sprawie C-104/16 P (Rzecznik Generalny 2016). W pierwszej ko-
lejności zbadano, czy w powyższych dokumentach uwzględniono wymóg dokonywania 
ocen skutków umów międzynarodowych, zawieranych przez Unię Europejską  z Króle-
stwem Maroka. W dalszej kolejności przeanalizowano, czy w orzecznictwie uwzględnio-
no wymogi dokonywania wyżej opisanych ocen skutków w zgodzie ze wskazaną me-
todologią dokonywania tych ocen, w szczególności z uwzględnieniem odpowiedniego 
zakresu normatywnego.

Ostatnia część artykułu skupia się na zbadaniu działań podjętych przez instytucje Unii 
Europejskiej w następstwie wydanych w sprawie Sahary Zachodniej orzeczeń. Szczegó-
łowej analizie poddany został najnowszy dokument Komisji: „Sprawozdanie w sprawie 
korzyści dla ludności Sahary Zachodniej oraz konsultacji z mieszkańcami dotyczących 
objęcia preferencjami taryfowymi produktów pochodzących z Sahary Zachodniej”. Treść 
dokumentu przeanalizowana została pod kątem możliwości zakwalifikowania go jako 
instrumentu „oceny skutków” oraz zgodności z preferowaną metodologią dokonywania 
ocen skutków. Przeanalizowany został również wpływ orzecznictwa instytucji unijnych na 
wydanie tego dokumentu.

Unijny Handel wartościami – rys historyczny 
oraz najważniejsze regulacje

Unia Europejska (wcześniej Wspólnota Europejska) od lat w dziedzinie relacji z pań-
stwami trzecimi stara się uchodzić za „siłę normatywną” (Hachez 2015: s. 4), nie tylko 
chroniącą we własnym obrębie, katalog wartości stanowiący trzon jej aksjologii, lecz tak-
że promującą te wartości na zewnątrz. W tych ramach jednym z najważniejszych aspek-
tów działalności UE na arenie globalnej jest handel międzynarodowy (Unia Europejska 
swoje stosunki handlowe z państwami trzecimi reguluje oraz regulowała w przeszłości 
za pomocą umów handlowych1). Początki związków między umowami zawieranymi 
w ramach polityki handlowej UE (w tamtych czasach WE) a ochroną i promocją wartości 
podstawowych sięgają lat 70’ ubiegłego stulecia. Przyczyną zawarcia po raz pierwszy 
w umowie handlowej z państwem trzecim klauzuli dotyczącej podstawowych wartości 
Unii Europejskiej był kryzys humanitarny w Ugandzie2. Według raportu Parlamentu Euro-
pejskiego liczba umów handlowych, w których zawarte zostały klauzule podstawowych 

1   Termin „umowy handlowe,  przyjęty na potrzeby niniejszego artykułu, obejmuje umowy zawierane 
obecnie na podstawie art. 207 oraz art. 218 TFUE -  zarówno umowy o partnerstwie i współpracy (ang. 
PCAs - Partnership and Cooperation Agreements) jak i umowy o wolnym handlu (ang. FTAs - Free Tra-
de Agreements), których stroną jest UE, a także „umowy mieszane”, w których handel stanowi jedynie 
jeden z aspektów.

2  Klauzula znalazła się w Konwencji z Lomé z 1989 r. (Konwencja 1989).
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wartości, przekraczała w 2014 r. liczbę 120 umów, przy czym wartość ta stale rośnie (DG 
EU Policy Department External Policies 2016: s. 1). Założenie związku wspólnej polityki 
handlowej z wartościami podstawowymi Unii Europejskiej jest oficjalnym stanowiskiem 
UE, potwierdzanym w komunikatach jej kluczowych instytucji (Rada UE 2012: s. 1-4, 2015: 
s. 2-4, Komisja Europejska 1995: s. 5, 2011). W tych ramach wypracowanych zostało kilka 
instrumentów, pośród których wyróżnić należy przede wszystkim krytykowany obecnie 
schemat polityki „warunkowej”3. Z drugiej strony podnoszone są liczne głosy krytyki, 
zarzucające Unii, że nie jest ona w stanie sprostać samo-narzuconym wysokim wymaga-
niom, dotyczącym poszanowania jej własnych wartości (De Burca 2010: str. 43). 

Obecne rozwiązania traktatowe, które służą ochronie człowieka  w działaniach 
zewnętrznych UE (w tym w sferze polityki handlowej), obejmują przede wszystkim art. 
2 TUE, zgodnie z którym Unia Europejska opiera się na zasadach: poszanowania god-
ności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również 
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Działania 
Unii na arenie międzynarodowej powinny być, w myśl postanowień traktatów, oparte na 
zasadach, które leżą u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamie-
rza wspierać na świecie, w tym m. in.: powszechności i niepodzielności praw człowieka 
i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej (art. 21 (1) TUE zob. też art. 
205 TFUE). Zgodnie z  art. 3(5) TUE w działaniach zewnętrznych UE zmierza do wyeli-
minowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, w szczególności praw dziecka, 
a także do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego.

Instrument „Oceny skutków dla praw człowieka”

Instrument oceny skutków w działaniach zewnętrznych UE

 „Ocena skutków” dokonywana jest przez instytucje unijne przy pomocy wspoma-
gającego proces decyzyjny mechanizmu oceny skutków – przeprowadzenia analizy 
potencjalnego wpływu proponowanych działań. Oceny skutków są narzędziem polityki, 
które mają zapewnić strukturalne podejście do zbierania oraz analizy danych przy przyj-
mowaniu konkretnych rozwiązań (Komisja Europejska 2015: s. 1).

Wyróżnia się trzy typy dokonywanych przez instytucje UE ocen: tradycyjna ocena 
skutków, dokonywana jeszcze przed podjęciem negocjacji (ang. Impact Assessement), 
ocena skutków dla zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability Impact Assessment), 
dokonywana w czasie negocjacji z państwem trzecim, oraz ewaluacja dokonywana ex 
post  już po wejściu w życie umowy handlowej (Velluti 2016: s. 58). 

Ocena, czy umowa handlowa nie przyniesie negatywnych konsekwencji dla ludności, 
która będzie dotknięta jej wpływem, jest jedynym środkiem pozwalającym na wcze-

3  „Polityka warunkowa” to polityka zakładająca m. in. zawieranie klauzul w umowach handlowych z pań-
stwami trzecimi, które konkretne korzyści lub negatywne konsekwencje uzależniają od stopnia po-
szanowania wartości podstawowych Unii Europejskiej w tych państwach (Bartels 2005). Innym instru-
mentem w ramach wspomnianej polityki jest Zgeneralizowany System Preferencji – zapewniający 
preferencyjny dostęp do rynku towarom pochodzącym  z państw rozwijającym się (Hanclich 2008).
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śniejsze zidentyfikowanie ww. konsekwencji oraz ich uniknięcie4 (Opinia Rzecznika Praw 
Człowieka UE 2016). W tym zakresie adekwatne są dwa pierwsze wyróżnione powyżej 
podtypy: ocena skutków i ocena skutków dla zrównoważonego rozwoju. Oceny te po-
winny zawierać rekomendacje dotyczące zmian, które powinny zostać wprowadzone do 
umów w celu uniknięcia negatywnych skutków, lub zalecenia dotyczące odpowiednich 
rozwiązań, które powinny zaleźć się w tych umowach (Velluti 2016: s. 58). Oceny skutków 
dla zrównoważonego rozwoju są obecnie systematycznie dokonywane przez UE ex ante 
przez odpowiednie agencje i konsultantów wybranych przez Komisję (Velluti 2016: s. 58). 
Ww. podmioty dokonują oceny po przedstawieniu odpowiedniej metodologii, analizy 
ekonomicznej, badań sektorowych oraz syntezy wniosków (Velluti 2016; s. 58). 

Metodologia przeprowadzania ocen

Jednym z istotniejszych skutków, które podlegają zbadaniu, są konsekwencje dla ochro-
ny praw człowieka na terytoriach objętych zakresem oddziaływania umowy. Oceny skutków 
dokonywane przez instytucje UE były jednak przedmiotem krytyki, z uwagi na niepowodze-
nia, jakie wiązały się z próbami uwzględnienia przez nie skutków dla praw człowieka (Velluti 
2016: s. 58).  Zwracano np. uwagę na pomijanie skutków dla działalności rolniczej na mała 
skalę (Velluti 2016: s. 58). Jednym z problemów, którym sprostać muszą podmioty przepro-
wadzające oceny, są z pewnością trudności metodologiczne w pozyskaniu wiarygodnych 
danych, dotyczących terytoriów objętych zakresem oceny (Velluti 2016: s. 58).

W planie działania dotyczącym praw człowieka i demokracji 2015-2017, Rada UE 
położyła  nacisk na rozwój i poprawę metodologii ocen skutków umów handlowych dla 
praw człowieka przeprowadzanych ex ante i ex post oraz na zapewnienie konsultacji gru-
pom narażonym na ryzyko naruszenia ich praw (Rada UE  2015: s. 25).  W związku z wy-
znaczeniem powyższych celów przez Radę, Komisja opublikowała w 2015 r. dokument 
pt. ‘Wytyczne dotyczące ocen wpływu na prawa człowieka w ocenach skutków przepro-
wadzanych na potrzeby inicjatyw w ramach polityki handlowej’ (Komisja Europejska 2015). 
W wytycznych Komisja zaznaczyła brak spójnego podejścia do problemu, w jaki sposób 
prawa człowieka powinny być inkorporowane do dokonywanych ocen skutków (chociaż 
w ocenie Komisji zauważalna jest polaryzacja poglądów na to, jak powinny wyglądać do-
bre praktyki  w tym zakresie) (Komisja Europejska 2015: s. 1). Wytyczne wyznaczają zakres 
dokonywanej oceny, której ramy normatywne zakreślają źródła prawa praw człowieka 
(Komisja Europejska 2015: s. 5). Jest to pierwotnie – prawo Unii Europejskiej (Karta Praw 
Podstawowych UE) a także międzynarodowe (m. in. normy określone w konwencjach 
ONZ, w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w innych instrumentach regionalnych 
oraz zwyczajowym prawie międzynarodowym).

Wprawdzie w prawie unijnym nie istnieje przepis ustanawiający explicite obowiązek 
przeprowadzania wcześniejszych ocen skutków (ang. impact assessement) umów han-

4   W literaturze wskazuje się na nieefektywność popularnego obecnie  podejścia instytucji UE, aby po-
przez oceny skutków łagodzić negatywne skutki umów będących już w mocy, zamiast skupić się na 
środkach prewencyjnych polegających na przyjęciu ex ante stosownych rekomendacji do projektu 
umów negocjowanych (Velluti 2016, por. Opinia Rzecznika Praw Człowieka UE 2016).
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dlowych na ochronę wartości UE, w tym praw człowieka, jednak obowiązek ten może 
wynikać z treści przepisu art. 21 TUE (por. Rzecznik Praw Człowieka UE 2016). Obowiązek 
przeprowadzania ex ante ocen skutków umów uwzględniony został również w najnow-
szym orzecznictwie Sądu (UE), o czym traktuje dalsza część artykułu.

Sahara Zachodnia

Sytuacja polityczna

Sahara Zachodnia, dawniej kolonia hiszpańska, zajmuje obszar 266.000 km2 
w północnej Afryce położony pomiędzy Marokiem, Algierią a Mauretanią5. W 1975 r. 
Hiszpania z Marokiem i Mauretanią podpisały Ugodę Madrycką, na mocy której teryto-
rium Sahary Zachodniej miało być podzielone pomiędzy Maroko i Mauretanię. Według 
ONZ porozumienie z 1975 r. nie przeniosło zwierzchnictwa nad Saharą Zachodnią na 
wspomniane państwa6. 16 października 1975 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedli-
wości wydał opinię doradczą ICJ 1975 zgodnie z którą stwierdził, że: „Sahara Zachodnia 
miała powiązania prawne z Królestwem Marokańskim i z podmiotem mauretańskim, 
lecz dostarczone materiały i informacje nie dowodzą istnienia powiązania w zakresie 
zwierzchnictwa między Saharą Zachodnią z jednej strony a Królestwem Marokańskim 
lub podmiotem mauretańskim z drugiej strony (…) [a także] nie stwierdził istnienia po-
wiązań prawnych, które mogłyby wpłynąć na stosowanie rezolucji 1514 (XV) Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ z dnia 14 grudnia 1960 r. w sprawie przyznania niepodległości 
krajom i narodom kolonialnym (zob. pkt 2 powyżej), jeśli chodzi o dekolonizację Sahary 
Zachodniej, a w szczególności stosowanie zasady samostanowienia poprzez swobod-
ne i autentyczne wyrażenie woli ludów zamieszkujących dane terytorium7.” Niezbywal-
ne prawo ludności Sahary Zachodniej do samostanowienia i do niepodległości było 
podkreślane w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ (UNGA 1966, UNGA 1979). 
W 1973 r. powstał Front Polisario (Ludowy Front Wyzwolenia) - ruch utworzony w celu 
wyzwolenia rdzennej ludności zamieszkującej tereny Sahary Zachodniej (Sahrawi) 
spod okupacji. Pod kierownictwem Frontu Polisario Saharyjczycy podjęli walkę, która 
doprowadziła w 1975 r. do utworzenia Saharyjskiej Arabskiej Demokratycznej Republi-
ki (SADR). W 1975 r. zorganizowany został „marsz pacyfikacyjny” z Maroka do Sahary 
Zachodniej z udziałem 350  000 Marokańczyków, zwany „zielonym marszem”. Front 
Polisario nie uznał zajęcia przez nich Sahary Zachodniej, co doprowadziło do wybuchu 
wojny z Marokiem. W latach 80’ Maroko wybudowało długi na 3000 km wał obronny, 
dzielący Saharę Zachodnią na część zajętą przez Maroko (80%) oraz pozostałą część 

5   Bardziej kompleksowo na temat historii Sahary Zachodniej, toczącego się konfliktu oraz losów uchodź-
ców  - zob. Kosidło 2012; 2014.

6  “The Madrid Agreement did not transfer sovereignty over the Territory, nor did it confer upon any of the 
signatories the status of an administering Power, a status which Spain alone could not have unilater-
ally transferred. The transfer of administrative authority over the Territory to Morocco and Mauritania 
in 1975 did not affect the international status of Western Sahara as a Non-Self-Governing Territory.” 
(UNSC 2002).

7   Cyt. za: Wyrok Sądu 2015.
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położoną w głębi pustyni, gdzie stacjonowały oddziały Frontu Polisario  (Kosidło 2014). 
Obecnie trwa stan zawieszenia broni a Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowiła podle-
gającąa jej misję MINURSO (UNSC 1991) w celu zorganizowania referendum w sprawie 
samostanowienia w Saharze Zachodniej. Referendum to nie zostało przeprowadzone 
do dnia dzisiejszego. Grupa uchodźców z Sahary Zachodniej stanowi obecnie ok. 150-
200 tys. osób, wielu z nich mieszka w obozach zorganizowanych 50 km od granicy 
z Saharą Zachodnią w Algierii, których istnienie stało się przedłużającym „stanem 
przejściowym” (Kosidło 2014: s. 178)8. Maroko natomiast do dziś stoi na stanowisku, że 
Sahara Zachodnia stanowi integralną część jego terytorium9. 

Najnowszy Raport Sekretarza Generalnego ONZ dotyczący sytuacji w Saharze Za-
chodniej pozwala na skategoryzowanie kluczowych problemów politycznych, z którymi 
boryka się rdzenna ludność Sahary Zachodniej w związku z panującą sytuacją polityczną 
(UNSG 2018, podobnie: Komisja Europejska 2018a; Amnesty International 2012, 2018). 

Raport ujawnia powtarzające się naruszenia praw człowieka, dotyczące ludności 
autochtonicznej Sahary Zachodniej, polegające na:

a. torturach i nieludzkim traktowaniu pozbawionej wolności ludności Sahrawi przez 
organy Maroka, w tym uniemożliwianiu jej dostępu do pomocy medycznej,

b. naruszeniach prawa do sprawiedliwego procesu, 
c. zgłaszanych przez organizacje praw człowieka trudnościach w zarejestrowaniu 

ich działalności przed marokańskimi organami,
d. naruszeniach prawa do zgromadzeń,
e. dyskryminacji ludności Sahrawi w dostępie do praw socjalnych, ekonomicznych 

i kulturowych.

Status terytorium

Sahara Zachodnia jest terytorium o nieokreślonym statusie. W 1963 r. na podstawie 
art. 73 lit. e) Karty Narodów Zjednoczonych, Sahara Zachodnia została wpisana na listę 
obszarów nierządzących się samodzielnie, na której figuruje do dzisiaj10. 

W literaturze wyróżnia się obecnie dwa główne podejścia, dotyczące określenia sta-
tusu Maroko w relacjach do terytorium Sahary Zachodniej, będącym pod jego kontrolą:  
(i) Maroko uznaje się za państwo de facto administrujące terytorium Sahary Zachodniej, 
(ii) częściej zajęcie Sahary Zachodniej przez Maroko uznaje się za okupację (Hummel-
brunner, Prickartz 2016: s. 23).

Sytuacja gospodarcza i ekologiczna

Sahara Zachodnia jest słabo rozwiniętym krajem. Ludność wiedzie koczowniczy tryb 
życia, zajmując się prowadzonymi na niewielką skalę hodowlą zwierząt oraz rolnictwem. 

8   W literaturze zwraca się uwagę na „zorganizowanie i rolę kobiet w obozach, powszechność oświaty  
i zdecydowanie władz dążących do tego, żeby przekonać każdego uchodźcę, iż jest on samowystar-
czalnym i pełnoprawnym obywatelem państwa na wygnaniu", zob. Kosidło 2014: s. 195.

9   Mowa króla Maroka z dnia 6 listopada 2004 r.
10  Non-Self-Governing Territories (WWW).
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Gospodarka Sahary Zachodniej oparta jest głównie na wydobyciu fosforanów i rybo-
łówstwie (Chazbijewicz 2010: s. 338; Komisja Europejska 2018a). Wody przylegające do 
Sahary Zachodniej ocenia się jako jedne z najbogatszych przybrzeżnych terenów poło-
wowych w Afryce (Western Sahara Resorce Watch 2007). 

Rząd marokański kontroluje gospodarkę Sahary Zachodniej i odgrywa ważną rolę 
w dziedzinie zatrudnienia, rozwoju infrastruktury i redystrybucji społecznej na tym ob-
szarze (Komisja Europejska 2018a). 

Ograniczeniem dla rozwoju gospodarki i jednym z największych problemów go-
spodarczych, ekologicznych i społecznych w przypadku Sahary Zachodniej (i regionu, 
w którym się znajduje), jest trudny dostęp do zasobów wodnych, przede wszystkim ze 
względu na charakter terenu, niskie opady oraz nadmierne wydobywanie (Upton et 
al. 2018). Jak podaje w najnowszym raporcie Komisja Europejska, badania wskazują na 
istnienie wód gruntowych w Saharze, chociaż trudno dokładnie określić poziom zaso-
bów i stopień ich odnawiania (Komisja 2018). Przykładowo badania hydrogeologiczne, 
opisane w opracowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Maroka, wskazują na dosyć 
duży potencjał wodny zbiorników wód podziemnych, ale również na ich nieodnawialność 
(Komisja Europejska 2018a). Statystyki pokazują również, że roczny deficyt dotyczący 
wód podziemnych na terytorium całego Maroko (w tym Sahary Zachodniej) to 1000 mln 
m3 (Upton et al. 2018)

Kontrola gospodarki przez Królestwo Marokańskie prawdopodobnie nie wpływa na 
poprawę warunków w zakresie dostępu ludności autochtonicznej do istniejących zaso-
bów wodnych. Front Polisario przedstawił dowody na to, że gospodarstwa rolne w Saha-
rze Zachodniej kontrolowane m. in. przez zagraniczne przedsiębiorstwa zorientowane na 
wywóz opierają się na wydobywaniu wody pochodzącej z nieodnawialnych zbiorników 
(Wyrok Sądu: pkt 243). Podobnie organizacja Western Sahara Resource Watch informo-
wała, że zasoby wód podziemnych w Saharze Zachodniej są obecnie nadmiernie eks-
ploatowane przez sektor rolno-przemysłowy (Western Sahara Resource Watch 2007).  

Kolejnym problemem jest rzeczywisty udział ludności autochtonicznej w gospodarce 
kontrolowanej przez rząd marokański. Według informacji organizacji Western Sahara Re-
source Watch, rolnictwo jest sposobem na zaludnienie terenu przez Maroko, a pracow-
nicy sezonowi w tym sektorze przyjeżdżają z Maroka na okres zbiorów, po czym wracają 
do swojego kraju (Komisja Europejska 2018a). 

Stosunki gospodarcze między UE a Maroko - 
kluczowe problemy dla Sahary Zachodniej

26 lutego 1996 r. w Brukseli został zawarty Układ eurośródziemnomorski, ustana-
wiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi 
z jednej strony a Królestwem Maroka z drugiej strony. Układ miał m. in. umożliwić libera-
lizację handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa oraz rozwijanie stosunków 
gospodarczych i społecznych między Stronami (Układ eurośródziemnomorski 2000: art. 
1, 16, 17). W 2012 r. zostało zawarte porozumienie między Unią Europejską a Marokiem 
w sprawie liberalizacji handlu w odniesieniu do produktów rolnych i ryb. Porozumieniem 
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tym zniesione zostały przede wszystkim cła na produkty rolne i ryby pochodzące z Ma-
roka (Porozumienie 2012, dalej: „porozumienie o liberalizacji”). Podpisanie porozumienia 
o liberalizacji zostało zatwierdzone na podstawie decyzji Rady 2012/497/UE z 2012 r.

Obecnie Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Maroka (w 2015 r. 
63 % marokańskiego eksportu trafiało do UE, a 52 % importu do Maroka pochodziło z UE, 
w 2016 r. całkowita wartość handlu między UE a Marokiem wynosiła 34,6 mln EUR (Co-
untries and regions WWW).

Jeśli chodzi o wielkości dotyczące handlu produktami pochodzącymi z Sahary Za-
chodniej, to nie udało się ustalić osobnych danych dotyczących większości produktów. 
Jednak według informacji przekazanych przez rzecznika generalnego, 91,5% łącznych 
połowów wykonanych w ramach eksploatacji zasobów rybnych na podstawie umów 
międzynarodowych między Unią Europejską a Marokiem, dotyczy wód przyległych do 
Sahary Zachodniej (Rzecznik Generalny 2018). Rybołówstwo natomiast, jak wskazano 
powyżej, stanowi jedną z dwóch największych gałęzi wschodzącej gospodarki Sahary 
Zachodniej.

Najistotniejsze negatywne skutki umów międzynarodowych 
zawieranych między UE a Królestwem Maroka

Mając na uwadze powyższe, kluczowe problemy, które mogą wynikać z umów han-
dlowych zawieranych między Unią Europejską a Królestwem Maroka, można skategory-
zować w poniższy sposób:

1) Usankcjonowanie i wzmocnienie kontroli Królestwa Maroka nad terytorium Sa-
hary Zachodniej,

2) Wykorzystanie gospodarki przez Królestwo Maroka jako narzędzia do zmiany 
struktury społecznej terytorium Sahary Zachodniej,

3) Wyłączenie ludności autochtonicznej z udziału w procesie decyzyjnym dotyczą-
cym ich terytorium i zasobów,

4) Nadmierna eksploatacja zasobów Sahary Zachodniej przeprowadzana bez ko-
rzyści dla ludności autochtonicznej.

5) Napięcie będące rezultatem tych problemów doprowadziło do podjęcia przez 
grupy reprezentujące interesy ludności autochtonicznej Sahary Zachodniej prób 
zakwestionowania legalności ww. umów przed instytucjami sądowymi Unii Eu-
ropejskiej.

Skarga Frontu Polisario

W dniu 19 listopada 2012 r. Front Polisario wniósł skargę do Sądu (UE) na podstawie 
art. 263 TFUE, żądając stwierdzenia nieważności zatwierdzającej porozumienie o libera-
lizacji handlu między UE a Marokiem decyzji 2012/497/UE. W przypadku unieważnienia 
tej decyzji umowa międzynarodowa z Marokiem, zawarta na jej podstawie (art. 217 i 218 
TFUE), stałaby się bezskuteczna i musiałaby zostać wypowiedziana lub renegocjowana 
(Kowalik-Bańczyk 2016: s. 37). 
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Na poparcie skargi Front Polisario podniósł jedenaście zarzutów opartych m. in. na 
niewystarczającym uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, nieprzestrzeganiu „zasady konsul-
tacji”, naruszeniu praw podstawowych, naruszeniu wartości, na których opiera się Unia 
i zasad regulujących jej działania zewnętrzne, sprzeczności decyzji z „ogólnym prawem 
międzynarodowym” oraz na „prawie odpowiedzialności międzynarodowej w prawie 
Unii”11. Front Polisario podniósł również, co istotne, że Rada „nie przejawiała troski 
o Saharę Zachodnią” i nie przeprowadziła oceny >>badania<< skutków przed zawarciem 
porozumienia, którego dotyczyła zaskarżone decyzja” (Wyrok Sądu: pkt 124).

Sąd dopuścił skargę Frontu Polisario jako podmiotu legitymowanego na podstawie 
art. 263 TFUE i rozpoznał merytorycznie powyższe zarzuty.

Powinność zbadania istotnych okoliczności danej sprawy

Zarzut niedokonania przez Radę odpowiedniej oceny skutków przed zawarciem 
porozumienia o liberalizacji, został rozpatrzony przez Sąd razem z innymi argumentami 
Frontu Polisario, odnoszącymi się do granic korzystania przez instytucje Unii z zasady 
swobodnego uznania. 

Zgodnie z orzecznictwem sądów unijnych, instytucjom unijnym w dziedzinie ze-
wnętrznych stosunków gospodarczych przysługuje szeroki zakres uznania. W szczegól-
ności instytucje Unii dysponują szerokim zakresem uznania w odniesieniu do kwestii, 
czy należy, czy też nie, zawrzeć z państwem trzecim umowę międzynarodową (Wyrok 
Sądu: pkt 223 i n.). W tym zakresie Sąd przypomniał jednak, że zgodnie z orzecznictwem 
sądów unijnych, w przypadkach, gdy instytucje UE dysponują szerokim zakresem uzna-
nia, kontrola sądu Unii wciąż powinna obejmować ustalenie, czy instytucja ta popełniła 
oczywiste błędy w dokonywanej przezeń ocenie, przyjmując zaskarżony akt (tak: wyrok 
TSUE ws. Racke, Wyrok Trybunału 1998). Sąd powinien w tym celu skontrolować, czy 
instytucja starannie i bezstronnie zbadała wszystkie istotne okoliczności danej sprawy 
(Wyrok Sądu 2015: pkt 225, zob. też cytowane w wyroku Wyrok Trybunału 1991, Wyrok 
Trybunału 2010). Uchybienie temu obowiązkowi przez Radę powoduje nieważność za-
skarżanego aktu (Wyrok Sądu: pkt 247). 

Sąd dalej doprecyzował zakres badania, którego brak przesądził o uwzględnieniu 
skargi oraz unieważnieniu decyzji: „Ochrona praw podstawowych ludności takiego teryto-
rium ma szczególne znaczenie, a zatem stanowi kwestię, którą Rada powinna zbadać przed 
zatwierdzeniem takiej umowy (…) Rada – w ramach badania wszystkich istotnych okoliczno-
ści danego przypadku w celu wykonania przysługującego jej szerokiego zakresu uznania 
w odniesieniu do zawarcia lub niezawarcia porozumienia z Królestwem Marokańskim 
mogącego mieć zastosowanie także do Sahary Zachodniej – powinna była sama upewnić 
się, że nie istnieją wskazówki co do eksploatacji zasobów naturalnych terytorium Sahary 
Zachodniej pod kontrolą marokańską mogącej odbywać się ze szkodą dla jej mieszkańców 
i mogącej naruszać ich prawa podstawowe.” (Wyrok Sądu 2015: pkt 227, pkt 241). 

11  Dla bardziej szczegółowego omówienia sprawy przed Sądem UE T-512/12, zob. glosę częściowo kry-
tyczną do wyroku (Kowalik-Bańczyk 2016).
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Z powyższym poglądem Sądu nie zgodziły się Rada i Komisja, podnosząc w odwo-
łaniu od wyroku, że kwestia poszanowania praw człowieka, choć powinna być brana 
pod uwagę dla celów działań zewnętrznych UE w ramach stosunków zewnętrznych 
Unii, w praktyce powinna być uznana za kwestię polityczną, natomiast poszanowanie 
praw człowieka nie jest czynnikiem, który powinien podlegać uprzedniemu badaniu, ani 
wymogiem materialnym warunkującym zawarcie umowy międzynarodowej (Rzecznik 
Generalny 2016: pkt 248).

Pomiędzy Sądem a Radą i Komisją zarysowała się wyraźna rozbieżność interpretacji 
dotycząca tego, czy kwestia badania okoliczności wpływu zawarcia umowy na posza-
nowanie praw człowieka jest materialnoprawnym wymogiem, czy też jedynie zagadnie-
niem politycznym. Sąd opowiedział się za tym pierwszym rozwiązaniem. 

Jak zostało wyjaśnione, kwestia badania okoliczności wpływu zawartej umowy na 
prawa człowieka na terytorium objętym zakresem oddziaływania tej umowy jest przed-
miotem ocen skutków dokonywanych ex ante i ex post. Zdaje się, że nie istnieje obecnie 
porównywalny instrument, który można by zastosować dla wypełnienia zobowiązania 
UE do zapewnienia poszanowania praw człowieka w jej działaniach zewnętrznych, stąd 
zdecydowany nacisk instytucji unijnych na rozwój ocen skutków w tym zakresie (zob. 
Rada UE 2015, Komisja Europejska 2015). 

W tym duchu wypowiedział się w swojej opinii wydanej w sprawie Frontu Polisario 
rzecznik generalny: „[p]onieważ sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Saharze Zachod-
niej jest jednym z tematów spornych między Frontem Polisario i Królestwem Marokańskim 
i z tego tytułu podlega badaniu przez Sekretarza Generalnego ONZ w jego rocznych spra-
wozdaniach na temat Sahary Zachodniej (… ), nie można twierdzić, iż zagadnienie to nie 
zasługuje na ocenę skutków [podkreślenie KS]. Moim zdaniem, ani Rada, ani Komisja, ani 
żaden z interwenientów nie przedstawił przekonywającego powodu, dla którego w świetle 
tych wymogów instytucje Unii nie są zobowiązane do zbadania przed zawarciem umowy 
międzynarodowej sytuacji w zakresie praw człowieka u drugiej strony umowy, a także skut-
ków, jakie zawarcie umowy może mieć w tym zakresie.” (zob. Rzecznik Generalny 2016: pkt 
260-275). 

Powyższe argumenty przemawiają za uznaniem, że istnieje materialnoprawny wy-
móg przeprowadzenia prze instytucje unijne ex ante oceny skutków dla praw człowieka 
zawieranej umowy międzynarodowej, który zaakcentowany został przez Sąd UE w oma-
wianym orzeczeniu.

Zakres dokonywania ocen skutków – uwagi wstępne

Kolejną niezwykle istotną kwestią, która wymagała ustalenia przez Sąd, po przyjęciu, 
że w granicach jego kontroli znajduje się badanie, czy instytucja UE prawidłowo ustaliła 
wszystkie okoliczności danego przypadku, mające wpływ na poszanowanie praw czło-
wieka, było zakreślenie przez Sąd ram takiej kontroli. Sąd w tym zakresie wyróżnił tylko 
jedno ze źródeł zobowiązań wynikające z prawa pierwotnego Unii Europejskiej (KPP UE). 
Jednak jak wynika z części wstępnej artykułu, prawidłowa metodologia oceny skutków 
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dla praw człowieka wymaga zbadania również skutków umów międzynarodowych na 
poszanowanie norm wynikających z międzynarodowego prawa praw człowieka.

Z uwagi na powyższe, w dalszej części zaprezentowany zostanie zakres oceny przed-
stawiony przez Sąd (UE) oraz reprezentatywne normy, które wynikają z prawa międzyna-
rodowego i powinny być uwzględnione ze względu  na ich rangę. Selektywnego wyboru 
przedstawionych norm dokonano  przy przyjęciu kryterium, czy odnoszą  się do sytuacji 
ludności autochtonicznej Sahary Zachodniej.

Zakres dokonywania ocen skutków – Karta Praw Podstawowych

Sąd w sprawie Т-512/12 wskazał przede wszystkim, że w ramach oceny badaniem 
powinna być objęta ochrona praw podstawowych ludności na terytorium Sahary Za-
chodniej (Wyrok Sąd: pkt 227 i następne). Sąd skupił się na możliwości naruszenia praw 
podstawowych zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, przytaczając 
szereg praw, które mogły zostać potencjalnie naruszone porozumieniem o liberalizacji: 
„W szczególności w przypadku umowy mającej ułatwić między innymi wywóz do Unii róż-
nych produktów pochodzących z danego terytorium, Rada powinna starannie i bezstronnie 
zbadać wszystkie istotne okoliczności, aby upewnić się, że działalność produkcyjna do-
tycząca produktów przeznaczonych do wywozu nie jest prowadzona ze szkodą dla lud-
ności danego terytorium ani nie wiąże się z naruszeniem jej praw podstawowych, w tym 
w szczególności prawa do godności ludzkiej, do życia i do integralności jednostki (art. 1–3 
karty praw podstawowych), zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 5 karty praw 
podstawowych),  wolności wyboru zawodu (art. 15 karty praw podstawowych), wolności pro-
wadzenia działalności gospodarczej (art. 16 karty praw podstawowych), prawa własności 
(art. 17 karty praw podstawowych), prawa do należytych i sprawiedliwych warunków pracy, 
zakazu pracy dzieci i ochrony młodocianych w pracy (art. 31 i 32 karty praw podstawowych).” 
(Wyrok Sądu: pkt 228)

W ocenie rzecznika generalnego, Sąd zgodnie z powyższym, przyznał  przepisom 
Karty de facto ekstraterytorialny efekt na terytorium Sahary Zachodniej (Rzecznik Gene-
ralny 2016: pkt 270). Ekstraterytorialny efekt, jak podkreśla się w literaturze, ma miejsce 
w sytuacjach, kiedy prawa i polityki unijne znajdują zastosowanie poza terytorium państw 
członkowskich UE (Moreno-Lax, Costello 2014: s. 1658). Trzeba przypomnieć, że KPP UE nie 
zawiera żadnej normy jurysdykcyjnej. Przyjęto, że prawa podstawowe mogą w pewnych 
okolicznościach wywierać skutki ekstraterytorialne. Jest tak bezsprzecznie w przypadku, 
gdy chodzi o działalność podlegającą prawu Unii i prowadzoną pod rzeczywistą kontrolą 
Unii lub jej państw członkowskich, lecz poza ich terytorium (Moreno-Lax, Costello 2014: 
s. 1658). Jednak w sytuacji braku kontroli UE i jej państw nad jakąkolwiek działalnością na 
terytorium Sahary Zachodniej (w obliczu zawarcia umowy jedynie z Królestwem Maroka), 
trudno było znaleźć uzasadnienie dla stosowania do tego terytorium postanowień KPP 
UE (Rzecznik Generalny 2016: pkt 270). 

Chociaż należy się zgodzić z rzecznikiem generalnym, że w przypadku Sahary 
Zachodniej trudno mówić o wymogu zgodności umowy międzynarodowej zawieranej 
przez Unię Europejską z KPP UE jako o materialnoprawnej przesłance warunkującej 
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ważność tego aktu, to jednak zgoła odmienne  były konkluzje Sądu (UE). Sąd wymienił 
cały wachlarz praw człowieka zawartych w KPP UE, które skategoryzował jako katalog 
praw człowieka, które powinny zostać uwzględnione przy przeprowadzaniu oceny. Nie 
oznacza to, że terytorium Sahary Zachodniej objęte zostałoby bezpośrednio zakresem 
zastosowania KPP UE, a jedynie, że instytucje UE, w ramach ograniczenia swobody 
uznania przyznanej im w dziedzinie zewnętrznych stosunków gospodarczych, powinny  
zbadać wszystkie istotne okoliczności zawarcia umowy (takie jak wpływ tej umowy na 
poszanowanie praw człowieka wyróżnionych w KPP UE na terytoriach de facto objętych 
skutkami takiej umowy).

Zakres dokonywania ocen skutków – prawo międzynarodowe

Słabym punktem wyroku Sądu było jednak całkowite pominięcie w rozważa-
niach, innych niż prawo unijne, źródeł prawa, z których wynikają obowiązki UE do 
ochrony praw człowieka. Te źródła prawa powinny natomiast zostać uwzględnione 
przy dokonywaniu ocen skutków.  Nic nie wskazuje na to, żeby ocena efektu umów 
handlowych, wywieranego w sferze poszanowania praw człowieka, miała ograniczać 
się do badania fundamentalnych praw zapisanych w KPP UE, zwłaszcza, że art. 3 ust. 
5 TUE ustanawia wymóg przyczyniania się UE do przestrzegania wszelkich zasad 
prawa międzynarodowego i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Wymóg taki po-
jawia się w opublikowanych przez Komisję Europejską wytycznych z 2015 r. (Komisja 
Europejska 2015: s. 5).

Prawo do samostanowienia

Normę prawa międzynarodowego, której obowiązek poszanowania powinna zapew-
nić dokonana przed zawarciem umowy handlowej ocena skutków, wyróżnił rzecznik 
generalny. Jest nią prawo do samostanowienia ludności12. Prawo do samostanowienia 
zapisane jest nie tylko w art. 73 Karty Narodów Zjednoczonych, ale również w art. 1(2) 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Poza obowiązkiem po-
mocy ludowi w wykonywaniu prawa do samostanowienia, respektowana powinna być 
wynikająca z prawa międzynarodowego zasada poszanowania suwerenności terytoriów 
niesamodzielnych nad zasobami naturalnymi, co znaczy, że nie można ludności tych 
terytoriów tych praw pozbawić, a także podporządkować ich zagranicznym interesom 
gospodarczym i finansowym (Rzecznik Generalny 2016: pkt 292-293). 

Jak wskazał Sąd w sprawie Frontu Polisario, Królestwo Maroka uznaje terytorium 
Sahary Zachodniej za swoją integralną część, dlatego nie przekazuje Sekretarzowi ONZ 
informacji na podstawie art. 73 lit. e) KNZ, które mogłyby pozwolić ustalić, że interesy 
mieszkańców Sahary Zachodniej „stoją na pierwszym miejscu” (Wyrok Sądu: pkt 233-
235). Ponadto umowy międzynarodowe między Unią a Królestwem Maroka zawarte zo-

12   Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na szczególną konstrukcję teoretyczną prawa do samostano-
wienia, które nie tylko stanowi ważne prawo w katalogu praw człowieka, ale także wyznacza zasadę 
prawa międzynarodowego, zob. Gadkowski 2017: s. 277.
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stały poza udziałem decyzyjnym ludności autochtonicznej Sahary Zachodniej, pomimo 
że dotyczą eksploatacji zasobów tego terytorium13. 

Z uwagi na powyższe, rzecznik generalny słusznie wyróżnił prawo do samostano-
wienia jako kryterium oceny wynikające z prawa międzynarodowego, której nie powinny 
naruszać zawierane przez Unię  umowy (Rzecznik Generalny 2016).

Odpowiedzialność związana z działaniami innego państwa

W prawie międzynarodowym istnieje możliwość przypisania państwu lub organizacji 
międzynarodowej odpowiedzialności powiązanej z naruszającymi prawo działaniami 
innego państwa (Hummelbrunner, Prickartz 2017: s. 30). Po pierwsze, można przytoczyć 
‘Draft articles on the responsibility of international organizations’ (DARIO), przygotowane 
przez Komisję Prawa Międzynarodowego (KPM) ONZ (ILC 2011). Art. 14 DARIO stanowi, że 
odpowiedzialność organizacji międzynarodowej wynikać może ze świadczenia pomo-
cy czy asystowania przy łamaniu przez inne państwo prawa międzynarodowego (przy 
czym konieczna jest również świadomość organizacji międzynarodowej tego, że mają 
miejsce wydarzenia sprzeczne z prawem międzynarodowym). Zgodnie z przytoczonym 
artykułem, organizacja międzynarodowa nie jest odpowiedzialna za sam czyn, ale za 
świadczenie pomocy albo wsparcie w popełnieniu czynu (Krzan 2013, str. 159). Podobne 
uregulowanie zawarte jest w przyjętych w 2013 r. ‘Zasadach z Maastricht’, kodyfikujących 
ekstraterytorialne zobowiązania państw i organizacji międzynarodowych, istniejące 
w prawie międzynarodowym (ETO Consortium 2013: principle 21). Ciężko jednak przyjąć, 
że opisany powyżej zakaz pomocniczości wiąże UE jako prawo zwyczajowe, biorąc pod 
uwagę, że praktyka w tym zakresie jest skąpa (Krzan 2013, str. 161, Gaja 2005, str. 11). 
W swoim wyroku Sąd wskazał co prawda, że pozwalając na wywóz do swoich państw 
członkowskich produktów pochodzących z innego państwa, wyprodukowanych lub 
uzyskanych w warunkach naruszających prawa podstawowe ludności terytorium, z któ-
rego pochodzą, UE pośrednio zachęca do takich naruszeń lub czerpie korzyści z takiego 
zachowania (Wyrok Sądu 2015: pkt 231), uniknął jednak zdecydowanego przesądzania 
o tym, czy rzeczywiście działania Maroka naruszały prawa Sahrawi. Nie wypowiedział 
się również szerzej na temat konsekwencji wynikających z potencjalnego pośredniego 
zachęcania przez UE do naruszeń lub czerpania z nich korzyści14.

Innym źródłem odpowiedzialności UE mogłoby być niedopełnienie obowiązku 
nieuznawania (ang. non-recognition) nielegalnej sytuacji w świetle prawa międzyna-
rodowego, takiej jak nieposzanowanie prawa do samostanowienia, które mogło mieć 
miejsce np. poprzez zawarcie umowy handlowej, która implikowałaby zaakceptowanie 
przez Unię łamania praw człowieka przez państwo trzecie (DARIO: art. 42(2), zob. też 

13  Więcej na ten temat zob.: Szepelak 2018: s. 29-36.
14  Trybunał, jak podaje się w literaturze, przestał w swoim orzecznictwie pokazywać twarz ‘przychylną 

prawu międzynarodowemu’ (niem. Völkerrechtsfreundlichkeit), chroniąc swój porządek prawny (i legi-
tymację działań?) za każdym razem gdy prawo międzynarodowe zdaje się im zagrażać (por. Klabbers 
2011, str. 114, zob. też wyroki TSUE w sprawach Intertanko i  Kadi: Wyrok Trybunału 2008, Wyrok Try-
bunału).
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Hummelbrunner, Prickartz 2016: s. 31; Kassoti 2017: s. 354)15. Zasada nie-uznawania ozna-
cza m.in. obowiązek powstrzymywania się przed traktatowymi relacjami, w tym relacjami 
mającymi wymiar gospodarczy, dotyczącymi terytorium objętego przez państwo trzecie 
nielegalnie, które mogą wzmacniać władzę reżimu nad bezprawnie objętym terytorium 
(ICJ 1970). Zasada nieuznawania sprzecznych z prawem zachowań państw trzecich jest 
uznawana w literaturze za prawo zwyczajowe (Power 2016: s. 34; zob. też ICJ 1970: par. 
126) i jako takie powinna wiązać UE (zob. wyrok w sprawie Racke, Wyrok Trybunału 1988).

Nawet jeśli egzekwowalność powyżej opisanych zasad jest kwestionowana, wydaje 
się, że nie oznacza to, że mogły one zostać pominięte w trakcie badania całokształtu 
okoliczności sprawy przed zawarciem umowy międzynarodowej. Gdyby Sąd wskazał 
jako standardy ochrony przepisy dotyczące odpowiedzialności organizacji międzynaro-
dowych za działania sprzeczne z prawem międzynarodowym, przyczyniłby się do roz-
woju mechanizmu „oceny skutków” i tylko wtedy można byłoby przyjąć, że przedstawił 
wykładnię dotyczącą badania wszelkich okoliczności w sferach, w których instytucje UE 
korzystają z szerokiego uznania, spójną z duchem art. 3(5) TUE. W tym zakresie duże zna-
czenie mają rozważania rzecznika generalnego w opinii z 2016 r.: Nawet jeśli kwestionuje 
się istnienie i moc prawną takiej zasady [zakazu świadczenia pomocy i asystowania w łama-
niu prawa międzynarodowego - dopisek autorki] w prawie Unii, to oczywiste jest, że prawo 
międzynarodowe nakłada na Unię i jej państwa członkowskie niepodważalny obowiązek 
odmowy uznania sytuacji niezgodnej z prawem, wynikającej z naruszenia zasad i norm 
dotyczących praw podstawowych, i odmowy udzielenia pomocy lub wsparcia w utrzymaniu 
sytuacji stworzonej przez to naruszenie. W tym celu instytucje Unii i państwa członkowskie 
powinny zbadać skutki >>podkreślenie autorki<<, jakie rozpatrywana umowa międzyna-
rodowa może nieść dla praw człowieka.Jak się zdaje, co najmniej kwestia obowiązku 
nieuznawania nielegalnej sytuacji, powinna zostać zbadana, w ramach przeprowadzenia 
oceny skutków dla praw człowieka, przed zawarciem umowy międzynarodowej. Niestety 
ten aspekt nie został szeroko omówiony przez Sąd w wyroku z 2015 r.  

Dalsze losy Sahary Zachodniej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Frontu Polisario

Trybunał Sprawiedliwości UE w 2016 r. uchylił orzeczenie Sądu i odrzucił skargę Frontu 
Polisario, nie poświęcając zbyt wiele miejsca rozważaniom dotyczącym zarzutów meryto-
rycznych wobec decyzji 2012/497/UE. Jednak argumentacja przedstawiona w wyroku nie 
była do końca niekorzystna z perspektywy Frontu Polisario jako skarżącego. Po pierwsze, 
TSUE więcej uwagi poświęcił statusowi Sahary Zachodniej, przytaczając art. 1 Karty Na-
rodów Zjednoczonych i wyrażoną w nim zasadę samostanowienia, mającą zastosowanie 
do wszystkich obszarów nierządzących się samodzielnie i do wszystkich ludów, które nie 

15  Choć zdaję sobie sprawę, że kodyfikacja odpowiedzialności międzynarodowej dokonana została w sfe-
rze, w której praktyka nie jest jeszcze  bardzo rozwinięta, to uważam, że TSUE powinien w tym zakresie 
przeprowadzić przekonywujący test i uzasadnić, które ze skodyfikowanych w DARIO zasad nie stano-
wią zasad międzynarodowego prawa zwyczajowego i tym samym nie są wiążące dla UE.
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uzyskały jeszcze niepodległości. Mając na uwadze odrębny status Sahary Zachodniej, 
Trybunał uznał, że nie można wyrażenia „terytorium Królestwa Marokańskiego” interpreto-
wać w taki sposób, że Sahara Zachodnia byłaby objęta postanowieniami Traktatu (Wyrok 
Trybunału 2016: pkt 88-92). Taka konkluzja według Trybunału znajduje również poparcie 
w zasadzie względnej skuteczności traktatów wyrażonej w art. 34 Konwencji wiedeńskiej, 
zgodnie z którą Traktaty nie mogą szkodzić ani przynosić korzyści podmiotom trzecim bez 
ich zgody (Wyrok Trybunału 2016: pkt 100; Konwencja 1969: art. 34). W ten sposób Trybunał 
ominął w swoich rozważaniach kłopotliwą kwestię de facto aplikowania porozumienia 
o liberalizacji do terytorium Sahary Zachodniej (Hummelbrunner, Prickartz 2017).  

Trybunał nie odniósł się niestety w swoim wyroku do rozważań Sądu oraz rzecznika 
generalnego dotyczących instrumentu oceny skutków.

Wyrok Trybunału w sprawie Western Sahara Campaign UK

Sprawa Sahary Zachodniej miała jeszcze swój ciąg dalszy przed Trybunałem. Rów-
nocześnie z wniesieniem przez Front Polisario skargi na gruncie 263 TFUE, niezależna 
organizacja pozarządowa Western Sahara Campaign UK, której głównym celem jest po-
pieranie dążeń ludności Sahary Zachodniej do samostanowienia, wniosła skargę przed 
sądy brytyjskie przeciwko Wielkiej Brytanii (The Queen on the application of Western Sa-
hara Campaign UK v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and The 
Secretary of State for the Environment Food and Rural Affair, High Court of Justice 2015). 
W skardze podniesione zostało, że Wielka Brytania stosuje umowy handlowe zawarte 
z Marokiem do spraw pozostających poza jurysdykcją prawa UE. Główny zarzut stanowi-
ło przyznawanie preferencyjnych taryf na produkty „marokańskie”, które w rzeczy samej 
pochodziły z terytorium Sahary Zachodniej, oraz formowanie na podstawie ww. umów 
polityki dotyczącej połowów ryb na wodach terytorialnych Sahary Zachodniej (High Co-
urt of Justice 2015). Sąd brytyjski (High Court of Justice) zadał przy okazji rozpoznania tej 
sprawy szereg pytań prejudycjalnych do TSUE  na podstawie art. 267 TFUE (High Court 
of Justice 2016). W lutym 2018 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie C-266/16, w którym 
ponownie podkreślił, że zawarte przez Unię z Królestwem Maroka umowy międzynaro-
dowe nie mają zastosowania do terytorium Sahary Zachodniej16.

Obecne negocjacje

Obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące przyjęcia protokołów do umowy stowa-
rzyszeniowej z Królestwem Marokańskim, jak również rokowania w sprawie wprowadzenia 
zmian w porozumieniu połowowym oraz protokole do tego porozumienia z 2013 r. (Rada 
2018, Komisja Europejska 2018a). Co istotne, Rada 29 maja 2017 r. upoważniła Komisję Eu-
ropejską do negocjowania w imieniu Unii Europejskiej międzynarodowego porozumienia 
w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do układu o stowarzyszeniu, w formie wymiany 
listów jednak pod pewnymi warunkami (porozumienie zmieniające). Jednym z postawio-
nych przez Radę warunków było dokonanie przez Komisję Europejską przed podpisaniem 

16  Orzeczenie oraz opina rzecznika generalnego w tej sprawie zostały omówione w glosie Szepelak 2018: 
str. 29-36.
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nowego porozumienia oceny jego możliwego wpływu na zrównoważony rozwój Sahary 
Zachodniej, a w szczególności oceny korzyści dla lokalnej ludności i wpływu eksploatacji 
zasobów naturalnych na dane terytoria (Komisja Europejska 2018a). 

Sprawozdanie w sprawie korzyści dla ludności Sahary Zachodniej – 
możliwość klasyfikacji instrumentu jako oceny skutków dla praw człowieka

Ocena, której przeprowadzenie zleciła Rada, została przeprowadzona przez służby 
Komisji w dokumencie pt. „Sprawozdanie w sprawie korzyści dla ludności Sahary Za-
chodniej oraz konsultacji z mieszkańcami dotyczących objęcia preferencjami taryfowymi 
produktów pochodzących z Sahary Zachodniej” (Komisja Europejska 2018a). Inspiracjami 
dla przyjęcia tego dokumentu z pewnością były wyrok Sądu (UE) oraz opinia rzecznika 
generalnego wydane w sprawie Frontu Polisario. Rozważania Sądu przyczyniły się do 
podjęcia politycznej decyzji o uzależnieniu przyjęcia nowych aktów od dokonania swo-
jego rodzaju oceny skutków. 

Sam tytuł dokumentu z użyciem słowa „sprawozdanie” może sprawiać wrażenie, że 
do czynienia mamy z instrumentem odmiennym od oceny skutków, jednak biorąc pod 
uwagę cele, jakie postawione zostały  służbom Komisji, można dojść do przeciwnego 
wniosku. Cele te obejmują bowiem zbadanie potencjalnych skutków umowy handlowej 
i przeanalizowanie tychże skutków w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz wpływu 
eksploatacji zasobów na terytorium (Komisja 2018). Należy zauważyć, że ww. kwestie 
powinny zostać ujęte właśnie w ocenie skutków. Jeszcze jedną ważną wskazówką jest 
fakt, że Komisja, równocześnie z przedstawieniem propozycji projektu porozumienia 
zmieniającego,  zaprezentowała ocenę skutków, która w istocie stanowi uproszczone 
sprawozdanie (Komisja 2018b).

Zdawałoby się, że przygotowanie raportu należałoby ocenić pozytywnie, jako wyraz 
wpływu orzecznictwa Sądu na szersze stosowanie ocen skutków na prawa człowieka, 
jednak jego systematyka i metodologia budzą zastrzeżenia. 

Sprawozdanie w sprawie korzyści dla ludności Sahary 
Zachodniej – metodologia przeprowadzonej oceny

Komisja określa, że raport bada wpływ porozumienia na zrównoważony rozwój Sa-
hary Zachodniej, w szczególności w odniesieniu do korzyści dla przedmiotowej ludności 
i eksploatacji zasobów naturalnych danych obszarów (Komisja Europejska 2018a). Rze-
czywiście większa część raportu poświęcona jest korzyściom ekonomicznym zawarcia 
umowy dla regionu. Pomimo akcentowania w raporcie sytuacji politycznej ludności 
autochtonicznej oraz odnotowania sprzeciwu organizacji reprezentujących interesy tej 
ludności (w tym Frontu Polisario) wobec przyjmowania umów międzynarodowych obej-
mujących swoich zakresem terytorium Sahary Zachodniej, kwestie te zostały w ogólnych 
wnioskach potraktowane jako marginalnie w porównaniu do zaprezentowania przewidy-
wanych korzyści dla poprawy gospodarki regionu. 

Pierwsza część sprawozdania zatytułowana „prawa człowieka” opisuje w zwięzły 
sposób sytuację dotyczącą praw człowieka w Saharze Zachodniej. W tym zakresie wspo-
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mniane zostały naruszenia praw politycznych ludności Sahary Zachodniej. Sprawozda-
nie nie wyróżnia jednak w tej części praw człowieka, które mogłyby zostać naruszone 
w wyniku zawarcia umowy międzynarodowej. Druga część sprawozdania skupia się na 
korzyściach ekonomicznych, jakie przyniesie dla poszczególnych sektorów gospodarki 
Sahary Zachodniej zawarcie porozumienia zmieniającego. W tej części rozpoznany został 
skutek polegający na nadmiernej eksploatacji zasobów wodnych terytorium Sahary Za-
chodniej, jednak nie zawarto żadnej rekomendacji, dotyczącej sposobów uniknięcia lub 
zmniejszenia tego negatywnego skutku. 

Sprawozdanie odbiega znacznie od dobrych praktyk dotyczących sporządzania ocen 
skutków dla praw człowieka opisanych we wstępie artykułu. Brak jest jasnego skategory-
zowania negatywnych skutków, określenia metodologii i ram normatywnych przyjętych 
dla badania potencjalnych naruszeń oraz - przede wszystkim - brak jest rekomendacji 
dotyczących sposobów uniknięcia negatywnych skutków umowy dla praw człowieka. 
Sprawozdanie służb Komisji  nie sprostało niestety większości wymogów stawianych 
dokumentom ocen skutków przez samą Komisję (Komisja Europejska 2015).

Zaznaczyć również należy, że raport dotyczy jedynie wąsko zakreślonego spektrum 
problemów dotyczących praw ludności Sahary Zachodniej. Chociaż pominięcie badania 
skutków zawarcia umów międzynarodowych z Królestwem Maroka w tym zakresie było 
głównym powodem kontrowersji z nimi związanych, to zgodnie z zaleceniami Sądu 
instytucje Unii powinny starannie i bezstronnie zbadać wszystkie istotne okoliczności 
danej sprawy. Oznacza to, że przynajmniej w dziedzinie praw człowieka, badanie skut-
ków umowy nie powinno ograniczać się do incydentalnego badania skutków dla części 
ludności, której te skutki dotyczą. Z punktu widzenia metodologicznej i systemowej 
spójności instrumentu oceny skutków dla praw człowieka, zaprezentowany raport nie 
jest z pewnością satysfakcjonujący. 

Podsumowanie

Oceny skutków dla praw człowieka stanowią obecnie uznany instrument poprawy 
regulacji, który w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej może zapewniać lepsze 
standardy poszanowania praw człowieka w przypadku wykonywania umów między-
narodowych. W orzecznictwie wyrażony został pogląd, że istnieją materialnoprawne 
podstawy do przyjęcia, że przeprowadzenie ww. oceny warunkuje ważność aktów za-
twierdzających umowy międzynarodowe zawierane przez Unię Europejską.

Kazus Sahary Zachodniej pokazuje jednak, że aby osiągnąć wyżej opisany cel, który 
postawiły sobie same instytucje Unii Europejskiej, przeprowadzenie ocen skutków musi 
być prawidłowe metodologicznie i kompleksowe, wymaga wyraźnego zaznaczenia ram 
normatywnych, w których jest przeprowadzane, skategoryzowania potencjalnych nega-
tywnych skutków ze wskazaniem naruszonych norm prawa praw człowieka i ich źródeł 
oraz przedstawieniem rekomendacji dotyczących każdego negatywnego skutku lub co 
najmniej z uzasadnieniem, że prawo naruszane nie jest prawem absolutnym i naruszenie 
zostanie zbalansowane poprzez korzyści w sferze innych praw.
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Dokumenty wydane w procesie negocjacji porozumienia zmieniającego dają poczucie 
straconej szansy, ponieważ zaprezentowane do tej pory w ramach negocjacji sprawoz-
danie i ocena skutków nie sprostały wyżej wymienionym wymogom. Sprawa Sahary 
Zachodniej prawdopodobnie będzie miała swój ciąg dalszy przed sądami unijnymi, po-
nieważ Front Polisario w ramach konsultacji porozumienia zmieniającego oświadczył, że 
odrzuca zmianę polegającą na rozszerzeniu preferencji taryfowych na produkty z Sahary 
Zachodniej w ramach układu o stowarzyszeniu między UE a Marokiem, dlatego, że objęcie 
Sahary Zachodniej układem o stowarzyszeniu między UE a Marokiem jest postrzegane 
jako umocnienie suwerenności Maroka na terytorium Sahary Zachodniej oraz że zaskarży 
zmianę, kiedy zostanie przyjęta (Komisja Europejska 2018a). Być może dalsza refleksja 
instytucji unijnych nad losami Sahary Zachodniej doprowadzi do rozwoju instrumentu 
i doprecyzowania wymogów stawianych ocenom skutków dla praw człowieka.
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Streszczenie

Duma Państwowa, po 12 latach urzędowania w carskiej Rosji na początku XX wieku, na stałe 

pojawiła się dopiero w Federacji Rosyjskiej po 1993 roku. Badania sondażowe pokazują, że wielu 

Rosjan uważa Dumę za instytucję niesamodzielną, całkowicie zależną od władzy wykonawczej 

i spełniającą wszystkie jej życzenia. Nie cieszy się ona aż tak dużym poparciem czy też zaufaniem 

ze strony obywateli, jak prezydent czy rząd. Odgrywa także w stosunku do przywołanych organów 

zdecydowanie mniejszą rolę. Pozycja Dumy rzutuje na jej polityczne znaczenie i ograniczony 

w oczach Rosjan wpływ na funkcjonowanie państwa. Zdecydowanie mniejszy, niż chociażby me-

diów czy nawet oligarchów.

Słowa kluczowe: Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej, konstytucyjna pozycja Dumy Państwowej, 

Rada Federacji, instytucje polityczne, instytucje publiczne

The attitude of the Russians to the State Duma based on the all-Russian 
surveys conducted in 2001-2017 by Levada-Center and VCIOM

Abstract

The Russian State Duma after 12 years of office in Russian Empire at the beginning of the twentieth 

century, permanently settled in the Russian Federation after 1993. Surveys show that many Russians 

consider the Duma to be a non-autonomous institution, totally dependent on the executive and 

fulfills all of its wishes. It does not enjoy as much support or trust from the Russians as the President, 

the government or even the Federation Council. It also plays a much smaller role in relation to the 

organs referred to. The constitutional position of the Duma affects its political role and in the eyes 

of the Russians limited influence on the activities of the state. This role is definitely smaller than the 

role of the media or even the oligarchs.

Keywords: The Russian State Duma, the constitutional position of State Duma, the Federation 

Council, political institutions, public institutions.
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W literaturze polskiej najwięcej miejsca poświęca się Dumie Państwowej, opisując 
historyczny aspekt kształtowania się konstytucjonalizmu w Rosji na początku XX wieku. 
Współcześnie zaś rozważania nad pozycją ustrojową Dumy Państwowej Federacji Rosyj-
skiej i wzajemnych relacji z innymi organami władzy w Rosji są podejmowane głównie 
w kontekście prawa konstytucyjnego. W tej przestrzeni są zupełnie nieobecne opraco-
wania opisujące rolę Dumy w rosyjskim systemie politycznym w ocenie samych Rosjan. 

Celem artykułu jest analiza opinii obywateli Federacji Rosyjskiej na temat roli Dumy 
w państwie. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, że Duma Państwowa nie cieszy się aż 
tak dużym poparciem czy też zaufaniem ze strony Rosjan, jak inne instytucje państwo-
we i publiczne w Rosji. Aby lepiej rozpoznać problem, postawiono następujące pytania 
badawcze: (1) jaki jest stosunek Rosjan do Dumy Państwowej? (2) jaką pozycję Rosjanie 
przypisują jej w państwie w zestawieniu z innymi instytucjami? (3) czy darzą ją zaufa-
niem? oraz (4) jak postrzegani są deputowani do Dumy? W poszukiwaniu odpowiedzi na 
te pytania zostały przeanalizowane sondaże przeprowadzone w latach 2001–2017 przez 
Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (Всероссийский центр изучения 
общественного мнения, w skrócie ВЦИОМ – dalej WCIOM) oraz samodzielną nieko-
mercyjną organizację Analityczne Centrum Jurija Lewady (АНО Левада-Центр – dalej 
Lewada). Przedstawione wyniki badań zostały zilustrowane wypowiedziami rosyjskich 
socjologów, polityków i ekspertów współpracujących z wymienionymi centrami badania 
opinii publicznej. 

Omówienie wyników badań sondażowych zostało poprzedzone rysem historycznym 
rozwoju parlamentaryzmu w Rosji w okresie złagodzenia carskiego absolutyzmu na 
początku XX wieku (Holzer, Balík 2007: s. 172).

Rys historyczny

6 (19)1 sierpnia 1905 car Mikołaj II podpisał manifest w sprawie powołania rosyjskiej 
Dumy – najwyższego organu przedstawicielskiego i ustawodawczego w Imperium Ro-
syjskim. Manifest w sprawie powołania organu przedstawicielskiego – Dumy Państwowej 
oraz Regulamin wyborów do Dumy Państwowej zostały opublikowane w tym samym 
dniu. Akty te proklamowały utworzenie Dumy jako organu legislacyjno-doradczego 
(законосовещательная). Dumę nazywano „bułyginską” (булыгинской) od nazwiska mi-
nistra spraw wewnętrznych Aleksandra Grigoriewicza Bułygina, który został poproszony 
o przygotowanie projektu ustawy w sprawie powołania Dumy Państwowej. Zgodnie 
z treścią manifestu, obwieszczono wszystkim lojalnym poddanym, że „państwo rosyjskie 
zostało zbudowane i wzmocnione przez nierozerwalną jedność cara z ludem i ludu z ca-
rem. (...) Teraz nadszedł czas, po dobrych staraniach (...) aby wezwać wybrańców z całej 
ziemi rosyjskiej do stałego i aktywnego udziału w opracowywaniu prawa, w tym celu 

1    Data w nawiasie oznacza, że według obowiązującego współcześnie kalendarza był to dzień 19 sierpnia 
1905 roku, a według starego porządku, 6 sierpnia 1905 roku. Zmiana ze starego porządku na nowy 
porządek liczenia dat nastąpiła na podstawie Dekretu z 1918 roku o wprowadzeniu w Rosyjskiej Repu-
blice zachodnioeuropejskiego kalendarza (Dekret 1918). 



Stosunek Rosjan do Dumy Państwowej na podstawie wszechrosyjskich sondaży... 191

w składzie najwyższych instytucji utworzono specjalną instytucję legislacyjno-doradczą, 
której to dano wstępne opracowywanie i omawianie propozycji legislacyjnych oraz 
rozpatrywanie listy dochodów i wydatków państwowych. W takim razie, zachowując nie-
naruszalne prawo Imperium Rosyjskiego dotyczące istoty autokratycznej władzy, uzna-
liśmy za właściwe ustanowienie Dumy Państwowej i zatwierdziliśmy przepisy w sprawie 
wyborów do Dumy...” (Manifest 06.08.1905). 

Duma zgodnie z założeniem miała być pierwszym w państwie organem przedsta-
wicielskim. Nie została jednak wyposażona w kompetencje uchwalania ustaw, mimo 
że uzyskała inicjatywę ustawodawczą. Nie miała ona mocy decydującej, lecz udzielała 
opinii (Bosiacki, Izdebski 2013: s. 60–61).

Rozwój wydarzeń rewolucyjnych jesienią 1905 roku2 zmusił cara Mikołaja II do obiet-
nicy zwołania Dumy i zmiany postanowienia w sprawie wyborów. 17 października został 
wydany carski manifest w sprawie poprawy porządku państwowego, w którym w pkt. 
2 i 3 zawarto następujące słowa: „2. Nie zatrzymując planowanych wyborów do Dumy 
Państwowej, grupy klasowe, które są obecnie całkowicie pozbawione prawa do głoso-
wania, powinny zostać zaproszone do udziału w głosowaniu do Dumy, tak szybko jak to 
jest możliwe. (…) 3. Ustalenie, jako zasady niezmiennej, że żadna ustawa nie może zyskać 
mocy bez zgody Dumy Państwowej i że wybory obywatelskie mają być przeprowadzone 
z możliwością skutecznego udziału w nadzorze nad przepisami ustawowymi dotyczący-
mi działań organów ustanowionych przez nas” (Manifest 17.10.1905). 

Manifest październikowy znacznie rozszerzył uprawnienia Dumy. W rozdziale pierw-
szym regulaminu wyborów do Dumy Państwowej dotyczącym składu i struktury tego 
organu zapisano, że Duma Państwowa składa się z członków wybranych przez ludność 
Imperium Rosyjskiego na pięć lat zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ustawie o wy-
borach do Dumy. Duma mogła być rozwiązana dekretem cara przed upływem kadencji. 
Obradowała na dorocznych sesjach, których czas trwania i warunki zerwania miałyby zo-
stać określone także dekretem carskim. Na posiedzeniach wymagana była obecność co 
najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków. Wydatki Dumy obciążały skarb państwa. 

W Rosji pierwsza reprezentatywna instytucja parlamentarna, w najnowszym tego sło-
wa znaczeniu, czyli Duma Państwowa została zwołana dopiero 27 kwietnia (10 maja) 1906 
roku. Od tego czasu funkcjonowała przez prawie 12 lat, mając cztery konwokacje. Pierwsza 
kadencja trwała dwa miesiące – od 27 kwietnia 1906 roku do 8 lipca 1906 roku, druga 
niewiele ponad trzy miesiące – od 20 lutego 1907 roku do 3 czerwca 1907 roku, trzecia od 
1 listopada 1907 roku do 12 czerwca 1912 roku (Czajowski 2013: s. 458). Czwarta, ostatnia 
w historii Imperium Rosyjskiego Duma pracowała od 15 listopada 1912 roku do 25 lutego 
1917 roku (Vysshie... WWW). 6 października 1917 roku Duma formalnie zakończyła swoją 
kadencję (Zubov 2016). Zaś Dekretem z 18 (31) grudnia 1917 roku przyjętym na posiedzeniu 

2    Pierwsza rosyjska rewolucja 1905-1907 została sprowokowana wydarzeniami na początku stycznia 1905 
roku w Petersburgu, znanymi jako „Krwawa niedziela” (9 stycznia 1905 roku rozstrzelano pokojową de-
monstrację). Jesień 1905 roku uważana jest za najważniejszy etap rozwoju wydarzeń rewolucyjnych: 
ogólnorosyjski strajk październikowy doprowadził bowiem do poważnych przemian w Imperium Ro-
syjskim, w tym ogłoszenia carskiego manifestu dot. wolności politycznych oraz do utworzenia później 
Dumy Państwowej (Pervaâ WWW).
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Rady Komisarzy Ludowych podpisanym przez przewodniczącego Wladimira Uljanowa 
(Lenina), z dniem 1 stycznia 1918 roku zniesiono Dumę Państwową (Dekret 1917).

Duma jako jedna z izb parlamentu Rosji została reaktywowana dopiero po rozpadzie 
ZSRR. 21 września 1993 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn wydał dekret o stopniowej re-
formie konstytucyjnej w Federacji Rosyjskiej (Dekret 1993). W ust. 5 przewidziano wybory 
do Dumy Państwowej w dniach 11–12 grudnia 1993 roku. Dekret ten wprowadził rozporzą-
dzenie w sprawie wyboru deputowanych do Dumy Państwowej (Vysshie... WWW).

Zdaniem Jacka Zaleśnego: „Pomijając epizod politycznego rozkwitu Dumy Państwowej 
na początku XX wieku, dzieje rosyjskiego ustroju są dalekie od idei i praktyki parlamenta-
ryzmu. Na przestrzeni wieków właściwe jest dla nich silne przywództwo jednoosobowe 
czy to wyrażane przez cara, czy też przez pierwszego sekretarza partii komunistycznej. Do 
niego odwoływano się także u progu powstawania Federacji Rosyjskiej. Po początkowych 
napięciach instytucjonalnych między prezydentem Borysem Jelcynem i Radą Najwyższą, 
zakończonych w 1993 roku rozpędzeniem Rady Najwyższej, w przygotowywanej z inspi-
racji Borysa Jelcyna i zatwierdzonej w grudniowym referendum konstytucji przesądzono, 
że istotą rządu jest realizowanie woli prezydenta, z jednoczesnym prawnie niewiążącym 
wsłuchiwaniem się w wolę Dumy Państwowej” (Zaleśny 2015: s. 438).

Współcześnie Duma Państwowa jest jedną z dwóch izb Zgromadzenia Federalnego, 
czyli parlamentu Federacji Rosyjskiej (dalej FR), który pełni rolę organu przedstawiciel-
skiego i ustawodawczego (Konstituciâ 1993: art. 94). Izby Zgromadzenia są traktowane 
równorzędnie, na co wskazują przepisy Konstytucji Federacji Rosyjskiej z 1993 roku. Acz-
kolwiek z praktyki wynika, że większe znaczenie ma Duma niż Rada Federacji, z uwagi 
chociażby na bardziej rozległe uprawnienia i większą aktywność (Zieliński 2002). 

Według Konstytucji FR, Duma wybierana jest na okres pięciu lat i składa się z 450 
deputowanych. Na deputowanego do Dumy może być wybrany obywatel FR, który 
ukończył 21 lat i jest uprawniony do udziału w wyborach. Deputowani do Dumy zostają 
zawodowymi parlamentarzystami, w związku z czym nie mogą pozostawać w służbie 
państwowej ani też prowadzić innej działalności, poza działalnością dydaktyczną, na-
ukową i twórczą. Konstytucja FR gwarantuje deputowanym nietykalność w ciągu całego 
okresu pełnienia funkcji. Co oznacza, że nie mogą oni być zatrzymani, aresztowani, pod-
dani rewizji, z wyjątkiem przypadków zatrzymania na miejscu przestępstwa, jak również 
objęci nadzorem, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to przewidziane przez ustawę 
federalną w celu zapewnienia bezpieczeństwa innych osób (Konstituciâ 1993: roz. 5).

Pozycja Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej 
w badaniach socjologicznych

Według wyników badań przeprowadzonych przez Centrum Lewady, spośród najbar-
dziej wpływowych instytucji politycznych3 w Rosji, Duma Państwowa w opiniach Rosjan 
w 2017 roku znalazła się na piątej pozycji (Lewada 31.01.2017a), przed gubernatorami 

3  Do politycznych instytucji Centrum Lewady zalicza prezydenta, rząd, gubernatorów, prezydencką ad-
ministrację, Radę Federacji, Dumę Państwową i partie polityczne.
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i partiami politycznymi. Natomiast w rankingu na najbardziej wpływową instytucję pu-
bliczną w Rosji, spośród osiemnastu wymienionych podmiotów, znalazła się na odległej, 
jedenastej pozycji (Tabela 1). 

Tabela 1. Najbardziej wpływowe instytucje w Rosji (rola, jaką odgrywają poniższe 

instytucje w skali 5 punktowej: 1 – praktycznie żadną, 5 – bardzo ważną)4. 

Lata 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017

Prezydent 3,9 3,96 3,92 4,25 4,11 4,17 4,17 4,21 4,5 4,57 4,65

Siły zbrojne 3,28 3,29 3,21 3,5 3,61 3,36 3,49 3,39 3,91 4,09 4,1

FSB 3,21 3,31 3,41 3,74 3,73 3,36 3,68 3,54 3,93 4,03 4,1

Prezydencka 
administracja

2,9 3,1 3,28 3,63 3,81 3,69 3,71 3,58 3,8 3,93 4,01

Rząd 3,53 3,38 3,22 3,56 3,87 3,78 3,65 3,47 3,71 3,71 3,8

Oligarchowie, 
bankowcy,  
finansiści

3,79 3,8 3,64 3,74 3,71 3,63 3,84 3,66 3,65 3,72 3,73

Prokuratura 2,9 2,97 3,13 3,36 3,39 3,22 3,48 3,31 3,48 3,52 3,64

Rada Federacji 2,99 2,93 2,93 3,23 3,33 3,22 3,32 3,15 3,49 3,45 3,55

Prasa, radio, 
telewizja

3,52 3,53 3,39 3,48 3,48 3,45 346 3,4 3,54 3,47 3,54

Sądownictwo 2,8 2,91 3,01 3,25 3,29 3,18 3,31 3,2 3,3 3,33 3,48

Duma Państwowa
2,81

(13)*

2,86

(12)

2,85

(13)

3,07

(13)

3,18

(13)

3,09

(11)

3,29

(12)

3,05

(14)

3,38

(11)

3,31

(12)

3,47

(11)

Policja - - - - - 2,86 3,21 3,11 3,22 3,26 3,42

Gubernatorzy 3,42 3,29 3,14 3,34 3,39 3,25 3,3 3,24 3,44 3,36 3,38

Dyrektorzy dużych  
przedsiębiorstw

3,35 3,15 3,12 3,18 3,3 3,01 3,32 3,16 3,07 3,19 3,28

Cerkiew, organizacje 
religijne

2,91 2,74 3,06 3,26 3,42 3,04 3,09 3,13 3,08 3,26 3,15

Partie polityczne 2,69 2,6 2,61 2,73 2,84 2,81 2,87 2,7 2,95 2,93 3,12

Intelektualiści 2,53 2,44 2,42 2,59 2,56 2,54 2,58 2,47 2,6 2,61 2,69

Związki 
zawodowe

1,95 1,91 1,91 1,89 2,05 1,92 1,96 2,12 2,07 2,10 2,17

(*) liczby w nawiasach oznaczają pozycję, jaką Duma Państwowa zajmowała w zestawieniu z innymi 
instytucjami w danym roku.

Źródło: Lewada 31.01.2017a.

Od początku XXI wieku w ocenie respondentów badanych przez Centrum Lewady 
systematycznie wzrasta wpływ instytucji demokratycznych w państwie – sądownictwa 
czy też związków zawodowych. Znaczący wzrost notowań możemy zaobserwować 

4   Badanie zostało przeprowadzone w dniach 20 - 23 stycznia 2017 r. na reprezentatywnej ogólnorosyj-
skiej próbie N=1600 w 48 regionach kraju metodą indywidualnych wywiadów w mieszkaniach respon-
dentów. 
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również w stosunku do obu izb parlamentu. W styczniu 2017 roku Duma Państwowa 
osiągnęła najwyższą ocenę respondentów badań od 2001 roku, jednak nie tak wysoką, 
jak chociażby prasa drukowana, radio i telewizja (Tabela 1). Co oznacza, że tzw. czwarta 
władza – czyli środki masowego przekazu (средства массовой информации (СМИ)), 
zdaniem Rosjan mają większe wpływy w państwie, aniżeli Duma – instytucja polityczna. 
Środki masowego przekazu określane są w Rosji także „instrumentem władzy”, aczkol-
wiek prezydent Putin w 2017 roku w wywiadzie dla amerykańskiego reżysera Olivera 
Stone’a powiedział: „Mamy setki firm telewizyjnych i radiowych. Państwo w ogóle ich nie 
kontroluje, jest to niemożliwe” (Lenta 2017). 

W opinii zdecydowanej większości Rosjan (i to odzwierciedlają badania Centrum 
Lewady), prezydent odgrywa kluczową rolę w życiu Rosji, a także cieszy się ich najwięk-
szym zaufaniem (Tabela 2). W czasie rządów Władimira Putina rola instytucji prezydenta 
znacząco wzrosła, na co wskazuje wysokie zaufanie (2016 i 2017 rok – 74 proc. i 75 proc.), 
jakim go Rosjanie obdarzyli (Lewada 12.10.2017). W ogólnej percepcji obywateli, w Rosji 
obecny jest silny system prezydencki, a nie parlamentarny (Lewada 16.02.2015; Levinson 
2015). Wynikać to może z pozycji ustrojowej prezydenta, który co do zasady jest samo-
dzielnym organem władzy państwowej o dominującej pozycji. Został on wyposażony 
w rozbudowane kompetencje odnoszące się do władzy wykonawczej i ustawodawczej, 
które pozwalają mu na udział we wszystkich sferach ich działalności (Zaleśny 2015:  
s. 37). Z drugiej strony, Duma jest samodzielnym organem władzy. Prezydent nie podlega 
Dumie ani Duma nie podlega prezydentowi. Co do zasady, zachodzące między nimi rela-
cje są oparte na konstytucyjnej zasadzie podziału władzy5. W prawnie istotnym zakresie 
mogą ingerować we wzajemną działalność, oprócz realizacji oddziaływań bezpośrednio 
przewidzianych w konstytucji i aktach federalnych (Zaleśny 2015: s. 54).

Tabela 2. Zaufanie do instytucji państwowych i publicznych6 (%). 

W jakim 
stopniu 
poniższe 
instytucje 
zasługują na 
zaufanie?

W pełni 

zasłu-

gują

Nie w pełni zasługują

Nie 

zasłu-

gują

Trudno

powiedzieć

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
13

Prezydent 55 79 80 74 75 30 13 11 16 19 12 4 7 6 4 4

Siły zbrojne 43 53 64 60 69 34 30 21 21 19 13 9 8 9 6 10

Organy bez-
pieczeństwa 
państwa

36 46 50 46 57 32 32 25 27 25 14 9 11 11 7 18

Cerkiew, 
organizacje 
religijne

48 54 53 43 48 25 20 22 26 24 10 7 9 12 11 17

5  Władza państwowa w Federacji Rosyjskiej sprawowana jest na zasadzie podziału na władzę ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej są 
niezależne (Konstituciâ 1993: art. 10).

6  Badania przeprowadzono na reprezentatywnej ogólnorosyjskiej próbie N=1600 metodą indywidual-
nych wywiadów w mieszkaniach respondentów.
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Prasa, radio, 
TV

24 36 34 27 30 50 40 41 46 48 19 14 15 17 15 8

Rząd 30 46 45 26 35 39 35 32 44 40 25 10 17 26 20 6

Rada 
Federacji

24 39 40 24 35 39 35 33 38 35 22 10 14 21 16 15

Prokuratura 26 32 37 24 33 41 40 33 38 37 18 15 14 19 16 15

Duma 
Państwowa

25 37 40 22 33 44 42 36 46 43 26 14 17 25 20 5

Regionalne 
(terytorialne, 
władze 
republikań-
skie)

32 35 38 23 31 40 41 35 43 43 21 15 20 25 19 7

Policja 18 21 29 24 30 46 49 43 44 46 27 22 19 21 17 9

Lokalne 
(miasto, 
dzielnica) 
władze

27 27 32 22 27 42 43 37 40 44 26 20 24 31 23 6

Sąd 21 26 29 22 26 44 45 37 39 43 22 17 20 23 19 13

Związki 
zawodowe

18 28 24 15 22 34 27 27 25 31 26 20 22 27 24 23

Partie 
polityczne

12 18 20 12 19 46 49 39 40 45 33 23 27 33 27 10

Źródło: Lewada, 10.07.2015, 13.10.2016, 12.10.2017.

Badania przeprowadzone przez Centrum Lewady w styczniu i wrześniu 2017 roku 
pokazały, że prezydent nie tylko cieszy się wysokim zaufaniem ze strony obywateli, 
ale także jest najbardziej wpływową osobą w kraju (Tabela 1). Otrzymano najwyższy 
wynik w historii sondażu od roku 2001, tj. 4,65 pkt. (w skali 5-punktowej). Oznacza to, 
że pozycja prezydenta w opinii publicznej jest coraz silniejsza. Zyskuje on szczególnie 
w okresach trudnej sytuacji Rosji na arenie międzynarodowej w kontekście zapewnie-
nia bezpieczeństwa publicznego (Lewada 31.01.2017b). Według Aleksieja Grażdankina, 
wicedyrektora Centrum Lewady, każde pogorszenie stosunków z Zachodem, zgodnie 
z zasadą „oblężonej twierdzy” wpływa na wzrost zaufania i gotowość poparcia wszelkich 
działań podejmowanych „w celu zapewnienia bezpieczeństwa” przez prezydenta i rząd 
oraz akceptację pewnych ograniczeń (Lewada 14.10.2016).

Duże poparcie dla działań podejmowanych przez prezydenta potwierdzają również 
wyniki sondażu WCIOM prowadzonego od 2000 roku (Tabela 3). Zauważyć też można, 
że zdecydowanie większym poparciem cieszył się urząd prezydenta, gdy pełnił go Wła-
dimir Putin niż Dmitrij Miedwiediew. 

W 2005 roku w setną rocznicę powołania Dumy Państwowej, aż 60 proc. Rosjan 
wypowiedziało się negatywnie o jej działalności, a tylko 22 proc. – pozytywnie (WCIOM 
05.10.2005).  Jednak na przestrzeni lat rosło poparcie dla działań tego organu władzy 
ustawodawczej, i w listopadzie 2017 roku osiągnęło 53,2 proc. pozytywnych wskazań. 
Jest to najwyższy wynik w sondażach, jaki Duma Państwowa osiągnęła od czasu, kiedy 
te badania są prowadzone. Gdy porównamy wyniki sondażu z 2006 i 2017 roku, zobaczy-
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my, że w 2006 roku różnica między poparciem dla działań prezydenta a Dumy wynosiła  
53,4 proc., zaś w 2017 roku już tylko 31,5 proc. Oznacza to także zdecydowany wzrost 
poparcia dla działań Dumy w wymienionych latach, bo aż o połowę (26,5 proc.). Od 
2015 roku w sondażach realizowanych przez Centrum Lewady jest zauważalny wzrost 
poparcia nie tylko dla Dumy Państwowej, ale w ogóle dla instytucji państwowych. Sądzić 
należy, że źródłem takiego stanu rzeczy były wydarzenia, jakie rozegrały się w 2014 roku. 
Mowa tu o aneksji Krymu oraz konfrontacji z Zachodem. Denis Wołkow, socjolog i eks-
pert Centrum Lewady w Moskwie uważa, że jest to związane z przyjęciem przez Rosjan 
powrotu wielkiej mocarstwowości, jako pewnego rodzaju rekompensaty za frustrację 
związaną z upadkiem ZSRR (Lewada 12.02.2015). Zdaniem Konstantina Kostina, eksperta 
politycznego i prezesa zarządu  Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ro-
sjanie wyraźnie wskazali, jakie instytucje odgrywają znaczącą rolę w życiu kraju. Zaufa-
niem obdarzyli nie tylko rząd, ale także instytucje demokratyczne (Lewada 31.01.2017b). 

Tabela 3. Poparcie działań organów państwowych* (%).

Poparcie
działań:

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017

IV V

Prezydent 68,0 80,1 81,8 73,5 71,9 69,3 58,6 64,1 60,6 86,7 87,0 82,6 80,8 81,3

Rząd 38,0 40,1 40,5 54,1 51,9 47,5 47,6 49,3 46,2 66,0 63,9 60,2 58,4 56,3

Rada 
Federacji

24,0 30,6 28,7 37,6 34,1 33,2 30,0 35,1 33,9 43,9 53,4 46,6 53,8 56,4

Duma 
Państwowa

22,0 26,7 27,7 37,1 33,0 33,1 32,0 35,7 34,5 45,3 52,6 47,7 52,6 50,9

*W tabeli ujęto wyniki sondaży listopadowych z lat 2006-2016. Kursywą oznaczono okres pełnienia 
urzędu prezydenta przez Dmitrija Miedwiediewa - od 7 maja 2008 roku do 7 maja 2012 roku. 

Źródło: WCIOM, 20.12.2000, 24.11.2016, 04.05.2017, 08.06.2017, 06.07.2017, 03.08.2017, 06.09.2017, 05.10.2017.

Wielu Rosjan uważa Dumę za instytucję niesamodzielną. Z badań Centrum Lewady 
wynika, że tę tezę potwierdza 37 proc. ankietowanych, którzy uważają, że jest ona całko-
wicie zależna od władzy wykonawczej i spełnia jej wszystkie życzenia. 30 proc. uznało, że 
posłowie słuchają głosu Kremla, ale również reprezentują swoje poglądy i interesy. Tylko 
17 proc. wierzyło w niezależność wybranych przedstawicieli (Lewada 27.03.2013). Zda-
niem badanych Rosjan (Tabela 4) deputowani do Dumy przede wszystkim zajmują się 
uchwalaniem prawa (37 proc.), troszczą się o innych ludzi dbając o ich interesy (18 proc.), 
są zaangażowani w sprawy publiczne (5 proc.) (WCIOM 25.04.2013). Respondenci zarzucili 
deputowanym, że są zbyt zależni od władzy wykonawczej (16 proc.), nie uchwalają prze-
pisów, które są pilnie potrzebne (27 proc.), za to uchwalają przepisy, które są złe i szko-
dliwe (22 proc.) (Lewada 28.03.2013). Ponadto są łapówkarzami (20 proc.), są bezczynni 
(12 proc.) i chciwi (9 proc.) (WCIOM 25.04.2013). Aż 60 proc. badanych Rosjan uznało, że 
praktyka głosowania za nieobecnych posłów jest niedopuszczalna. Takie zachowanie, 
zdaniem 29 proc. powinno skutkować utratą mandatu (Lewada 28.03.2013). 
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Tabela 4. Cechy deputowanych do Dumy Państwowej w ocenie Rosjan (%).

% Deputowany do Dumy Państwowej jest:

60 Dbający o własne interesy
Osobą, dla której interes kraju i obywateli jest 
najważniejszy

57 Obojętny na ludzi Bliski ludzi, rozumie potrzeby ludzi 

53 Nieuczciwy, przekupny, narusza prawo Uczciwy

45 Bez zasad Zasadniczy

42 Nieodpowiedzialny Odpowiedzialny

31 Zwyczajny Charyzmatyczny, potrafi poprowadzić ludzi

28
Nieprofesjonalny, słabo zorientowany w tym, 
co robi

Profesjonalistą, wie co ma robić

27 Nieprzyjemny, odpychający Czarujący, przyjemny

19 Niewykształcony Wykształcony, inteligentny

18 Złym mówcą publicznym Dobrym mówcą

Źródło: WCIOM, 25.04.2013.

Przed wyborami do Dumy w 2016 roku w sondażach zapytano Rosjan, jakie cechy po-
winien posiadać idealny deputowany. Zdaniem respondentów, powinien on być „zaufanym 
pośrednikiem” między obywatelami a władzą, „kontrolerem” urzędników, zdolnym do za-
gwarantowania wykonania podjętej decyzji oraz „obrońcą zwykłych ludzi” przed urzędnikami 
i bezprawiem. Będąc członkami Dumy, deputowani postrzegani są jako „wykonawcy władzy”, 
„funkcjonariusze partyjni”, a nawet jako „showmani”. Nie powinni zaś być: populistami, skan-
dalistami, hipokrytami/oportunistami oraz takimi, którym brakuje niezależności. Nie powinni 
wywodzić się z kręgów kultury czy sportu. Nie mogą być karani, niekompetentni, nieodpo-
wiedzialni, nadmiernie emocjonalni, agresywni w miejscach publicznych, niezdecydowani/
„bez kręgosłupa”, bezczynni/bierni, niekonsekwentni. Za to idealny deputowany powinien 
posiadać następujące cechy: skuteczność, profesjonalizm, staranność, gospodarność/
doświadczenie na kierowniczym stanowisku, odpowiedzialność, zaangażowanie/myślenie 
przyszłościowe, patriotyzm, otwartość/dostępność, innowacyjność/„nowe myślenie”, po-
chodzenie lokalne/„swój”, uczciwość/moralność (WCIOM 09.06.2016).

Zakończenie

Duma Państwowa będąca niższą izbą parlamentu FR nie cieszy się aż tak dużym 
poparciem czy też zaufaniem ze strony Rosjan, jak prezydent. Taka sytuacja jest z pew-
nością spowodowana tym, że dokonany podział zadań władzy państwowej w Konstytucji 
FR zapewnia silną pozycję prezydentowi, który może rozwiązać z większą łatwością 
Dumę, niż Duma odwołać prezydenta. Wiele kompetencji Dumy sprowadza się także 
do zatwierdzania prezydenckich kandydatów na szereg stanowisk państwowych. Duma 
posiada również mniej znaczące uprawnienia w porównaniu do Rady Federacji, której 
przysługuje między innymi prawo zgłaszania poprawek do ustaw uchwalanych przez 
Dumę (Bosiacki 2000: s. 29-33). Zdaniem Adama Bosiackiego uprawnienia Rady Federacji 
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wpływają na ograniczenie roli Dumy i mogą one stanowić pewną recepcję kompetencji 
Rady Państwa (Gosudarstwiennyj Sowiet) w stosunku do Dumy w latach 1906–1917 (Bo-
siacki, Izdebski 2013: s. 312). Zaś w relacji z rządem, mimo że Duma dysponuje wieloma 
środkami kontrolnymi wobec niego i podmiotów wchodzących w jego skład, w ograni-
czonym zakresie wpływa na jego działalność (Zaleśny 2015: s. 441).

Pozycja Dumy rzutuje na jej polityczną rolę i ograniczony w oczach Rosjan wpływ na 
działalność i funkcjonowanie państwa. Zdecydowanie mniejszy, niż chociażby mediów czy 
nawet oligarchów. Rosjanie zarzucają Dumie także to, że jest niesamodzielną instytucją, 
zależną od władzy wykonawczej. Z roku na rok w badaniach przybywa jednak coraz więcej 
Rosjan popierających jej działania, mimo że deputowanym zarzuca się dbałość o własne 
interesy i obojętność na ludzi (przy jednoczesnym docenieniu ich inteligencji oraz talentu 
oratorskiego), jak także to, że nie uchwalają przepisów, które są pilnie potrzebne, tylko ta-
kie, które są złe i szkodliwe. Dlatego też, Rosjanie oczekują od deputowanych, że powinni 
oni być przede wszystkim skuteczni, profesjonalni, staranni i odpowiedzialni.

Zaakcentowanie w Konstytucji FR nadrzędnej pozycji władzy wykonawczej, a zwłasz-
cza prezydenta, który (jak wynika z zaprezentowanych wyżej sondaży), cieszy się naj-
większym spośród wszystkich instytucji państwowych zaufaniem i poparciem obywateli, 
przesądza o statusie  Dumy Państwowej, postrzeganej przez Rosjan jako organ zależny 
od władzy wykonawczej. Konstrukcja systemu politycznego Rosji, w którym ośrodkiem 
władzy jest prezydent, nie sprzyja rozwojowi parlamentaryzmu. Widoczne jest to zwłasz-
cza w warunkach, w których partie polityczne, których przedstawiciele wchodzą w skład 
Dumy Państwowej, cieszą się najniższym zaufaniem Rosjan spośród instytucji państwo-
wych i publicznych, jak także mają w ich ocenie niewielkie wpływy polityczne. 
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Streszczenie

W ostatnich latach trudno jest nie zauważyć wzrastającą liczbę poważnych kryzysów, które prze-

żywa Unia Europejska. Wyraźnie widać, że stare metody przezwyciężania kryzysów w dzisiejszych 

realiach już nie działają. Szczególnym momentem przełomowym w istnieniu i funkcjonowaniu UE 

niewątpliwie można nazwać referendum w czerwcu 2016 roku w sprawie wystąpienia Wielkiej 

Brytanii z UE (tzw. Brexit). Celem artykułu jest przedstawienie, analiza oraz porównanie opinii i ocen 

powstałych w środowisku eksperckim i naukowym w Rosji  na temat przyszłości Unii Europejskiej 

po Brexicie. Także podejmuje się próby znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaką przyszłość dla sto-

sunków rosyjsko-unijnych przewidują rosyjscy badacze i eksperci. W trakcie pisania artykułu zostały 

wykorzystane następujące metody badawcze: analiza danych zastanych, analiza krytyczna, metoda 

komparatystyczna oraz analiza dyskursu medialnego.

Słowa kluczowe: Brexit, przyszłość integracji europejskiej, Rosja i Unia Europejska

The future of the European Union after Brexit. Russian point of view

Abstract

In recent years, it is difficult not to notice the growing number of serious crises experienced by 

the European Union. It is clear that the old methods of overcoming crises in today’s reality do not 

work anymore. The United Kingdom European Union membership referendum in June 2016 (the 

so-called Brexit) can undoubtedly be called a special turning point in the existence and functioning 

of the EU. The aim of the article is to present, analyse and compare opinions and assessments 

created in the expert and academic environment in Russia on the future of the European Union after 

the referendum in Great Britain. Another goal is to find an answer to the question of what future of 

relations between the EU and Russia is expected by Russian researchers and experts. In the article 

the following research methods were used: desk research, critical analysis, comparative method 

and analysis of media discourse.
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Na drodze swojego rozwoju Unia Europejska (UE) przeżyła wiele poważnych zmian, 
zderzyła się z wieloma wyzwaniami o charakterze politycznym, gospodarczym oraz 
społeczno-kulturowym. Była i jest często postrzegana jako jedno z najskuteczniejszych 
zrzeszeń o charakterze ponadnarodowym. Na początku XXI wieku doświadczyła wielu 
sukcesów na drodze pogłębienia i poszerzenia integracji. Coraz więcej państw wyrażało 
chęć przystąpienia do UE lub co najmniej do jej programów. Z chęcią przyjmowali jej 
wartości i zasady.

W ostatnich latach trudno jest jednak nie zauważyć wzrastającą liczbę poważnych 
kryzysów, które UE musi pokonywać, aby utrzymać istniejący porządek. Jednak nie 
zawsze to się udaje. Wyraźnie widać, że stare metody przezwyciężania kryzysów w dzi-
siejszych realiach już nie działają. Szczególnym momentem przełomowym w istnieniu 
i funkcjonowaniu UE niewątpliwie można nazwać referendum w czerwcu 2016 roku 
w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Brexit).

Referendum w sprawie Brexitu bez wątpienia wywarło wpływ nie tylko na funkcjono-
wanie Unii Europejskiej, ale również i na współpracę rosyjsko-unijną. W rozwoju tych re-
lacji od zawsze są charakterystyczne wzloty i upadki. W ostatnich czasach w stosunkach 
rosyjsko-unijnych powstaje zbyt wiele problemów – więcej, niż kiedykolwiek. W euro-
pejskim dyskursie medialnym i politycznym Rosja coraz częściej jest przedstawiana jako 
„główne zagrożenie” dla Unii Europejskiej. Wyniki Brexitu wywołały m.in. falę wypowiedzi 
europejskich polityków, oskarżających Rosję o ingerencję w referendum. Zintensyfikowa-
ła się debata na temat rosyjskiego zagrożenia cybernetycznego dla Europy (Kazarinova 
2017).

Wzajemne relacje Rosja-UE pogarsza fakt, że trudności napotykane w ramach 
współpracy między Moskwą a Brukselą, są wykorzystywane przez różne siły polityczne. 
W rezultacie kwestie trudne coraz częściej stają się przedmiotem spekulacji politycz-
nych. W świadomości społecznej powstają uprzedzenia, klisze i stereotypy, jednostron-
nie przedstawiające relacje między Rosją i UE (Èntin 2007).

Temat przyszłego funkcjonowania Unii Europejskiej po referendum w Wielkiej Brytanii 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rosyjskich badaczy. Powstały liczne publika-
cje naukowe i opinie eksperckie dotyczące tej tematyki. Rosyjscy naukowcy poświęcają 
dużo uwagi problematyce kryzysów w Unii Europejskiej. Na przykład, Tatiana Romanova, 
wiodąca badaczka w Centrum Kompleksowych Studiów Europejskich i Międzynaro-
dowych (ros.: Центр комплексных европейских и международных исследований), 
wyszczególnia „pięć wrażliwych punktów w UE”, wśród których znajdują się kryzysy 
wewnętrznego przywództwa politycznego i solidarności, stabilności wspólnej waluty 
i wzrostu gospodarczego, przywództwa normatywnego, zagrożenia migracyjnego i ter-
rorystycznego oraz kryzys legitymizacji. Z kolei Nikolaj Kaveshnikov, wiodący pracownik 
naukowy Instytutu Europy, Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) oraz ekspert Rosyjskiej Rady 
ds. Zagranicznych, przedstawia cztery możliwe scenariusze rozwoju integracji europej-
skiej, z których, zdaniem naukowca, najbardziej prawdopodobnym może być połączenie 
strategii konsolidacji i elastycznej integracji (Kaveshnikov 2016a). Interesujące jest to, że 
obaj ww. autorzy, podobnie jak Timofej Bordachev, rosyjski ekspert w sferze stosunków 
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międzynarodowych1, zwiastują wzrost i przywództwo Niemiec, zdolnych do określenia 
polityki strefy euro i całej UE (Bordachev, Kazakova 2017: s. 23).

Celem artykułu jest przedstawienie, analiza oraz porównanie opinii i ocen powstałych 
w środowisku eksperckim i naukowym w Rosji  na temat przyszłości Unii Europejskiej po 
Brexicie. Także podejmuje się próby znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaką przyszłość 
dla stosunków rosyjsko-unijnych przewidują rosyjscy badacze i eksperci.

W artykule postawiono następującą hipotezę: Brexit stworzył warunki dla zmiany ról 
Unii Europejskiej oraz Rosji na scenie międzynarodowej. W trakcie pisania artykułu zosta-
ły wykorzystane kolejne metody badawcze: analiza danych zastanych (Desk Research), 
analiza krytyczna, metoda komparatystyczna oraz analiza dyskursu medialnego.

Miejsce i rola Unii Europejskiej po Brexicie

Referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbyło się 
23 czerwca 2016 roku. Jego szokujące dla wielu osób wyniki niewątpliwie uwypukliły 
wszystkie systemowe defekty systemu politycznego i instytucjonalnego Unii Europej-
skiej. Wśród głównych wad systemowych można wyróżnić brak długoterminowego 
wspólnego celu integracji, który wspierałyby wszystkie podmioty, brak wizji przyszłości 
oraz niezdolność do zapewnienia wymaganego poziomu legitymizacji systemu przy jed-
noczesnym braku głęboko zakorzenionej tożsamości europejskiej. Szczególnie należy 
podkreślić niewystarczającą skuteczność obecnego zarządzania. Struktury zarządzające 
Unią Europejską obecnie są postrzegane jako instytucje, które trzymają się z daleka od 
zwykłych ludzi. Na obecny kryzys duży wpływ ma także nadmierna ekspansja członko-
stwa, w wyniku której w UE jest zbyt wiele krajów, różniących się znacznie pod względem 
“podstawowych cech oraz priorytetów politycznych i gospodarczych” (Kaveshnikov 
2016b).

Brexit uwidocznił pewne tendencje obecne w procesie integracji europejskiej. Przede 
wszystkim jest to wzrost wśród społeczeństwa europejskiego, a w szczególności brytyj-
skiego, niezadowolenia z elit narodowych, brak elastycznych reakcji na wyzwania oraz 
brak zdecydowania w podejmowaniu i realizacji decyzji. Zauważalny staje się kryzys 
charyzmatycznych i silnych przywódców europejskich. Ostateczny wynik referendum 
odzwierciedlił niezadowolenie obywateli z zależności od „brukselskich biurokratów” oraz 
z całego udziału państwa w złożonym i wyjątkowo skrupulatnym systemie UE (Ivančen-
ko 2016).

Brexit wykazał, w jakim stopniu cały establishment europejski  jest oddzielony od 
swoich wyborców. Cały wysiłek brytyjskiej i europejskiej elity, mający na celu utrzymać 
pogląd lub przekonać o celowości kontynuacji członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, 
okazał się bezskuteczny. Wyniki referendum w rzeczywistości odzwierciedliły brak 
zaufania do instytucji unijnych wśród społeczeństwa brytyjskiego. Zdaniem Fedora Lu-
kianova, przewodniczącego Prezydium Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej,2 „demo-

1  Jest m.in. dyrektorem Centrum Kompleksowych Studiów Europejskich i Międzynarodowych.
2  Ros.: Совет по внешней и оборонной политике – pozarządowe stowarzyszenie publiczne założone 
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kratyczna wola zadziałała przeciwko superdemokratycznym, jak się sądzi, instytucjom” 
(Luk’ânov 2016).

Kolejną tendencją, którą można obecnie zaobserwować, jest stagnacja integracji 
europejskiej. Kryzysy wewnętrzne, takie jak migracja, wysoki napływ uchodźców, ataki 
terrorystyczne, kryzys zadłużeniowy w Grecji, kryzys w strefie euro, ujawniły nierówno-
wagę istniejącą w ramach instytucjonalnych UE oraz brak skutecznych rozwiązań tych 
problemów (Ivančenko 2016). Unia Europejska stała się organizacją bez mesjanistycz-
nego celu, zdolną zarówno do zdobywania nowych kompetencji i nowych członków, jak 
i do ich utraty. UE zmieniła się w organizację, która musi cały czas udowadniać swoją 
użyteczność państwom członkowskim, ich elitom i społeczeństwom. Te ostatnie z kolei 
oceniają teraz UE w oparciu o interesy narodowe, a nie kryteria regulacyjne (Kaveshnikov 
2016b).

Poważną konsekwencję dla Unii Europejskiej stanowią także problemy wizerunkowe. 
Bezprecedensowe w historii integracji europejskiej wycofanie się kraju z członkostwa 
unijnego spowodowało znaczne pogorszenie reputacji UE. Brexit zakwestionował dalsze 
procesy pogłębienia i rozszerzenia procesów integracyjnych, w wyniku czego Unia Euro-
pejska bardzo potrzebuje nowej strategii rozwoju, sformułowania nowych celów i zadań 
(Babynina 2016: s. 24).

Wśród innych tendencji należy także wskazać możliwe osłabienie roli Unii Europej-
skiej na rynku światowym. W Rosji panuje opinia, że utrata drugiej gospodarki unijnej, 17% 
PKB i udziału Wielkiej Brytanii w ogólnoeuropejskim budżecie znacząco osłabi pozycję 
UE w światowej gospodarce. Ponadto zerwanie stosunków handlowych i gospodarczych 
Wielkiej Brytanii z UE będzie miało wpływ na całą Europę. Uważa się, że Niemcy ucierpią 
z tego najbardziej, ponieważ stracą rynek dla swoich towarów i inwestycji. Według eks-
pertów straty dla niemieckiej gospodarki mogą wynieść 45 mld euro (Emelina 2017: s. 50).

Wspomniane wyżej zjawiska kryzysowe pokazują, że mechanizmy wprowadzone 
przez UE nie rozwiązują w pełni dzisiejszych problemów. Niektórzy rosyjscy badacze 
w związku z tym zwracają szczególną uwagę na możliwość degradacji projektu euro-
pejskiego, jeżeli integracja europejska nie przejdzie do nowego etapu swojego rozwoju. 
„Lepkość” instytucji, tworzenie wielopoziomowego procesu zarządzania i podejmowania 
decyzji, jego biurokratyzacja prowadzą do pojawienia się wewnętrznych przeszkód do 
szybkiego reagowania. Jako jedno z możliwych rozwiązań tego problemu można wska-
zać potrzebę aktualizacji istniejącej politycznej, gospodarczej i ideologiczno-intelektual-
nej koncepcji integracji europejskiej (Bordachev, Kazakova 2017: s. 29).

Mimo pewnych podziałów poglądowych w rosyjskim środowisku ekspertów istnieje 
względna zgoda co do prognoz rozwoju wydarzeń. Są one najczęściej następujące: im 
dłużej będzie trwała niepewność, tym gorsze będą konsekwencje dla wszystkich zaan-

25 lutego 1992 roku w Moskwie przez grupę polityków, liderów stowarzyszeń biznesowych, 
biznesmenów, przedstawicieli publicznych i państwowych, przedstawicieli ministerstw, kompleksu 
wojskowo-przemysłowego, nauki i mediów. Misją organizacji jest pomoc w opracowaniu i wdrażaniu 
strategicznych koncepcji rozwoju Rosji, jej polityki zagranicznej i obronnej, kształtowania państwa 
rosyjskiego i społeczeństwa obywatelskiego w kraju (więcej na stronie www.svop.ru).
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gażowanych podmiotów, i tym więcej będzie bezpośrednich i pośrednich negatywnych 
wpływów na procesy integracyjne i rynek globalny. Z całą pewnością można stwierdzić, 
że Brexit stworzył nową rzeczywistość, w której możliwa jest zmiana ról w regionalnych 
i globalnych procesach niektórych państw, w tym Rosji (Kanevskiy 2016).

W pierwszych miesiącach po referendum brytyjskim w opiniach eksperckich prze-
ważały chaos i pesymizm (które przenikały do mediów i sieci społecznościowych), ale 
z upływem czasu coraz więcej pojawia się optymistycznych prognoz przyszłości Unii 
Europejskiej. Rosyjscy badacze i eksperci nadal podkreślają, że Brexit stał się punktem 
zwrotnym dla dalszego rozwoju integracji UE, że po raz pierwszy w historii unijnej zaist-
niał precedens do zmniejszenia się Unii. Z drugiej jednak strony, wycofanie się Wielkiej 
Brytanii jest oceniane jako możliwy impuls do pogłębienia integracji oraz rewizji całego 
systemu traktatów i instytucji, szczególnie w kwestiach zablokowanych przez Wielką 
Brytanię (Ivanchenko 2016).

W Rosji wciąż istnieją pewne obawy, że wycofanie się Wielkiej Brytanii z UE może 
skutkować wzmocnieniem roli NATO jako głównego ogniwa politycznego między 
Zjednoczonym Królestwem a Europą kontynentalną. Zwiększenie politycznego wpływu 
NATO jest prawie równoznaczne ze zwiększeniem wpływu Stanów Zjednoczonych. Jest 
mało prawdopodobne, że będzie to miało pozytywne skutki dla Rosji. Z drugiej jednak 
strony nie można wykluczyć innego rozwoju wydarzeń. Niektórzy badacze wskazują, że 
w przyszłości można się spodziewać również wzmocnienia europejskich procesów bu-
dowania wojskowego komponentu UE. Teraz, kiedy Wielka Brytania przestaje wpływać 
na decyzje UE, możliwe jest, że może zostać utworzony nawet Sztab Generalny armii UE, 
któremu wcześniej sprzeciwiali się Brytyjczycy (Ermakov 2016).

Część rosyjskich analityków zaczyna znów przypominać sobie i podkreślać, że UE 
pozostaje największą gospodarką na świecie (wraz ze Stanami Zjednoczonymi). Dotacje 
unijne są nadal głównym źródłem rozwoju technologii i know-how, którymi jest zain-
teresowana reszta świata. Na przykład analizując wystąpienie Jean-Claude’a Junckera  
z 14 września 2016 roku, należy zwrócić uwagę m.in. na taką kwestię jak wzrost konkuren-
cyjności międzynarodowej Unii. Europejski biznes odzyskał utraconą pozycję na rynku 
wewnętrznym i aktywizował ekspansję na zewnątrz. Po światowym kryzysie finansowym 
i gospodarczym oraz po kryzysie związanym z długiem publicznym została przywrócona 
stabilność systemu bankowego w Europie. Można optymistycznie założyć, że jeżeli UE 
odniesie sukces, a państwa członkowskie ponownie poprowadzą ją do przodu według 
zaplanowanej drogi rozwoju, to ten region ma bardzo duże szanse na wyjście ze wszyst-
kich kryzysów (Èntin, Èntina 2016).

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może być postrzegane jako najniż-
szy punkt kryzysu, a zarazem początek kolejnego etapu rozwoju. Podczas negocjacji 
z Wielką Brytanią UE przyjęła dość twardą, ale nie konfrontacyjną postawę. Wykazała 
się w tej kwestii rzadką w ostatnich czasach jednością, wspierając wszystkie pozostałe 
kraje w spornych zagadnieniach. Sytuacja rozwija się w taki sposób (przynajmniej w per-
spektywie krótko- i średnioterminowej), że „problemy związane z Brexitem są bardziej 
szkodliwe dla Wielkiej Brytanii niż dla Unii Europejskiej” (Babynina 2018a).
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Brexit skutkował także aktualizacją dyskusji wśród liderów unijnych na temat przyszłych 
sposobów rozwoju UE. Ponadto w 2017 roku państwa członkowskie zdążyły już uzgodnić 
rozpoczęcie kilku nowych projektów, w szczególności ustanowienie Prokuratury Europej-
skiej i pierwszej zorganizowanej współpracy w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony. Oczywiście projektów tych nie można uznać za dowód pełnej jedności w UE, ale 
dzięki takiej działalności następuje pogłębienie integracji (Babynina 2018b).

Z tego punktu widzenia kurs na utrzymanie osiągniętych zysków, wzmocnienie we-
wnętrznej spójności i pogłębienie integracji, który obrała Unia Europejska, nie ma innej 
alternatywy. Wyniki Brexitu tylko potwierdzają tę tezę. Decyzja o wyjściu osłabiła nie tyle 
pozycję UE, ile przede wszystkim pozycję Wielkiej Brytanii, ponieważ procedura wystą-
pienia z Unii jest niezwykle trudna: kraj, który ją uruchomił, traci niezmiernie więcej, niż 
zyskuje (Èntin, Èntina 2018).

Z drugiej strony trzeba także pamiętać, że proces wycofywania się Wielkiej Brytanii 
z UE potrwa kilka lat, a wyniki referendum nie oznaczają zerwania wszystkich zawartych 
umów. Z tej perspektywy nie należy się spodziewać w najbliższym czasie jakichkolwiek 
poważnych zmian w funkcjonowaniu UE. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii zostaną 
wykluczeni z procesów dyskutowania i podejmowania decyzji przez Radę Europejską 
i Radę Unii Europejskiej wyłącznie w odniesieniu do spraw dotyczących samego Zjedno-
czonego Królestwa. Potwierdza to m.in. oficjalny komentarz Donalda Tuska do wyników 
referendum, w którym stwierdził, że wszystkie prawa i obowiązki Wielkiej Brytanii w ra-
mach UE pozostają bez zmian (Latypov 2016).

Niektórzy eksperci i badacze3 wciąż wskazują na możliwą dezintegrację Unii Euro-
pejskiej. Jednak istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia z UE innych 
państw. Tylko duża i wysoko rozwinięta gospodarka może z powodzeniem rozwijać 
się na własną rękę, choć będzie nieuchronnie napotykać trudności z powodu utraty 
pewnych powiązań z Europą kontynentalną. Zdaniem N. Kaveshnikova „małe państwa 
(lub duże, ale na średnim poziomie rozwoju) powinny być częścią większej przestrzeni 
gospodarczej, w przeciwnym razie będą one nieuchronnie tracić swoją konkurencyjność” 
(Kaveshnikov 2016b).

Wycofanie się Wielkiej Brytanii może znacznie uprościć tworzenie spójnego rdzenia 
Unii Europejskiej. Po pierwsze, z UE występuje kraj, który tradycyjnie sprzeciwiał się 
aspiracjom integracyjnym Niemiec i Francji. Po drugie, samym faktem swojej obecności 
w UE Wielka Brytania, w oparciu o szczególne stosunki z Waszyngtonem, podważała 
przywództwo Niemiec. Po trzecie, po wycofaniu się Brytanii, ze względu na wszystkie 
parametry ekonomiczne i polityczne strefa euro staje się dominującą grupą w ramach 
UE (Kaveshnikov 2016b).

W takiej sytuacji pierwszy poziom sterowania prawdopodobnie pozostanie na osi 
niemiecko-francuskiej (w obecnej formie lub zostanie przekształcony w trójkąt Niem-
cy-Francja-Włochy). Drugi poziom składać się będzie z państw założycielskich UE, tj. 
trójkąta wraz z Beneluksem. Kolosalne doświadczenie współpracy oraz podobna wizja 

3   Zob. np.: Fadeeva 2017; Ivanchenko 2017; Neimark 2018 ; Petrakov, Kucheryavaya 2016.
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strategicznego kierunku rozwoju UE powinny być wystarczającą podstawą do dogłębnej 
współpracy. Jednocześnie udział krajów Beneluksu pozwoli odeprzeć krytyczne uwagi 
na temat przewagi głównych potęg, czyli Niemiec i Francji (Kaveshnikov 2016b).

W powyższym kontekście należy zwrócić także szczególną uwagę na znaczenie 
państw peryferyjnych UE. Wraz z odejściem Wielkiej Brytanii unijne peryferia będą 
składać się z małych krajów (z wyjątkiem Polski). Większość z nich ma mniej rozwiniętą 
gospodarkę, a niektóre mniej stabilny i skuteczny system polityczny. Ponadto większość 
z nich jest uważana za peryferia dlatego, że nie spełnia kryteriów niezbędnych do przy-
stąpienia do niektórych projektów unijnych. Istnieją pewne obawy, że w procesie wzmac-
niania centrum, status tych państw będzie coraz bardziej zbliżał się do statusu Norwegii 
lub Szwajcarii. Te dwa kraje nie są członkami UE oraz nie mają możliwości wpływania na 
proces decyzyjny, ale muszą dostosowywać się do wymogów ustawodawstwa unijnego, 
aby pozostać na rynku wewnętrznym i w strefie Schengen (Kaveshnikov 2016a: s. 28).

Przyszłość stosunków rosyjsko-unijnych

Unia Europejska, chociaż i przeżywa poważne kryzysy wewnętrzne, jednak w dalszym 
ciągu z wąskiej perspektywy ocenia relacje z Rosją i jej rolę w wydarzeniach na konty-
nencie europejskim. Utratę poczucia rzeczywistości ujawniają oświadczenia urzędników 
państwowych dotyczące „zwycięstwa Rosji” w referendum brytyjskim (Rossiâ zhdet 
2017). W europejskim dyskursie politycznym i medialnym stosunek Rosji do wydarzeń 
w UE jest odbierany jako wskaźnik „sukcesu procesów europejskich”. Antyrosyjska reto-
ryka staje się dominującą w promowaniu rozwiązań problemów w stosunkach rosyjsko-
-unijnych (Ivanchenko 2016).

W Rosji eksperci i naukowcy są przekonani, że Unia Europejska nie przetrwa, jeżeli 
będzie kontynuować „samobójczą politykę antyrosyjską”. Na przykład, Anatolij Gromy-
ko, wiodący rosyjski europeista, przestrzega przed zbliżającym się końcem „marzenia 
europejskiego” (nawiązanie do wyrazu „American dream”), do którego może dojść, jeżeli 
Europa nie podejmie żadnych kroków w kierunku zmian (Gromyko 2017).

W najbliższym czasie stosunki rosyjsko-unijne oczekuje okres stagnacji. Uważa się, 
że jest on rezultatem tego, że UE sama doprowadziła te relacje do impasu, ponieważ 
„związała zniesienie sankcji wobec Rosji z realizacją porozumienia w sprawie uregulo-
wania sytuacji na wschodzie Ukrainy. A teraz nie wie, jak wydostać się z tej sytuacji” (ES 
i Rossiâ 2018).

Interesujące jest to, że wielu czołowych zachodnich polityków, którzy poparli tzw. 
„kampanię In” 4  w ramach Brexitu, w tym David Cameron, powiedzieli, że Moskwa jako 
pierwsza skorzysta z wyjścia Wielkiej Brytanii i osłabienia Unii Europejskiej. Ten dość 
słaby z racjonalnego punktu widzenia argument prawdopodobnie był próbą znalezienia 
najprostszej odpowiedzi na pytanie, dlaczego wyjście z UE jest złe (Kanevskiy 2016).

Skutki Brexitu dla Rosji będą najprawdopodobniej miały charakter pośredni i krótko-

4   Tzn. kampania popierająca pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.
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terminowy. W tym zakresie najczęściej są wymieniane wahania na rynkach surowców 
oraz wahania kursów walut. Istnieje także prawdopodobieństwo, że niektóre duże firmy 
rosyjskie, tradycyjnie handlujące na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, będą 
chciały uniknąć niestabilności finansowej i zawiesić handel lub sprzedać część aktywów 
(Kanevskiy 2016).

Jeśli chodzi o przedłużenie lub stopniową likwidację antyrosyjskich sankcji, Brexit 
prawdopodobnie odegra pewną rolę, ale nie będzie miał decydującego znaczenia, 
ponieważ decyzje w tej sprawie są podejmowane przez państwa członkowskie jedno-
głośnie. Nawet bez głosu Wielkiej Brytanii, w instytucjach europejskich pojawią się inne 
kraje gotowe do zajęcia twardej postawy wobec Rosji (Kanevskiy 2016).

Przeprowadzona analiza dyskursu pokazuje, iż wiele osób w Rosji jest jednak prze-
konanych, że Brexit na dłuższą metę może w jakiś, w tym pozytywny, sposób wpłynąć 
na stosunki rosyjsko-unijne. Na przykład, istnieje taki pogląd, że wraz z wycofaniem się 
Wielkiej Brytanii z UE i rosnącym izolacjonizmem Stanów Zjednoczonych, Rosja ma 
szansę na odegranie znaczącej roli w procesie integracji europejskiej. W związku z tym 
Rosja mogłaby spróbować wykorzystać tę sytuację i przejść na politykę długoterminową 
we wzajemnych relacjach z UE. Trzeba pamiętać o tym, że nie tylko Moskwa jest od-
powiedzialna za obecny stan stosunków rosyjsko-unijnych, ale również Bruksela zrobiła 
niewiele, by te stosunki się rozwijały w pozytywnym kierunku. Tym bardziej, że Rosja 
przez długi czas wykazywała poparcie dla integracji europejskiej (Inozemcev 2016a).

W takim ujęciu Brexit daje szansę na „restart” stosunków rosyjsko-unijnych, ponieważ 
pod względem ekonomicznym UE i Rosja są najbardziej komplementarnymi podmiota-
mi na świecie. Zsumowanie potencjałów gospodarczych Unii i Rosji mogłoby rozpocząć 
nową falę integracji, znacznie mocniejszą niż rozszerzenie UE na kraje Europy Wschodniej 
i rosyjskie wysiłki stworzenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (zob. np. Kinyakin 2016). 
Z kolei w geopolitycznym aspekcie współpraca UE i Rosji mogłaby stanowić przeciwwa-
gę dla rosnącej pozycji Chin (Inozemcev 2016b).

Obecna sytuacja otwiera także wyjątkową okazję dla Rosji, by przestać myśleć o sobie 
jako o spadkobierczyni jednego z supermocarstw, której zadaniem jest wieczne przeciw-
stawianie się transatlantyckiemu konkurentowi. Rosja powinna zacząć myśleć o sobie, 
jako o jednym z czołowych europejskich (a nie globalnych) graczy. Dziś Moskwa znajduje 
się na rozdrożu: może nadal budować siłę militarną, angażować się w peryferyjne kon-
flikty i stać się siłą, której wszyscy będą unikać. Ale może również spróbować radykalnie 
zmienić wektor polityki w momencie, gdy partnerzy najmniej się tego spodziewają. Tylko 
w ten sposób „Rosja mogłaby położyć kres historii swojego długiego XX wieku” (Inozem-
cev 2016a). Z tego punktu widzenia kluczowym czynnikiem poprawy stosunków między 
Rosją a Unią Europejską jest zmiana myślenia rosyjskich polityków.

Jednak z drugiej strony, w szerszym kontekście Bruksela nie ma jasnego zrozumienia, 
jaką politykę należy prowadzić wobec Rosji. Tę tezę potwierdzają niedawne dokumenty 
polityczne5 w tej sprawie: nie zawierają one jednoznacznych wniosków. Wskazują jedynie 

5  Np. rezolucja w sprawie zwalczania rosyjskiej propagandy w UE (oraz inne podobne rezolucje), 
Globalna strategia UE w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zewnętrznego i in.
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na niezwykle trudny proces poszukiwania konsensusu lub planu działania, który zaak-
ceptowałyby wszystkie państwa członkowskie UE (Moshes 2017).

Faktem jest, że każde państwo UE prowadzi swoją własną politykę w relacjach z Rosją, 
w związku z czym dochodzi do różnic w stanowiskach wobec pewnych kwestii (Moshes 
2017). Jednym z podstawowych problemów jest, oczywiście, sprawa ukraińska. Jednak 
podobnych kwestii, komplikujących stosunki rosyjsko-unijne, pojawia się coraz więcej 
(na przykład, ostatnia sprawa otrucia Sergeja Skripala i jego córki). W związku z tym jeden 
z rosyjskich badaczy, Arkadij Moshes6, zaproponował trzy scenariusze rozwoju relacji 
rosyjsko-unijnych.

W pierwszym scenariuszu stosunki rosyjsko-unijne w przyszłości oczekuje stagnacja. 
Zdaniem A. Moshesa jest on najbardziej prawdopodobny, ponieważ Rosja na razie nie 
zamierza zmieniać linii swojej polityki wobec UE. Strony będą kontynuować „zarządzanie 
konfliktami politycznymi i dyplomatycznymi”. Współzależności gospodarcze będą od-
grywać pewną stabilizującą rolę. Może jednak dojść do przyspieszenia dywersyfikacji 
źródeł energii (Moshes 2017).

Według drugiego scenariusza, istnieje szansa na normalizację stosunków rosyjsko-
-unijnych. Do takiej sytuacji może dojść, jeśli Rosja zrozumie, że obecny impas stopniowo 
osłabia jej pozycję. Jeżeli jednak Europa jako pierwsza podejmie taką inicjatywę, rezultaty 
będą co najwyżej przejściowe, ponieważ zwiększy się „mentalność zwycięzcy”, która dziś 
panuje w świadomości rosyjskich polityków (Moshes 2017).

Nie można wykluczać także pogorszenia się wzajemnych relacji. Jest to trzeci sce-
nariusz rozwoju wzajemnych stosunków. Do porozumienia nie dojdzie, jeśli Rosja nadal 
będzie postrzegana w Europie jako kraj, który zamierza ingerować w wewnętrzne sprawy 
państw UE: wpływać na wyniki wyborów, finansować radykalne partie i ruchy, niszczyć 
europejskie cyberbezpieczeństwo. Z kolei podobny efekt zostanie osiągnięty, jeśli lide-
rzy europejscy będą podejmować działania, które Moskwa uzna za celowe prowokacje 
(Moshes 2017).

Podsumowanie

Konkludując, rezultaty referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Euro-
pejskiej stały się niezwykłym, niespodziewanym wydarzeniem dla wielu osób. Rosyjskie 
środowisko naukowe i eksperckie zostało podzielone w swoich ocenach dalszej przy-
szłości UE, która nie jest jednoznaczna. Opinie na ten temat obejmują swoim zakresem 
różne poglądy: od umiarkowanego do radykalnego, od optymistycznego do skrajnie pe-
symistycznego. Podejścia w Rosji do tej problematyki można podzielić na dwie podsta-
wowe grupy: (1) pesymistyczne, przedstawiające wszystkie słabości UE i prognozujące 
jej dezintegrację, oraz (2) optymistyczne, odnajdujące plusy dla Unii w powstałej sytuacji.

Z jednej strony istnieje wiele poglądów, według których UE przeżywa poważny i  głę-
boki kryzys tożsamościowy, z którego jeszcze długo nie będzie potrafiła wyjść. Jest on 

6  Dyrektor programu badawczego nt. Wschodniego sąsiedztwa UE i Rosji w Fińskim Instytucie 
Stosunków Międzynarodowych.
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wynikiem wielu innych kryzysów, które powstawały do tej pory w Unii. Wśród głównych 
problemów najczęściej wskazuje się brak wspólnego celu integracji, brak solidarności 
wśród krajów członkowskich, brak wizji przyszłości oraz niezdolność do zapewnienia 
legitymizacji systemu. Jeżeli UE nie uda się rozwiązać swoich problemów wewnętrznych, 
to, według najbardziej pesymistycznego scenariusza, może dojść do jej dezintegracji.

Z drugiej zaś strony pojawia się coraz więcej optymistycznych opinii. Rosyjscy ba-
dacze i eksperci zaczynają dostrzegać potencjał w UE, który ujawnił się po referendum 
w Wielkiej Brytanii. Podkreślają, że ta sytuacja może dać impuls do rozwoju i pogłębienia 
integracji oraz wzmocnienia wewnętrznej spójności. Bez Wielkiej Brytanii istnieje praw-
dopodobieństwo, że uda się rozwiązać sprawy, które wcześniej były blokowane przez to 
państwo.

Unia Europejska potrzebuje głębokich przemian, przeformułowania swojego celu, 
przeglądu zasad, metod i praktyk swojego rozwoju. Obecnie w Rosji aktualne są dyskusje 
na temat przyszłości UE, w ramach których proponuje się opracowywanie elastycznych 
projektów, umożliwiających tworzenie różnego rodzaju zaawansowanych grup lub sto-
warzyszeń na zasadach międzyrządowych.

Brexit niewątpliwie wywarł wpływ na stosunki między Rosją a UE. Przeprowadzona 
analiza dyskursu wskazuje, iż niektórzy Rosjanie mają nadzieję, że obecna sytuacja może 
przyczynić się do zniesienia sankcji. Jednak wydaje się, że Unia Europejska będzie do-
kładała wszelkich starań, aby zademonstrować Rosji i całemu światu swoją spójność, co 
w rezultacie może skutkować przedłużeniem sankcji.

Stanowiska rosyjskich naukowców i ekspertów co do kwestii wpływu Brexitu na sto-
sunki między Rosją a UE są bardziej do siebie zbliżone, niż te w kwestii przyszłości Unii. 
Należy także podkreślić, że w Rosji na temat perspektyw współpracy rosyjsko-unijnej 
istnieje stanowczo mniej analiz i opinii eksperckich. Jednak o przyszłości wzajemnych 
relacji rosyjscy badacze i eksperci myślą pozytywnie. Jednocześnie zwracają uwagę na 
to, że kontynuacja przez UE antyrosyjskiej polityki (w tym próby obarczenia Rosji winą za 
wyniki referendum w Wielkiej Brytanii), może skutkować dalszym narastaniem kryzysu 
i zwiększeniem się liczby nierozwiązanych problemów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, 
że Rosja również niechętnie podchodzi do zmiany swojej postawy w polityce wobec Unii 
Europejskiej. Taka sytuacja we wzajemnych relacjach najprawdopodobniej doprowadzi 
do stagnacji w rozwoju współpracy rosyjsko-unijnej.

Brexit bez wątpienia stworzył podstawy do zmiany ról, które do tej pory odgrywały 
Unia Europejska i Rosja w środowisku międzynarodowym. Przede wszystkim wymusza 
on rozpoczęcie wypracowania i wprowadzenia zasadniczych zmian modelu integracji. 
UE bez Wielkiej Brytanii może zacząć postrzegać siebie już nie jako sojusz atlantycki, 
lecz przede wszystkim jako kontynentalny, co może wzmocnić budowanie europejskie-
go komponentu wojskowego oraz wesprzeć zacieśnienie współpracy między państwami 
członkowskimi. Te zmiany mogą spowodować umocnienie pozycji międzynarodowej 
Unii, która obecnie w wyniku licznych kryzysów wewnętrznych jest znacznie osłabiona. 
Unia Europejska ma szansę na stworzenie nowego spójnego rdzenia, który umożliwi 
dalszy rozwój integracyjny.
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Rosja z kolei ma wyjątkową okazję do zmiany sposobu myślenia o sobie jako o spad-
kobierczyni jednego z supermocarstw i wiecznym przeciwniku transatlantyckiego 
konkurenta. Radykalna zmiana kierunku polityki i przejście od mentalności zwycięzcy 
do mentalności sojusznika może zakończyć okres konfliktów w relacjach rosyjsko-unij-
nych, dzięki czemu Rosja mogłaby stać się istotnym elementem w procesie integracji 
europejskiej.

Brexit daje Rosji i UE możliwość przemyślenia i odświeżenia wzajemnej współpracy. 
Jednak w tym celu Unia Europejska również powinna podjąć odpowiednie działania. 
Musi przede wszystkim zacząć od zmiany postrzegania Rosji: przestać widzieć w każdym 
wydarzeniu politycznym „rosyjski ślad”. Kolejne bezpodstawne oskarżenia Rosji o inge-
rencję w politykę państw członkowskich będą skutkować nasileniem się już istniejącego 
konfliktu, pogorszeniem się relacji oraz pogłębieniem stagnacji (również w rozwoju 
wewnętrznym).

Stosunki między Rosją i UE ciągle znajdują się na trajektorii konfliktu, nawet jeśli 
ogólnie cała sytuacja jest pod kontrolą. Nie ma wątpliwości, że im dłużej te relacje będą 
pozostawać na  obecnej drodze, tym więcej wysiłku trzeba będzie podjąć, żeby norma-
lizować wzajemne kontakty. Brexit stwarza możliwości dla podjęcia próby polepszenia 
współpracy, ale nie z punktu widzenia rzekomo korzystnego dla Moskwy osłabienia Unii 
Europejskiej. Rozpatrywać je należy z punktu widzenia przeformułowania europejskiej 
przestrzeni gospodarczej, w której Rosja może wziąć udział na korzystnych dla siebie 
i dla Europy warunkach.
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Książka autorstwa Phillipa M. Ayoub’a „Das Coming-out der Staaten. Europas sexu-
elle Minderheiten und die Politik der Sichtbarkeit” ukazała się w Bielefeld w 2017 roku 
nakładem wydawnictwa “Transcript” w serii „Queer Studies”. Omawiana praca stanowi 
analizę mieszczącą się w obszarze nauk politycznych, włączającą do swojej metodologii 
również narzędzia socjologiczne. Prezentuje ona szereg zjawisk politycznych i społecz-
nych związanych z rozwojem ruchu LGBTQIA+ w Europie na przestrzeni dwóch ostatnich 
dekad. Oryginał opracowania „When States Come Out: Europe´s Sexual Minorities and 
the Politics of Visibility“ został wydany w 2016 roku przez Cambridge University Press. 
Jego przekładu na język niemiecki podjęła się Katrin Schmidt.

Wedle głównej tezy pracy widzialność ruchu społecznego jest warunkiem koniecz-
nym, aby mógł nastąpić akt buntu wobec zastanego ładu. To widzialność w sferze 
publicznej, konceptualizowana jako motor przemian społeczno-politycznych, jest pod-
stawą do zyskania społecznego uznania i akceptacji, a także otwiera drogę do interakcji 
z władzami. Aktywiści i aktywistki ruchu LGBTQIA+ dopiero poprzez publiczne działania 
stają się aktorami społecznymi mogącymi prowokować przełom oraz propagować 
progresywne normy prawne i obyczajowe. Kluczową rolę w podejmowanej w książce 
refleksji odgrywa pojęcie dyskursu publicznego, na przestrzeni którego zachodzi m.in. 
zauważenie poszczególnych tożsamości psychoseksualnych, upolitycznienie ich i ne-
gocjowanie ich społeczno-prawnego statusu. Przyjęcie perspektywy dyskursologicznej 
wzbogaca obszar zainteresowania pracy o wątki związane z interakcjami społecznymi, 
reakcjami na transformacje polityczne i obyczajowe oraz z kształtowaniem się ruchów 
społecznych.

Autor recenzowanej pozycji, Phillip M. Ayoub, dokonuje wnikliwego i wielopłasz-
czyznowego porównania dynamiki i trajektorii rozwoju ruchu LGBTQIA+ w poszczegól-
nych państwach europejskich, koncentrując się na sytuacji mniejszości seksualnych  
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w 12 państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 
2004 roku, a następnie zestawia ją z sytuacją w 15 pozostałych państwach członkowskich. 
Tytułowy coming out poszczególnych państw zostaje osadzony w kontekście ogólnych 
przemian politycznych związanych z integracją europejską, szczególnie w odniesieniu 
do dialogu między Europą Środkowo-Wschodnią a krajami „Starej Unii”. Pole tego dia-
logu jest traktowane przez badacza jako przestrzeń, w której ma miejsce dyfuzja norm1 
w zakresie ochrony praw osób nieheteroseksualnych (Tamże, s. 26-27). Transnarodowy 
charakter ruchu LGBTQIA+ implikujący mobilność ludzi, a zatem również kapitału kultu-
rowego, jest w oczach autora równie istotnym, co widzialność, czynnikiem wspierającym 
implementowanie założeń polityki równościowej. 

Kolejnym celem badawczym omawianego opracowania jest dowiedzenie tego, że 
widzialność środowisk LGBTQIA+ powinna opierać się na solidarności wykraczającej 
poza granice państw. Jako argument przywołany zostaje ikoniczny berliński Christopher-
-Street-Day, mający zarówno transnarodowe źródło, jak i zasięg, oraz będący przestrze-
nią emancypacji społeczności nie tylko niemieckiej lecz także ogólnoświatowej.

Na strukturę pracy składa się siedem zasadniczych rozdziałów, grupujących analizę 
pod względem badanych aspektów widzialności. Ayoub w kolejnych rozdziałach, pre-
zentując rezultaty poszczególnych etapów badania, stara się odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego budowanie społecznej akceptacji dla mniejszości seksualnych, mimo takiego 
samego nacisku ze strony instytucji europejskich, przebiega w tak odmienny sposób 
w poszczególnych państwach. Ponadto próbuje wskazać możliwe czynniki warunkujące 
wspomniane zróżnicowanie. Metody zastosowane w badaniu zostają jedynie zasygnali-
zowane na początku każdego z rozdziałów, a ich szczegółowe omówienie umieszczono 
w odrębnym załączniku, w całości poświęconym metodologii.

W rozdziale wprowadzającym Ayoub, jeszcze na poziomie teoretycznym, definiuje 
założenia polityki widzialności w kontekście ogólnoświatowym i akcentuje jej potencjał 
polityczny. Zwraca też uwagę na fakt, że przywilej widzialności nie przysługuje wszyst-
kim grupom mniejszościowym i wskazuje na te z nich, które, spychane na margines, nie 
są obejmowane działaniami równościowymi. Z powyższą uwagą nie koresponduje sto-
sowana w pracy terminologia. Oto bowiem autor używa, jak sam wyjaśnia, dla uproszcze-
nia, zredukowanego skrótowca LGBT, zamiast LGBTQIA+, już we wstępie zaznaczając, że 
ma się on odnosić do wszystkich tożsamości nie wpisujących się w heteronormatywne 
ramy, tj.: lesbijskich, gejowskich, trans-, queer-, inter-, aseksualnych oraz pozostałych (s. 
21). Sam więc bez uzasadnionej przyczyny marginalizuje te tożsamości, które przez nie-
obecność w świadomości społecznej w sposób szczególny narażone są na wykluczenie. 
W dodatku wyklucza je na poziomie dyskursywnym, który został przez niego określony 
jako zasadniczy poziom negocjowania znaczeń.

1   Stosowany na potrzeby analizy model dyfuzji norm obejmować ma z jednej strony działania 
prawno-instytucjonalne dążące do zrównania norm wewnątrzpaństwowych z międzynarodowymi, 
a z drugiej strony poziom interakcji społecznych, w tym mechanizmy kolektywnego uczenia się, kanały 
przekazywania i wdrażania norm, reakcje na modernizację dotychczasowego porządku etc. (s. 25-26, 
232-234).
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Szczegółowy opis mechanizmów widzialności i ich znaczenia dla przemian społecz-
nych, przełamywania skostniałych reguł i internalizacji nowych norm z rozróżnieniem na 
poziom państwowy i społeczny zawiera się w rozdziale drugim pod tytułem „Politik der 
Sichtbarkeit und LGBT-Rechte in Europa” (Polityka widzialności i prawa LGBT w Europie). 
Dotyka on także kwestii ograniczeń strategii widzialności i przypadków ich reakcyjnego 
odbioru.

Tematem rozdziału trzeciego są różne formy aktywizmu transnarodowego oraz 
topografia przestrzeni przyjaznych osobom nieheteronormatywnym i sprzyjających 
budowaniu wspólnoty. Jako egzemplifikacja transnarodowych oddziaływań aktywizmu 
zaprezentowane zostaje studium przypadku obejmujące sojusznicze wsparcie ze strony 
niemieckich organizacji pozarządowych, a nawet przedstawicieli i przedstawicielek elity 
politycznej dla polskiego środowiska LGBTQIA+. Oddziaływanie to okazało się skuteczne 
m.in. dzięki procesom ramowania, polegającym na symbolicznym wpisaniu walki o pra-
wa mniejszości w walkę o prawa człowieka i pozycjonowanie ich jako fundamentalne 
wartości europejskie.

Rozdział czwarty prezentuje statystykę przebiegu, tempa i stopnia przyjmowania 
regulacji prawnych na rzecz środowiska LGBTQIA+ w 27 państwach UE. Na podstawie 
zgromadzonych danych zostaje wykazane, że procesy społecznej socjalizacji i kolek-
tywnego uczenia się, często inicjowane przez aktywistów i aktywistki w ramach polityki 
widzialności, wspierają dyfuzję norm prawych w większym stopniu niż przewidziane 
sankcje polityczne.

W kolejnym rozdziale ponownie wziętych pod lupę zostaje 27 państw członkowskich 
UE. Tym razem jednak analiza ogniskuje się wokół zmieniającego się społecznego na-
stawienia do mniejszości oraz problemu, na ile prawodawstwo na rzecz LGBTQIA+ może 
przyczyniać się do zwiększenia widzialności środowiska, a zatem w konsekwencji także 
do jego akceptacji.

W rozdziale szóstym Ayoub przygląda się reakcjom na międzynarodowe normy 
i zwiększającą się widzialność środowiska LGBTQIA+ w Polsce i Słowenii. Przedmiotem 
analizy są przypadki, kiedy przyjmowanie wspomnianych norm jest utrudnione, np. 
w związku z dostrzeganiem w nich zagrożenia dla tożsamości narodowej oraz sytuacje, 
w których widzialność mniejszości wywołuje społeczny sprzeciw. Jak podkreśla autor, 
nie bez znaczenia pozostają tutaj autorytet Kościoła czy panujące w danym społeczeń-
stwie nastroje nacjonalistyczne.

W ostatnim rozdziale zostają podsumowane profity, jakie przynosi tworzenie transna-
rodowych sieci przez wewnątrzpaństwowe organizacje. Najcenniejsze z nich to dzielenie 
się know-how, czyli wiedzą na temat sposobów pozyskiwania środków finansowych, 
wywierania nacisku politycznego, czy zwiększania zasięgu medialnego (s. 235). Autor 
zaznacza, że samo prawodawstwo unijne chroniące LGBTQIA+ to za mało, oprócz tego 
potrzeba jeszcze podmiotów, które będą mobilizowały do aktywnego wcielania idei 
równości w życie i prowadzenia działań edukacyjnych w tym kierunku. Ponadto wysnute 
zostaje przypuszczenie, iż zaprezentowane w książce mechanizmy polityki widzialności 
można ekstrapolować w skali globalnej. W tym sensie publikacja nie tylko raportuje 
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wyniki badania, lecz jest jednocześnie postulatem, czy też formą rekomendacji odnośnie 
metod służących emancypacji.

Phillip M. Ayoub stawia sobie złożony i wymagający pod względem warsztatu badaw-
czego cel. Trudno bowiem znaleźć jednoznaczne wskaźniki stopnia internalizacji norm 
w danym społeczeństwie, podobnie jak trudno w sposób reprezentatywny zmierzyć 
poziom nastawienia do mniejszości. Mimo to wywiązuje się ze wspomnianego zadania, 
w sposób czytelny i spójny przedstawiając znaczenie widzialności dla aktywizmu trans-
narodowego. Jak można przeczytać w załączniku, badacz decyduje się na triangulację 
metod pozwalającą uniknąć uproszczeń i generalizowania na etapie interpretacji danych. 
Dodatkowo autor sięga po narzędzia takie jak wywiad częściowo ustrukturyzowany, 
obserwację uczestniczącą podczas konferencji i workshopów, badania archiwaliów, czy 
ankietę wśród organizacji o zasięgu transnarodowym (s. 254). Ponadto dokonuje staty-
stycznego pomiaru korelacji pomiędzy zmiennymi determinującymi dynamikę procesu 
dyfuzji norm. Wyróżnia przy tym szeroki wachlarz zmiennych, wśród których figurują 
m.in.: równość małżeńska, stan prawa antydyskryminacyjnego, (nie)przyznanie prawa do 
adopcji, karanie przestępstw z nienawiści (motywowanych homofobią), liczba organizacji 
działających na rzecz środowiska LGBTQIA+, czy stopień zorganizowania ruchów opozy-
cyjnych (s. 262-268). 

Dużym walorem opracowania jest fakt, że mimo, iż niejednokrotnie wydobywa 
ono na światło dzienne przypadki nierówności, niesprawiedliwości, a nierzadko dys-
kryminacji mniejszości, co może przyprawiać o poczucie bezsilności czy frustrację, 
cała narracja powadzona jest w rzeczowym tonie, a analizowane procesy opisywane 
z właściwym dystansem. Dzięki temu publikacja nie dryfuje w stronę przedstawienia 
historii europejskiej homofobii, ani nie wiktymizuje osób związanych ze środowiskiem, co 
bywa częstym mankamentem w tego typu pracach. Stanowi ona wielowymiarowy szkic 
najnowszej historii rozwoju ruchu LGBTQIA+ w Europie. Autor prezentuje optymistyczne, 
choć zarazem krytyczne spojrzenie na politykę widzialności, nie rezygnując przy tym ze 
skrupulatnego oszacowania jej ograniczeń. Nie pomija przy tym kontekstu społecznego 
i rzeczywistości politycznej państw, w których ma miejsce normatywna transformacja. 
Wymienione determinanty zastosowane zostają w trakcie prowadzonej przez autora 
analizy do nakreślania wypadkowej zmian według konsekwentnie stosowanego modelu 
dyfuzji. „Das Coming-out der Staaten. Europas sexuelle Minderheiten und die Politik der 
Sichtbarkeit” to lektura dedykowana w głównej mierze badaczom i badaczkom zajmują-
cym się tematyką rozwoju ruchu LGBTQIA+, jak i ruchów społecznych w ogóle, w ujęciu 
politologiczno-socjologicznym, choć może stanowić przedmiot zainteresowania również 
dla eksplorujących problematykę integracji europejskiej.

Magda Borysławska − doktorantka na Wydziale Neofilologii UW. Studia I i II stopnia realizowała 

w Instytucie Germanistyki UW. Jest również absolwentką interdyscyplinarnego kierunku studiów 

magisterskich Język i społeczeństwo prowadzonego przez Instytut Socjologii i Instytut Lingwistyki 

Stosowanej UW. Zainteresowania naukowe oscylują wokół zjawisk przemocy zbiorowej i dys-

kursów pamięci o zbrodniach nazistowskich. W ramach rozprawy doktorskiej zajmuje się analizą 
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mechanizmów władzy totalitarnej oraz procesów stygmatyzacji i wykluczenia społecznego. Szcze-

gólnie interesuje się prześladowaniem ze względu na tożsamość seksualną w kontekście reżimu 

politycznego państwa. W badaniach wykorzystuje metody oparte na założeniach teorii krytycznej. 

Ponadto w obszarze jej zainteresowań znajdują się przemiany kultury akademickiej i związane z nimi 

patologie. Dzięki zaangażowaniu w prowadzenie wywiadów dla Archiwum Historii Mówionej Domu 

Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA ma doświadczenie w praktycznym zastosowaniu metod socjo-

logii jakościowej.
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W dniu 15 stycznia 2019 r. w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Go-
rzowie Wielkopolskim odbył się III Ogólnopolski Okrągły Stół EUIncSo „Społeczeństwo, 
władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”1. Konferencja była trzecią z cyklu 
corocznych debat poświęconych tematyce mowy nienawiści i przestępstw motywowa-
nych uprzedzeniami, w ramach realizowanego w latach 2016-2019 na Wydziale Admi-
nistracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie 
Wielkopolskim projektu Jean Monnet Module „Inclusive Society Building Through EU 
Studies: Human Rights Protection in the European Union”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków programu ERASMUS+. 

Organizatorami konferencji byli: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowe-
go Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuska Młodzieżowa 
Akademia Bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Euro-
pejskich AJP, Pracownia Etnopedagogiki przy ACBiR AJP we współpracy z Lambdą War-
szawa, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (PTSE) – Oddział Gorzowski, Polskie 
Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Centre of Excellence at Warsaw 
School of Economics (CEWSE),  Jean Monnet Chair „The changing perspective of the 
European integration process in the Multi-Speed European Union” oraz Jean Monnet 
Module „The European Union and the Contemporary International Migration Interdisci-
plinary Approach” (EUMIGRO).

Udział w debacie wzięli akademicy, praktycy i studenci reprezentujący: Uniwersytet 
Warszawski, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Szczeciński, Collegium Civitas, Uniwersy-

1  Strona www EUIncSo  http://ajp.edu.pl/o-projekcie-euincso.html; Facebook EUIncSo https://www.
facebook.com/EUIncSo/
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tet Zielonogórski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Team Europe przy Przedstawiciel-
stwie Komisji Europejskiej w Polsce, Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim, 
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, 
Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, stowarzyszenie Lambda 
Warszawa, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, Fundację CODEX, Zachodni Ośrodek 
Badań Społecznych i Ekonomicznych oraz Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Patronat honorowy nad okrągłym stołem objęli JM Rektor Akademii im. Jakuba z Pa-
radyża oraz Rzecznik Praw Obywatelskich RP.

Celem okrągłego stołu o randze konferencji ogólnopolskiej było stworzenie prze-
strzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie zwalczania mowy nienawiści 
i nietolerancji oraz budowania inkluzywnego społeczeństwa opartego na niedyskry-
minacji. Brutalizacja języka w przestrzeni publicznej i prywatnej jest zjawiskiem rozpo-
wszechnionym w państwach członkowskich UE, podobnie jak skorelowane z nią prze-
moc fizyczna i dyskryminacja2. Ze względu na naturę dyskutowanego zjawiska – brak 
rozgraniczenia z wolnością wypowiedzi – oraz poważne konsekwencje, implikowane 
przekroczeniem tej granicy, w postaci przestępstw z nienawiści, poznanie jego przyczyn 
oraz mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania wydaje się być jednym z najważniej-
szych zadań stojących przed organami władzy, mediami, społecznością akademicką oraz 
organizacjami pozarządowymi. Wyeliminowanie, a przynajmniej ograniczenie, mowy 
nienawiści jest przy tym istotne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego 
jednostki, jak i całego społeczeństwa i wymaga wielopoziomowych i zróżnicowanych 
działań, w tym edukacyjnych. 

Debatę otworzyli Prorektor ds. nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. 
Paweł Leszczyński oraz Prodziekan ds. studenckich Wydziału Administracji i Bezpie-
czeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  
dr Katarzyna Samulska, którzy w imieniu organizatorów przywitali wszystkich uczestni-
ków konferencji. Obrady poprzedziła minuta ciszy ku czci tragicznie zmarłego Prezydenta 
Gdańska, Pawła Adamowicza. 

Pierwszy panel, zatytułowany „Mowa nienawiści: kwestia prawna, problem społeczny 
czy fenomen medialny?”, moderowała prof. dr hab. Irena Machaj z Akademii im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Tę sesję otworzył prof. dr hab. Jerzy Leszkowicz-
-Baczyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który w swym wystąpieniu zatytułowanym 
„Mowa nienawiści w Polsce: incydent czy reguła?” zarysował ogólny kontekst debaty, 
wyjaśniając przyczyny i konsekwencje mowy nienawiści w perspektywie socjologicznej. 

2  Wskazują na to najnowsze raporty Unii Europejskiej. Według Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Being Black in the EU, Luxembourg: Publications Office of the European Union 2018, 
s. 13-14, w ciągu 5 lat poprzedzających badanie -  30% respondentów doświadczyło prześladowania 
o podłożu rasistowskim, 5% zaś – przemocy motywowanej rasizmem (w roku poprzedzającym badanie 
było to odpowiednio 21%  i 3%). Natomiast według raportu Experiences and perceptions of antisemitism. 
Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU, Luxembourg: Publications Office 
of the European Union 2018, s. 60, 85% ankietowanych wskazało, że zjawisko antysemityzmu i rasizmu 
jest jednym z najbardziej palących problemów w państwach członkowskich UE, a 89% z nich – że jego 
przejawy w Internecie nasiliły się  w ciągu ostatnich 5 lat. 
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Wystąpienie drugiego uczestnika panelu, prof. dra hab. Pawła Leszczyńskiego, dotyczyło 
wybranych przejawów mowy nienawiści w przestrzeni publicznej w kontekście konstytu-
cyjnej wolności słowa. Zamykający tę sesję wystąpień dr hab. Krzysztof Wasilewski (Wo-
jewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim) analizował mowę 
nienawiści w mediach jako element dyskursu tożsamościowego. W drugiej części pane-
lu dyskutanci odpowiadali na pytania publiczności dotyczące przyczyn mowy uprzedzeń 
i przestępstw z nienawiści, ich roli w budowaniu tożsamości oraz ich podobieństw do 
tego typu zjawisk występujących w przeszłości. 

Panel drugi, zatytułowany „Władza a mowa nienawiści: dobre praktyki w budowaniu 
inkluzywnego społeczeństwa”, moderował dr Krzysztof Gorazdowski (Akademia im. Ja-
kuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim). Dyskusja poświęcona została obowiązkom 
władz publicznych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom motywowanym nienawi-
ścią oraz włączenia społecznego. Teoretyczny przyczynek do dyskusji zaprezentowała 
dr hab. Edyta Pietrzak z Politechniki Łódzkiej, analizując proces różnicowania (the proces 
of othering) i mowę nienawiści w kontekście polityki różnorodności. Następnie obowiązki 
władz publicznych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania mowy nienawiści w per-
spektywie prawa europejskiego i krajowego zilustrował pan Marcin Sośniak, naczelnik 
wydziału w  Zespole Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Praktyczny aspekt realizacji tychże zobrazowała prok. Arleta Pechman z Prokuratury 
Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, dzieląc się wnioskami z monitoringu postępo-
wań prowadzonych w sprawach przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich, 
ksenofobicznych i nietolerancji,  prowadzonego w powszechnych jednostkach organiza-
cyjnych prokuratury 2004-2018 na przykładzie jednostek okręgu gorzowskiego. Ostatni 
dyskutant, pan  Bogusław Stanisławski – ekspert Komisji Europejskiej, członek Team 
Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, zaprezentował działa-
nia UE na rzecz zwalczania  mowy nienawiści, uprzedzeń i dyskryminacji. W dyskusji 
zwrócono uwagę na rolę wartości w budowaniu społeczeństwa opartego na zrozumieniu 
i otwartości na innych. 

Panel trzeci, pt. „Cyberhejt: O hejcie w Internecie i innych mediach”, moderował Adam 
Oziewicz, redaktor naczelny portalu gorzów24.pl. W pierwszym wystąpieniu w tej sesji 
prof. dr hab. Beata Orłowska z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopol-
skim przedstawiła zagrożenia cyberprzemocą, na jakie narażone są dzieci w Internecie, 
szczególną uwagę zwracając na potrzebę edukacji, także równościowej, dzieci i doro-
słych. Problematykę przemocy w Internecie kontynuował dr Konrad Burdziak z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, ujmując cyberprzemoc jako potencjalną bezpośrednią przyczynę 
targnięcia się człowieka na własne życie w perspektywie prawa karnego. Wystąpienie 
dr Magdaleny El Ghamari (Collegium Civitas) poświęcone było wykorzystywaniu nowo-
czesnych środków przekazu jako (skutecznych) narzędzi radykalizacji. Nadkom. Rafał 
Parchimowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zaprezento-
wał natomiast Wydział ds. Walki z Cyberprzestępczością oraz instrumenty, oddane do 
jego dyspozycji w celu zwalczania przestępstw z nienawiści. Mająca miejsce w drugiej 
części panelu dyskusja koncentrowała się na postulowanych zmianach w prawie, które 
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podniosłyby efektywność walki z mową nienawiści w mediach, przede wszystkim w In-
ternecie. Dużo uwagi poświęcono także problemowi wykorzystania Internetu w procesie 
radykalizacji, a także potrzebie przeciwdziałania temu zjawisku, mogącemu prowadzić 
do ekstremizmu i terroryzmu. Podkreślano także rolę moderatorów internetowych forów 
i administratorów stron internetowych w usuwaniu wpisów nawołujących do popełnienia 
przestępstw.  

Moderatorką kolejnego panelu, zatytułowanego „Społeczeństwo obywatelskie 
przeciw dyskryminacji i nienawiści”, była dr Aleksandra Szczerba-Zawada z Akademii 
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Biorący w nim udział prelegenci – 
przedstawiciele organizacji pozarządowych – dyskutowali na temat roli społeczeństwa 
obywatelskiego w zwalczaniu mowy nienawiści, dyskryminacji i wykluczenia społecz-
nego. Dr Piotr Godzisz (Lambda Warszawa/Uniwersytet Warszawski) zwrócił uwagę na 
przeszkody w dostępie do sprawiedliwości dla osób LGBT pokrzywdzonych przemocą 
z nienawiści. Jarosław Urbański, z Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekono-
micznych oraz dr Tomasz Marcinkowski, (Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Eko-
nomicznych/Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) na podstawie 
raportu z przeprowadzonego przez Ośrodek badania na temat mniejszości romskiej 
wskazywali na potrzebę racjonalizacji polityki społecznej. Zamykające wystąpienie pana 
Stanisława Czerczaka, reprezentującego Instytut Bezpieczeństwa Społecznego oraz 
Fundację Codex dotyczyło strategii EXIT – innowacyjnego instrumentu pomocy osobom 
z organizacji skrajnych. 

Tradycyjnie już V panel w ramach okrągłego stołu EUIncSo był panelem studenckim, 
moderowanym przez mgr Joannę Lubimow (Akademia im. Jakuba z Paradyża). Udział 
w nim wzięło dwoje studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielko-
polskim. Pani Katarzyna Komorowska podzieliła się swymi doświadczeniami w prze-
prowadzaniu szkoleń dla funkcjonariuszy policji z zakresu zapobiegania i zwalczania 
przestępstw z nienawiści. Wystąpienie pana Karola Pikausa, zatytułowane „Trybunał 
Konstytucyjny jako gwarant ochrony praw człowieka”, dotyczyło natomiast niezwykle 
aktualnego i ważnego zagadnienia instytucjonalnych gwarancji ochrony praw człowieka 
w Polsce realizowanych w postaci skargi konstytucyjnej. Dyskusja po wystąpieniach pre-
legentów koncentrowała się na skuteczności działań o charakterze miękkim – szkoleń, 
wykładów – w perspektywie zwalczania mowy nienawiści. 

Panel VI, zatytułowany „Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy – perspektywa 
interdyscyplinarna”, z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim podzielony był na dwie części. Pierwsza 
z nich, moderowana przez dr Annę Chabasińską obejmowała wystąpienie dra Piotra 
Krzyżanowskiego pt. „Mniejszość muzułmańska  w Polsce – separacja czy integracja?”, 
prelekcję dr Aleksandry Szczerby-Zawady poświęconą zakazowi dyskryminacji ze 
względu na pochodzenie rasowe i etniczne jako instrumentowi unijnej polityki antyra-
sistowskiej oraz referat dra Waldemara Zakrzewskiego na temat mowy nienawiści jako 
źródła zagrożeń bezpieczeństwa. W części drugiej panelu, moderowanej przez dra 
Juliusza Sikorskiego, prelegenci dyskutowali kwestię mowy nienawiści w perspektywie 
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historycznej (wystąpienie dra Karola Siemaszki), obowiązków pracodawcy przeciwdzia-
łania mowie nienawiści w miejscu pracy oraz konsekwencjach jego niewłaściwej reali-
zacji (wystąpienie dra Sławomira Driczińskiego) oraz praw reprodukcyjnych (wystąpienie 
dr Bogny Wach). Zróżnicowany zakres pytań publiczności po wystąpieniach wszystkich 
prelegentów potwierdził wieloaspektowość problematyki mowy nienawiści, (nie)toleran-
cji i (nie)dyskryminacji.

Obrady podsumowała dr Katarzyna Samulska, dziękując uczestnikom za wniesienie 
niezwykle ciekawego i merytorycznego wkładu do dyskusji na temat zjawiska tak aktu-
alnego jak mowa nienawiści i przestępstwa nią motywowane oraz dr Aleksandra Szczer-
ba-Zawada, koordynatorka Jean Monnet Module EUIncSo, podkreślając, że trzecia już 
edycja okrągłego stołu potwierdziła znaczenie i aktualność poruszanej problematyki 
oraz tematyki przewodniej projektu, którego głównym zadaniem jest promowanie inklu-
zji społecznej i poszanowania praw człowieka przy wykorzystaniu różnych instrumentów, 
w tym studiów europejskich. 
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