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Słowo wstępne

Do rąk czytelników trafia pierwszy tom wydawnictwa Ustroje państw 
współczesnych. Jest on dziełem młodych badaczy zajmujących się problemami 
dzisiejszego konstytucjonalizmu. Cieszy to, że redaktorom tego dzieła udało 
się pozyskać do współpracy autorów z tak wielu ośrodków akademickich.  

Prezentowany tom składa się z dwóch części.  W pierwszej zostały omó-
wione zagadnienia wspólne i zjawiska charakterystyczne dla różnych systemów 
ustrojowych i różnych państw. Autorzy tej części pracy zajęli się więc fenome-
nem trwania we współczesnym świecie reżimów totalitarnych i autorytarnych 
oraz zastępstwem i sukcesją władzy prezydenta w wybranych państwach.  

W drugiej części pracy znalazły się opracowania obejmujące analizę pro-
blemów ustrojowych państw pozaeuropejskich. Obok takich krajów jak Stany 
Zjednoczone Ameryki, których systemy polityczne są tematem wielu opraco-
wań, w tomie tym zostały omówione zagadnienia ustrojowe państw, które rza-
dziej stanowią przedmiot badań polskich konstytucjonalistów i politologów. 
Zakres geograficzny zainteresowań autorów objął więc m.in. Arabię Saudyjską, 
Bahrajn, Kuwejt, Afganistan, Wenezuelę czy Portoryko. Równie różnorodna 
jest tematyka poszczególnych części tej pracy. Obok opracowań syntetycz-
nych, znalazły się w tym tomie rozdziały poświęcone konkretnym, często wy-
jątkowym aspektom ustrojowym i prawnym kilku krajów pozaeuropejskich.  
Ta problematyka obejmuje takie zagadnienia jak wpływ rozwoju kulturalnego 
na przemiany ustrojowe w Republice Korei czy pasztunwali w Afganistanie.  

Lektura prezentowanej pracy pozwala po raz kolejny dostrzec mnogość 
rozwiązań ustrojowych współczesnego świata, gdzie obok ustrojów demokra-
tycznych funkcjonują monarchie absolutne czy reżimy autorytarne i totalitarne.  

 

prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski





Kwestie ogólne
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Weronika Anna Łowicka
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Utrzymywanie się ustrojów 
totalitarnych i autorytarnych  

w dobie powszechności demokracji

Abstrakt: Celem rozdziału jest ukazanie problemu przekraczania kompetencji 
ustawowych przez władzę państwowe w drodze do tworzenia reżimów poli-
tycznych i wyjaśnienie powodów dlaczego społeczeństwo pozostaje zbyt bierne  
w przeciwdziałaniu. W czasach powszechności demokracji, autorytarne i totali-
tarne systemy rządów traktowane są jako relikty historyczne, którym to stwier-
dzeniem podpierają się takie państwa jak Rosja, Korea Północna, Chiny, Biało-
ruś czy Egipt. Tworzą one fasadowe instytucje demokratyczne dla zachowania 
publicznego statusu ustroju demokratycznego, gdzie w rzeczywistości całe ich 
społeczeństwa są uciskane. Polscy obywatele coraz częściej definiują pozycję 
naszego kraju jako zmierzającą w stronę ograniczenia społecznych wolności 
konstytucyjnych jego członków. Reżimy mają wpływ na całość życia obywate-
la, a również całych pokoleń- dotyczy to światopoglądu społecznego, wolności 
słowa, empatii do drugiego człowieka. Nowoczesna sieć zinformatyzowania 
społeczeństwa oraz cenzura i rządowy monopol na środki masowego przekazu 
kontrolują opór mas pozwalając władzom na brak poszanowania praw usta-
nowionych poprzez akty normatywne oraz konstytucje. Podjęta problematyka 
ma postawić przed czytającym pytanie: Jak to możliwe, że w dobie rozwoju 
poziomu wykształcenia społecznego i szerszych możliwości uzyskania racjonal-
nych informacji, całe narody zezwalają na totalitaryzm i autorytaryzm, chociaż 
jest zniewoleniem prawnym człowieka i dlaczego formy oporu pojawiają się 
najczęściej zbyt późno? 

Słowa kluczowe: reżimy, bierność obywateli, społeczeństwo zinformatyzowa-
ne, demokracja, propaganda.
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W dzisiejszych czasach mogłoby się wydawać, że ustroje autorytarne oraz 
totalitarne to systemy rządów, które często oparte na obłąkanych ideologiach, 
są już reliktem historycznym. Pierwszych zaczątków autorytaryzmu mogliśmy 
się bowiem doszukiwać w filozofii politycznej Thomasa Hobbes’a w czasach 
nowożytnych. Twierdził, że ludzie aby wzajemnie nie czynili sobie krzywdy 
własną wolą muszą zostać podporządkowani jednej mocy woli tj. jednemu 
człowiekowi bądź grupie osób odpowiedzialnych. Upatrywał on w tym jednak 
szansę na spokój i dobrobyt w myśl łask bożych dla dobra ogółu niż wyłączenie 
praw ogółu dla wyłącznej, ciemiężącej władzy tyrana bądź grupy oligarchów. 
Stał się podłożem dla wielu innych myślicieli, którzy odrzucili jednak autorytet 
boski oraz instytucje Kościoła ukierunkowując te idę na siłę państwa (Hobbes 
2005, s. 257–258). Znaczącym przełomem było narodzenie się marksizmu 
w Manifeście Komunistycznym napisanym przez Karola Marksa i Fryderyka 
Engelsa, którzy podpierali się ideą, że „Historia wszystkich dotychczasowych 
społeczeństw jest historią walk klasowych” (Engels, Marks 2007), nie ukierun-
kowywali oni bezpośredniego zamachu na władzę ale namawiali do stworzenia 
społeczeństwa socjalistycznego, złożonego z komunistów dążących do prze-
ciwstawiania się wszelkim istniejącym stosunkom społecznym i dotychczaso-
wym ustrojom państwowym, co miało prowadzić do utopijnego rozwiązania 
a w rzeczywistości dało podłoże myśli autorytarnej – na gruncie marksizmu 
wytworzył się leninizm obowiązujący jako ideologia przewodnia Związku So-
cjalistycznych Republik Radzieckich od dnia jego powstania aż po jego rozwią-
zanie. Ważnym postulatem było rozwinięcie propagandy poprzez stworzenie 
socjalistycznej samodzielnej pracy oraz centralizacja partii na wzór centralizmu 
demokratycznego co było jednak działaniem fasadowym. Po śmierci Włodzi-
mierza Lenina jego myśl była w dalszym ciągu modyfikowana między innymi 
przez Józefa Stalina i w ostatecznej mierze doprowadziła do represji polega-
jących na masowych mordach np. Wielkiego terroru1 niż do jednoczenia się 
klasy robotniczej. Pomimo, że przedstawieni filozofowie pochodzili z Niemiec 
oraz Anglii, to ich myśl stała się zaczątkiem autorytaryzmu w ZSRR. Korzeni 
totalitaryzmu upatruje się w Niemczech – również niemiecki filozof Fryderyk 
Nietzsche był przeciwnikiem idei równości, którą uważał za szkodliwą. Tak 
jak Marks, rozdzielał możliwość istnienia silnego państwa podpartego przez 
religię, którą uważał za przymiot oddający władzę w ręce słabszych i liczniej-
szych. Uważał, że władza powinna być sprawowana przez „nadczłowieka”  

1 Terminu „Wielki terror” użył Robert Conquest jako tytułu fundamentalnej monografii za-
gadnienia z 1968 roku.  Jest to okres w historii ZSRR szczególnego nasilenia represji ze strony 
policyjnego NKWD. 
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o specjalnych przymiotach charakteru (Nietzsche 1922, s. 7). Nie była to 
jednak myśl rasistowska, a jedynie podejście indywidualistyczne, które zo-
stało przekształcone i stało się inspiracją dla ruchu narodowosocjalistycznego.  
W Niemczech, powstała ideologia Rasy panów, która utwierdzała nazistow-
skich Niemców, że są jedynym narodem będącym przedstawicielem idealnej  
i czystej białej rasy. 

Przedstawiona powyżej linia historyczna wskazuje, że nawet z ideologii, 
która miałaby zapewnić umocnienie demokracji i obrony jej ludności może 
narodzić się myśl reżimowa. Wszystko zależy od podporządkowania się spo-
łeczeństwa pod nurt przedstawiany przez rządzących. Pomimo haseł rozpo-
wszechnionych na całym świecie- „Nigdy więcej wojny”2 czy „Demokracja 
jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których 
próbowano od czasu do czasu”3- zauważalny jest jednak wzrost popularno-
ści poglądu, że demokracja przeżywa aktualnie swój kryzys wieku średniego 
oraz pojawiają się coraz częstsze nieporozumienia na płaszczyźnie obywatele −  
rząd. We współczesnym świecie obserwujemy brak poszanowania praworząd-
ności, szczególnie na płaszczyźnie regulacji konstytucyjnych czy naruszania 
niezależności systemu sądownictwa. Konstytucje państw z ustrojem demo-
kratycznym powinny gwarantować obywatelom wolność słowa, jednak kapi-
talizacja rynku medialnego doprowadziła do nieposzanowania dla wolności 
mediów. Występuje brak odpowiedniej edukacji obywatelskiej i prawnej co 
według kolokwialnej myśli prowadzi do sytuacji gdzie „Głupim narodem ła-
twiej się rządzi”. Społeczeństwa obecnie uznają każdą informację za prawdziwą 
bez przeprowadzenia osobistej refleksji nad własnymi potrzebami utożsamia-
jąc je z potrzebami rządzących. Kruchym modelem jest demokracja liberalna  
i wymaga wielkiego wysiłku od całości społeczeństwa aby utrzymać takowy 
ustrój pod naporem współczesnych zagrożeń. Brak oporu społeczeństwa wo-
bec bezprawnych działań władzy prowadzi do przekształcenia się demokracji 
liberalnej w reżimy połączone z nieuzasadnionymi ograniczeniami wolności  
i równości obywateli, do samowoli prawnej, utrzymywaniu reżimowej władzy 
poprzez manipulacje wyborcze a nawet do większego zróżnicowania majątko-
wego obywateli. Pojawia się pytanie- Jak to możliwe, że w dobie rozwoju nauki 
i techniki oraz nieograniczonego dostępu do informacji, społeczeństwa dalej 
popadają w letarg i stają się ślepym bytem podążającym za władzą, godząc się  
 

2 Jan Paweł II: "Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej 
ludzkości".
3 Winston Churchill, Przemowa na posiedzeniu Izby Lordów, Londyn 1947.
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na istnienie nowoczesnych form niewolnictwa i nie rozumiejąc prawdziwości 
zmian w ich istocie? 

Przed podjęciem szczegółowych rozważań dotyczących analizy bierności 
społecznej oraz przypadków łamania praw ustanowionych przez akty nor-
matywne poszczególnych państw należy dokonać objaśnienia podstawowych 
pojęć użytecznych na dalszym etapie lektury rozdziału oraz jednocześnie ob-
jaśniających jakimi mechanizmami posługują się władze reżimowe do prze-
kształcenia demokracji w reżimy autorytarne i totalitarne. 

Kluczowym mechanizmem jest propaganda, która początkowo ujmowana 
była w zakresie działań neutralnych dążących do „szerzenia pewnych poglądów, 
idei, haseł mające na celu uzyskanie dla nich poparcia lub ich zdyskredytowa-
nie” (WSJP 2009, s. 665). Miała ona na celu upowszechnienie trwałych postaw 
dążących do poprawy jakości życia społeczeństwa poprzez wskazanie im właści-
wego nurtu, przerodziła się dziś jednak w rozumowaniu politycznym w broń 
służącą do pozyskiwania zwolenników, nawet nie zawsze moralnych idei. 

Powiązanym z propagandą środkiem jest populizm, który z założenia kie-
ruje się w stronę idei i woli społeczeństwa w opozycji do rządzących, w rzeczy-
wistości jest użyteczny w masowej manipulacji wykorzystywanej w propagan-
dzie i poprzez zgłębienie psychologii tłumu prowadzi do żerowania rządzących 
na oczekiwaniach wyborców nie tylko w sferze politycznej, ale również ekono-
micznej czy kulturowej. 

Owe z założenia neutralne wyrażenia nacechowane są dziś negatywnie, 
służą one do osiągnięcia celu politycznego dzięki zaangażowaniu retoryki 
jednostronnej, która unika dyskusji merytorycznych oraz stosuje uproszcze-
nia zrozumiałe dla mas przy czym odwołuje się do symboli i tradycji. Ma to 
na celu przede wszystkim wytworzenia silnej więzi pomiędzy charyzmatycz-
nym przywódcą i rządzonymi (wbrew swoim założeniom). W państwach nie-
demokratycznych propaganda i populizm stanowią jeden z podstawowych 
instrumentów dążenia do umocnienia dyktatury (SP 1999, s. 197). Należy 
zaznaczyć, że najnowsze środki przekazu informacji np. serwisy internetowe 
dostarczają przywódcom politycznym możliwość niewykorzystywanych w hi-
storii opcji kierowania społeczeństwem poprzez rozpowszechnianie zgodnych 
z własną ideologią informacji.  

Jeśli obywatele nie przeciwstawią się mechanizmom lekkim stosowanym 
przez władzę takowa może poczuć się bezkarna i pojawia się demokracja fasa-
dowa. Oznacza to, że aparat państwa dla zachowania opinii istnienia ustroju 
demokratycznego wprowadza liczne instytucje demokracji fasadowej, które  
w rzeczywistości nie są w stanie wykonywać swoich zadań konstytucyjnych. 
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Formalnie instytucje, które mają służyć obywatelom służą państwu doprowa-
dzając do masowych represji poprzez terror na społeczeństwie. Terror jako 
ciężki mechanizm wykorzystywany przez władzę oznacza przestrach społeczeń-
stwa do stawiania otwartego a nawet ukrytego oporu przeciw władzy. Polega 
on na kolektywnej przemocy wobec nie tylko przeciwników, ale również wy-
znawców władzy, jako że tylko powszechny terror może stać się skuteczny. Spo-
łeczeństwa reżimowe pod wpływem represji stają się bierne wobec dolegliwości, 
których doznają a nawet wobec śmierci. Kiedy reżim jest na wysoko zaawanso-
wanym etapie ofiary stają się apatyczne. Znacząco dogodniej jest powstrzymać 
dążenie do reżimowego sposobu prowadzenia polityki niż rozpoczęcie oporu  
w narodzie, który od dawna demokracją nie jest (Przeworski i in. 1998, s. 32 i n.).

Obywatele każdego państwa funkcjonują w określonych sieciach społecz-
nych- najkorzystniejsze dla demokracji jest wytworzenie się w narodzie spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Członkowie państwa są wtedy aktywnym i spo-
łecznym, nastawionym na działanie i poszerzanie swoich praw bytem, który 
poprzez wykształcone zasady funkcjonowania nie dopuszcza do pojawienia 
się reżimowych idei wśród władzy. Brak działania obywateli jest niepokojący 
dla demokracji, ponieważ nie jest ona chroniona przed zagrożeniami na nią 
wpływającymi. Tacy członkowie narodu nie opierają się populizmowi i ślepo 
zawierzają propagandzie. Aktywni obywatele skutecznie rozliczają instytucje 
państwowe z przeprowadzanych działań. Najbardziej rozpowszechnionym 
sposobem mierzalności poziomu społeczności obywatelskiej są sondaże opinii 
publicznej czy to w związku z deklaracją uczestnictwa w wyborach, referen-
dach czy aktywizacją w czynnościach dla dobra ogółu. Podążając tym nurtem 
rozumowania można skonstruować konkluzje, że zaangażowanie obywateli 
przekłada się na poziom demokracji w danym kraju. 

Według rankingu Democracy Index4 opracowanego przez Economist 
Intelligence Unit i podpartego oceną 60 wskaźników pogrupowanych w pię-
ciu różnych kategoriach najpełniejszą demokracją na świecie jest Norwegia. 
Przyglądając się norweskiemu społeczeństwu stwierdzamy, że posiadają wy-
soki poziom zaufania do swoich instytucji państwowych, zawierzają w pełni 
niezawisłym sądom, korupcja jest tam problemem marginalnym. Podejmowa-
nie decyzji wyłącznie przez rządzących jest tak samo marginalne jak korupcja  
w tym kraju. Ważne ukierunkowania losów kraju polegają na współpracy 
władzy z zorganizowanymi grupami obywatelskimi, co obowiązuje również  

4  Wskaźnik demokracji, który opisuje corocznie aktualizowany stan ustroju demokratycznego 
w 167 krajach na świecie. 
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w stosunkach zawodowych w miejscach pracy Norwegów. Współpraca ta czę-
sto jest określana modelem norweskim. Ponad to od czasów II wojny świa-
towej średnia frekwencja w wyborach parlamentarnych wynosi niezmiennie 
ponad 80%5.

Według tego samego rankingu ostatnie miejsce zajmuje Korea Północ-
na charakteryzowana jako pełny system totalitarny. Istniejące tam konstytu-
cyjne zasady mają ukierunkowywać na ustrój demokratyczny, są one jednak 
codziennie bez proceduralnie łamane i represje są tam zjawiskiem powszech-
nym. Jakie jest stanowisko obywateli? Propaganda Kim Dzong Un’a budząca 
poczucie ironii w innych krajach- szczególnie z wysokim wskaźnikiem demo-
kracji- wśród obywateli Korei Północnej wzbudza poczucie braku zagrożenia 
dla suwerenności państwa i bezpieczeństwa mieszkańców. Naród posiada za-
szczepioną nieufność wobec świata zewnętrznego. Koreańczycy podobnie jak 
kiedyś Niemcy III Rzeszy zaprzestali form oporu- nie przejawiają chęci aktyw-
nego podejmowania decyzji odnośnie ich społeczności, podporządkowują się 
zdaniu władzy. Również identycznie wykształcili w sobie przekonanie o wy-
jątkowości rasy koreańskiej (Myers 2011) jak kiedyś Niemcy o rasie aryjskiej. 
Nawet dzienniki opisywały ich społeczność jako jedyny naród na całym globie, 
który może być dumny ze swojego pochodzenia (Myers 2011, s. 60). 

Na podstawie owego porównania zauważalny jest kontrast zachowania 
społeczeństw w dwóch skrajnych ustrojach. Żadne państwo nie może istnieć 
bez ludności, jednak należy odróżnić bycie obywatelem od bycia obywate-
lem zaangażowanym. Zasadniczą różnicą jest świadomość i wykorzystywanie 
praw i obowiązków jakie społeczeństwo posiada. Obywateli Norwegii jako 
demokracji pełnej możemy określić w stosunku do władzy jako partnerów. 
Zachowana zostaje równość, która wpływa również na dobrobyt innych re-
lacji społecznych. Natomiast obywatel Korei Północnej w stosunku do wła-
dzy określany może być mianem poddanego, w skrajnych przypadkach jako 
niewolnika traktowanego jak w prawie rzymskim jako rzecz. Społeczeństwa  
w państwie totalitarnym są wszechstronnie kontrolowane przez państwo. Na-
leży się zastanowić czy na tak wysokim poziomie indoktrynacji możliwe jest 
istnienie opozycji- kiedy nawet sąsiedzi kontrolują się wzajemnie w podążaniu 
za ideologią narodową. 

Przeprowadzone powyżej rozważania miały na celu głębsze zrozumie-
nie podłoża historycznego i kulturowego, które wpływa na brak oporu oby-
wateli wobec braku poszanowania przez władze praw i wolności nadanych 

5 https://www.sgi-network.org/2020/Norway/Quality_of_Democracy.
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społeczeństwu poprzez akty prawne. Warto przedstawić kilka konkretnych sytuacji  
w konkretnych sytuacjach aby zrozumieć jak rażące w dzisiejszych czasach 
bywa pogwałcenie prawa. Do czołowych przedstawicieli rządów, które wpły-
wają na sytuację członków własnej narodowej wspólnoty poprzez brak respek-
towania nawet ich podstawowych swobód prawnych należą Egipt, Rosja, Bia-
łoruś, Chiny czy wspomniana już Korea Północna. 

Naruszanie praw człowieka w Egipcie na początku XXI wieku dokonuje 
się przede wszystkim w zakresie wolności słowa oraz wolności sumienia oraz 
wyznania. Samo zbudowanie silnego państwa egipskiego którego prekursorem 
miał być Naser6 proklamujący sojusz elit wojskowych i cywilnych. Możliwe,  
że udałoby się je zbudować na gruncie demokratycznym gdyby nie istniał konflikt 
z Izraelem7 od 1948 roku, ponieważ pomimo zawarcia stosunków pokojowych 
pomiędzy tymi krajami niepokoje występujące na tych obszarach wymuszają 
na władzach odejście od zachodniego zaabsorbowania konstytucjonalizmem. 
Dodatkowym utrudnieniem dla poszerzenia swobód jest nieustająca walka  
z islamskim ekstremizmem, który doprowadził w 2011 r. do wybuchu arab-
skiej wiosny8 i w efekcie do rządów autorytarnych. Parlament Unii Europej-
skiej nieustanie upomina Egipt, że dobrobyt ich kraju powinien być powią-
zany z ustanowieniem i ugruntowaniem ustroju demokratycznego. Artykuł 
pierwszy w ich konstytucji stanowi, że:

The Arab Republic of Egypt is a sovereign, united, indivisible State, 
where no part may be given up, having a democratic republican system 
that is based on citizenship and rule of law(…)9.

Mimo dumnego brzmienia- dochodzi tam do ciągłych mordów i maso-
wego terroru. Elity władające wręcz zachęcają do krytyki zwolenników prze-
strzegania praw człowieka oraz surowo zabraniają z korzystania w tym wzglę-
dzie z pomocy państw zachodnich. Uciskany tam ogół społeczeństwa dzieli 
się jednak wewnętrznie pod względem nierównego traktowania, przy którym 
wspomnieniu warto zwrócić uwagę na artykuł czwarty Konstytucji Egipskiej 
Republiki Arabskiej:

6 Gamal Abdel Naser to egipski oficer i polityk, prezydent Egiptu sprawujący władzę autorytar-
ną w latach 1954-1970. Twórca naseryzmu- systemu opartego na koncepcjach ideologicznych 
oraz panarabskich. 
7 Nieprzerwany konflikt na tle religijnym pomiędzy Izraelem a Ligą Państw Arabskich. 
8 Arabska wiosna to protesty społeczne w latach 2011-2012 w krajach arabskich buntujące się 
przeciwko ciągłemu ograniczeniu swobód obywatelskich. W rezultacie przyniosły one jednak 
odwrotny skutek. 
9 Konstytucja Arabskiej Republiki Egiptu z dnia 18 stycznia 2014 roku, Kair 
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Sovereignty belongs only to the people, who shall exercise and pro-
tect it. The people are the source of powers, and safeguard their natio-
nal unity that is based on the principles of equality, justice and equal 
opportunities among all citizens, as stated in the Constitution10.

oraz piąty:

The political system is based on political and partisan pluralism, peace-
ful rotation of power, separation and balance of powers, the inevitable 
correlation between powers and responsibilities, and respect for human 
rights and freedoms, as stated in the Constitution11.

i dziewiąty:

The State shall ensure equal opportunities for all citizens without 
discrimination12.

Egipt chce zapewnić poprzez tę ustawę zasadniczą swoich obywateli,  
że niezależnie od płci oraz wieku, czy mniejszości, do której przynależą będą 
oni przez władze traktowani jednakowo. Patrząc na ówczesne zmiany w prawie 
rodzinnym można się z tym nie zgodzić. Prezydent Abd al-Fattah as-Sisi za-
pewnia, że jest za równouprawnieniem płciowym13, ale wprowadzane zmiany 
legislacyjne na to nie wskazują, ciągle marginalizując prawa kobiet. 

Rosja od roku 2012, kiedy to Władimir Putin powrócił na urząd prezy-
denta, rozpoczęła nowy wątek konsolidacji władzy. Ciągłe ograniczanie swo-
bód obywatelskich w tym kraju ma się przysłużyć monopolu na władzę po-
siadaną przez wąską elitę skupioną wokół charyzmatycznego lidera. Władimir 
Putin od zawsze mówi, że w Rosji będzie obowiązywać ,,dyktatura prawa’’14-  
w praktyce jest to tworzenie nowych, represyjnych aktów prawnych dążących 
do dyktatury nie praw konstytucyjnych tylko praw ideologicznych obozu 
władzy. Podobnie jak w Korei Północnej, rząd rosyjski usprawiedliwia swo-
je działania poprzez wzbudzenia w swoich obywatelach poczucia zagrożenia 
istniejącego na zewnątrz kraju- w tym przypadku państw zachodnich. Pu-
tin zapewniając swoich obywateli o gwarancie bezpieczeństwa dla ludności 

10 Konstytucja Arabskiej Republiki Egiptu z dnia 18 stycznia 2014 roku, Kair 
11 Konstytucja Arabskiej Republiki Egiptu z dnia 18 stycznia 2014 roku.
12 Konstytucja Arabskiej Republiki Egiptu z dnia 18 stycznia 2014 roku.
13 Prezydent Egiptu opowiada się za równością zarówno kobiet, jak i wszystkich obywateli, przy 
czym jednocześnie wyraża pogląd, że demokracja Egipcie nie będzie jeszcze możliwa do wpro-
wadzenia na przestrzeni najbliższych 25 lat. 
14 Rogoża,Wiśniewska 2003.
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poprzez umocnienie władzy centralnej, w rzeczywistości doprowadzi do cał-
kowitej eliminacji niezależnej aktywności obywatelskiej, której zakres praw 
jest stale w tym kraju zmniejszany. Rosja do perfekcji opanowała pozosta-
wianie swoich obywateli w przekonaniu o istnieniu ustroju demokratycznego  
w ich kraju. Nie jest to jednak model demokracji, który obowiązuje zgubnych 
wzorcach krajów zachodnich. Jest to demokracja suwerenna tj. stworzona 
na indywidualnych wzorcach rosyjskich, czyli najprościej ujmując fasadowa  
w całej okazałości. Rosja nieprzerwanie od 2000 roku prowadzi politykę two-
rzenia fasadowych instytucji demokratycznych. Przykładem takiego działania 
jest próba podjęcia finansowania części organizacji pozarządowych z funduszy 
państwa. Każdy kto przekłada interesy obcego państwa nad interes gospodar-
czy Federacji Rosyjskiej określany jest jako agent zachodni i ponosi za to od-
powiedzialność karną regulowaną przez art. 330 Kodeksu karnego Federacji 
Rosyjskiej15. Sam trójpodział władzy w Rosji jest fasadowy, w rzeczywistości 
wszystkie władze podlegają jednemu naciskowi prezydenta oraz grupy wokół 
niego skupionej. 

W Białorusi, która ciągle pozostaje pod silnym wpływem rosyjskim należy 
przyjrzeć się sytuacji wykorzystywania przez władzę krajowego systemu spra-
wiedliwości przeciwko ofiarom, a nie osób które się wobec nich dopuszczają 
zmasowanego terroru. Konstytucja Republiki Białorusi stanowi:

Art. 23.Ograniczenie praw i wolności osoby jest dopuszczalne tylko  
w przypadkach określonych ustawowo w interesie bezpieczeństwa naro-
dowego, porządku publicznego, ochrony moralności, zdrowia publicz-
nego, praw i wolności innych obywateli. [...]16.

Art. 33.Każdy ma zagwarantowaną wolność poglądów, przekonań  
i swobodne ich wyrażanie.Nikt nie może być zmuszony do wyznawa-
nia swoich przekonań lub wyrzeczenia się ich.Monopolizacja środków 
masowego przekazu przez państwo, organizacje społeczne lub indywi-
dualnych obywateli, a także cenzura, są niedozwolone”17.

Art. 36.Każdy ma prawo do swobodnego zrzeszania się [...]18.

15 Ustawa karna Federacji Rosyjskiej z dnia 13 czerwca 1996 roku.
16 Konstytucja Republiki Białorusi z dnia 15 marca 1994 roku, stan prawny na dzień 1 lipca 
2021 roku.
17 Konstytucja Republiki Białorusi z dnia 15 marca 1994 roku, stan prawny na dzień 1 lipca 
2021 roku.
18 Konstytucja Republiki Białorusi z dnia 15 marca 1994 roku, stan prawny na dzień 1 lipca 
2021 roku.
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Owe podstawy konstytucyjne są w tym kraju nieustanie łamane. Opory 
obywatelskie, do których społeczeństwo białoruskie w dalszym ciągu jeszcze 
jest zmotywowane, zorganizowane w protesty wobec sfałszowanych wyborów 
nowej władzy są brutalnie tłumione19. Od początku protestów w sierpniu  
2020 r. wpłynęły liczne protesty obywateli na rządzących jednak nie rozpoczę-
ło się ani jedno śledztwo przeciwko funkcjonariuszom represji dokonujących. 
Osoby uczestniczące w pokojowych demonstracjach, do których posiadały pra-
wo były zatrzymywane wbrew własnej woli, bez procesów. Terror zamieniał się 
w bestialstwo- przetrzymywani byli pozbawieni wody oraz pożywienia, rozbie-
rani do naga i brutalnie bici byli pozbawieni pomocy medycznej. Prokuratura 
w tym kraju nie wszczęła postępowania wobec nikogo kto poprzez rozkaz od 
władzy jako funkcjonariusz podporządkowany dopuścił się naruszenia niety-
kalności cielesnej współobywatela, wszczęła natomiast sprawy karne przeciwko 
demonstrantom na podstawie fałszywych zarzutów. Pomimo tego, że Białoruś 
jest zobligowana do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych władza cią-
gle ignoruje wszelkie prośby i zalecenia do zaprzestania terroru, utrzymując że 
jest ustrój jest demokratyczny. 

W Chińskiej Republice Ludowej ciągle w rozwoju jest ruch komunistycz-
nej rewolucji charakteryzującej poparcie dla rządów jednej partii – Komuni-
styczna Partia Chin. Partia ta zyskuje poparcie poprzez więzienia i tortury,  
a kara śmierci wykonywana jest tam niemal codziennie. Powszechne są tam 
obozy pracy20, które na wzór sowieckich łagrów służą koncentracji opozycji  
i mają służyć reedukacji. Nie jest to jednak zgodne z prawdą- większość osa-
dzonych nigdy już stamtąd nie wraca. Umieszczenie w takim obozie pracy 
odbywa się wyłącznie przez nakaz partii, nie potrzebne jest żaden prawomocny 
wyrok sądu. 

Article 33 All persons holding the nationality of the People’s Republic 
of China are citizens of the People’s Republic of China. All citizens  
of the People’s Republic of China are equal before the law. The state 
shall respect and protect human rights. Every citizen shall enjoy the 
rights prescribed by the Constitution and the law and must fulfill the 
obligations prescribed by the Constitution and the law21.

19 Mowa o wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 roku. Raport Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie na podstawie wnikliwych informacji oznajmił, że wybory 
zostały sfałszowane z korzyścią dla Aleksandra Łukaszenki i zażądał ponownego ich przeprowa-
dzenia pod nadzorem międzynarodowym. 
20 Laogai Research Foundation szacuje, że istnieje obecnie 909 działających obozów. 
21 Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 4 grudnia 1982 roku, stan prawny na dzień 
11 marca 2018 roku.
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Article 37 The personal freedom of citizens of the People’s Republic of 
China shall not be violated.No citizen shall be arrested unless with 
the approval or by the decision of a people’s procuratorate or by the 
decision of a people’s court, and arrests must be made by a public se-
curity organ22.

Przymusowe bezprawne obozy pracy są niezbitym dowodem na łamanie 
praw obywateli. Ludność tam przetrzymywana bezprawnie na skutek wycień-
czenia ciężką praca oraz często niedożywienia umiera w zatrważających ilo-
ściach. Do śmierci chińskich obywateli przyczynia się również wykonywanie 
kary śmierci w stosunku do przeróżnych przestępstw, a nawet wykroczeń, któ-
re w innych krajach obciążono by grzywną. Wyrok kary śmierci jest również 
wykonywany za niepochlebne wyrażenie się o władzy komunistycznej. 

W Korei Północnej wzrok międzynarodowy skierowany jest na propa-
gandę Kim Dzong Una, która otacza wokół niego ideologie nadprzyrodzo-
nych zdolności. Jest ona wszechobecna w kraju i wkracza w każdą dziecinne 
życia obywatela, nawet najbardziej błahą. Opiera się ona na kulcie boskiej jed-
nostki władającego, który jest źródłem wszelkich aktów prawnych w państwie,  
a jego wola pozostaje niezmącona nawet jeśli jej decyzyjność odbywa się 
kosztem praw czy nawet życia obywateli (Dziak 2013). Obywatel nie mogą,  
a nawet nie chcą liczyć na wsparcie zewnętrznych państw, ponieważ obierają 
ideologię, że są jedyną czystą rasą, a reszta świata jest okrutna i nie należy się 
z nimi mieszać. Z założenia każdy obywatel Korei Północnej staje się dobrym 
przymiotem swoim charakterem jeśli poświęci się służbie państwu. Jak od-
powiednio temu państwu służyć określają programy telewizyjne, przemowy, 
komiksy, piosenki oraz plakaty, które wkraczają nawet w aspekt odpowied-
niego ubioru. Koreańskie dzieci od samego początku uczone są w szkołach 
podporządkowania reżimowi oraz pracy w grupie, który wyklucza istnienie 
indywidualizmu, który mógłby prowadzić do wzmożenia aktywności społe-
czeństwa obywatelskiego.  

Pojawia się coraz więcej porównań Polski do krajów reżimowych- dla-
czego coraz więcej opinii, że zmierzamy w stronę państwa autorytarnego? Jed-
nym z cech państwa demokratycznego jest niezależność władzy sądowniczej, 
która w trójpodziale Monteskiusza ma na celu kontrole władzy wykonawczej  

22 Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 4 grudnia 1982 roku (stan prawny na dzień 
11 marca 2018 roku). 
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i ustawodawczej. Po nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa23  
o nowym brzmieniu, która spowodowała zmiany w zakresie wyboru jej człon-
ków. Z konstytucyjnego punktu widzenia nie można przenieść na władzę usta-
wodawczą wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. 

Art. 187 Skład i tryb wybierania Krajowej Rady Sądownictwa
1.Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:
1)Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, 
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej,
2)piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, 
sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,
3)czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch 
członków wybranych przez Senat spośród senatorów.
2.Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków prze-
wodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących24.

W wyniku nowelizacji w grudniu 2017 roku w Polsce doszło do przerwa-
nia kadencji piętnastu członków Rady, którzy byli sędziami. W ich miejsce 
to Sejm powołał nowy skład. Na niedemokratyczność i bezprawie tej sytuacji 
wskazywało szeroko środowisko prawnicze oraz organizacje międzynarodowe. 
Sama Krajowa Rada Sądownictwa dla pozoru w listopadzie 2018 roku wniosła 
do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów no-
wej ustawy- do wydania orzeczenia nigdy nie doszło, a postępowanie zostało 
umorzone w całości. Wpływ państwa na obsadę najwyższego z polskich sądów 
wydaje się jednak niezgodny z art. 45 Konstytucji RP:

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy 
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny  
i niezawisły sąd.25.

Sędziowie w Polsce przestali być apolityczni a tym samym nie wzbudza 
to już poczucia obywateli, że mogą oni podlegać sprawiedliwej jurysdykcji bez 
względu na własne stronnictwo polityczne. 

W Polsce coraz częściej dochodzi do marginalizacji praw poszczególnych 
grup społecznych czy też płci. Od 2016 roku nasilane są prawa dotyczące  
 

23 Zamiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nastąpiły  
z dniem 8 grudnia 2017 roku i doprowadziły do wyboru przez Sejm 15 członków nowego skła-
du Krajowej Rady Sądownictwa co uderza w niezależność władzy sądowniczej od ustawodawczej. 
24 Ustawa z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
25 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.1997 roku.
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zakazu aborcji, a nawet samej dostępności środków antykoncepcyjnych. Zgod-
nie z ustawą karną w Polsce 

Art.  152. [Aborcja za zgodą kobiety] § 1. Kto za zgodą kobiety przery-
wa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 326.

Jest to najcięższy z możliwych wymiarów kary, a możliwości dokonania 
aborcji w Polsce jest coraz mniej. 27 stycznia 2021 roku Trybunał Konstytu-
cyjny ogłosił27, że aborcja z powodu „ciężkiego i nieodwracalnego upośledze-
nia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” jest niezgodna  
z konstytucją. Rządzący kolejny raz wpłynęli tutaj na instytucje sądowniczą, 
ponieważ wcześniej nieskutecznie parlament próbował wprowadzić noweliza-
cję ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.28 ze zmianami o takim samym brzmie-
niu jaki ustanowił Trybunał poprzez swoje orzeczenie. Skupiono się tutaj na 
ochronie nasciturus’ a29, którego ówczesna władza traktuje jako byt w pełni 
czujący, chociaż w wielu opiniach pozostaje to nadal kwestią sporną. Zgodnie 
z art. 68 Konstytucji RP o Prawie do ochrony zdrowia:

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publicz-
ne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finanso-
wanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń 
określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnospraw-
nym i osobom w podeszłym wieku30.

Brak dostępu do przerwania ciąży narusza jednak to prawo w stosunku 
do kobiet, które na mocy umów międzynarodowych oraz Konstytucji RP po-
winny być chronione. Jeśli ciąża zagraża zdrowiu lub mogłaby kobiecie ode-
brać życie zmuszanie jej do kontynuacji ciąży powoduje jej cierpienie nie tylko 
fizyczne, ale również psychiczne. Narusza to dostępność kobiet do świadczeń 
medycznych a także często zmusza je do podjęcia odpowiedzialności za nowe-
go obywatela pomimo ciężkiej sytuacji ekonomicznej. 

26 Ustawa z 6.06.1997 roku-Kodeks karny.
27 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., sygn. akt K 1/20.
28 Ustawa z 7.01.1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży.
29 Powszechnie używany termin prawniczy określający płód w łonie matki; dziecko poczęte,  
a jeszcze nie urodzone. 
30 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.1997 roku.



24

WERONIKA ANNA ŁOWICKA

Marginalizacja dotyka również w Polsce społeczności homoseksualnej, 
która jest niezgodna z chrześcijańskimi korzeniami naszego państwa, co dla 
osób niewierzących może być wręcz traktowane jaki ideologia elit. 

Art. 32. Konstytucji RP
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecz-
nym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny31.

Dyskryminacja części społeczeństwa ze względu na ich orientacje seksu-
alną łamie podstawowe prawa człowieka, które stanowi o równości wszystkich 
wobec aktów normatywnych. Mowa polityków w Polsce jasno wskazuje na 
kreowanie środowiska osób LGBT jako wroga dla poprawnego funkcjonowa-
nia polskiej chrześcijańskiej rodziny. Taka retoryka doprowadza do zagrożenia 
życia, na które państwo wystawia tych obywateli czego przykładem jest Marsz 
Równości w Białymstoku32, który zakończył się atakiem na społeczność LGBT 
ze strony konserwatywnych działaczy. Doszło wówczas do poważnych incy-
dentów przy udziale naruszenia nietykalności cielesnej uczestników. 

Ważnym aspektem, który w państwie demokratycznym wystąpić nie po-
winien jest wzmożona kontrola nad mediami, której doświadczamy w Rosji 
czy Korei Północnej uznawanych za reżimy. Jako, że politycy w naszym kraju 
traktują media jako aktywnego uczestnika politycznego sporu i pokładają wia-
rę w siłę przekazu masowej informacji w coraz większym stopniu dążą do kon-
troli treści publikowanych. Jesteśmy świadkami zamachu na wolność mediów, 
procesów wytaczanych dziennikarzom czy zmuszania mediów do ukazywania 
idealnego obrazu rządzących- społeczeństwo doznaje utrudnień w być obywa-
telskim, ponieważ jest zalewane fałszywymi utopijnymi informacjami33.

Obecnie dużo decyzji podejmowanych w Rzeczpospolitej Polskiej przez 
władze godzi w ustawę zasadniczą, a dokładniej w art. 31 stanowiący:

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno-
ści i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy 
są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia  

31 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.1997 roku.
32 Odbył się dnia 20 lipca 2019 roku w Białymstoku i zakończył się masowymi represjami na 
jej uczestnikach. 
33 Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nowelizacja ustawy o radiofonii i telewi-
zji doprowadziła do pogłębienia upolitycznienia mediów publicznych i zagrożenia swobody 
wypowiedzi. 
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i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ogranicze-
nia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw34.

Władza w Polsce osiągnęła cel podziału społeczeństwa. Nie istnieje już 
wspólne miejsce dla narracji obywatelskiej- każdy przetwarza informacje zgod-
nie z tym z jakich źródeł korzysta – pro PiS-owskich czy odwrotnie. Debata 
społeczna przerodziła się w masowy konflikt pomiędzy zwolennikami różnych 
stron politycznych. Gwarancje konstytucyjne odnośnie ochrony zdrowia, czy 
wolności słowa zostały załamane a Trybunał Konstytucyjny jako ich strażnik 
przestał stawiać opór rządzącym. Obywatele utracili zdolność organizowania się 
w byt chroniący interes publiczny ogółu w wyniku braku dostrzegania procesu, 
który ciągle następuje. Kłócąc się o decyzje podejmowane ,,teraz’’, całościowo 
nie zastanawiają się nad ich konsekwencjami w przyszłości, w wyniku czego 
nie stawiają oporu przed zmierzającym do ustroju Polski autorytaryzmem. 

 Przyzwolenie społeczne na łamanie prawa wykreowane zostało przez owe 
kraje poprzez propagandę stosowaną w mediach, które w reżimowych ustro-
jach są czwartą władzą, ale w rękach rządu. W realiach demokratycznych okre-
ślenie mediów jako czwartej władzy nie budzi negatywnych emocji.

Niezakłócony dostęp wszystkich obywateli do informacji umożliwia 
sprawne funkcjonowanie ładu społecznego. Natomiast ograniczenia  
w korzystaniu z prawa każdego człowieka do poszukiwania, gromadze-
nia i rozpowszechniania informacji rodzą niepewność, poczucie braku 
stabilizacji i w konsekwencji niepokój społeczny (Olędzki 2001, s.15).

Ogromne znaczenie ma fakt, czy media są kontrolowane przez władzę czy 
zgodnie z wymogami konstytucyjnymi służą jej kontroli i są środkiem wolnego 
przekazu obywatelskiego. Dziennikarze nie powinni przekazywać nieprawdzi-
wych informacji tylko dlatego, że wywiera to na nich władza, powinni śledzić 
raczej ich działanie i docierać do informacji, które są ukrywane i tym samym 
wzbudzać zaufanie społeczeństwa poprzez dostarczanie wiarygodnych infor-
macji, które w rękach obywateli mogą stać się bronią wobec bezprawnych po-
czynań elit rządzących. Należy jednak pamiętać, że niewykształcony odbiorca 
będzie miał problem z prawidłowym przetworzeniem otrzymanych bodźców. 
Mass media jako czwarta władza powinny skupiać się również na politycz-
nej edukacji, powinny pozostawiać przestrzeń na wykształcenia własnej opinii.  
W dzisiejszych czasach poza gazetami, radiem czy telewizją do grona prze-
kazu wiadomości dołączył Internet. Optymiści postrzegają w nim szansę dla 

34 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.1997 roku.
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rozwoju demokracji bezpośredniej- każdy z nas indywidualnie może wyrazić 
swoje zdanie w danej kwestii na forach internetowych czy w mediach spo-
łecznościowych. Ułatwiony został również dostęp do aktów normatywnych 
zgrupowanych w bazach internetowych. Pesymiści upatrują się w nim dodat-
kowego środka do manipulacji politycznej ze strony elit. Wszystko sprowadza 
się do tego, „że nie ma odpowiedzialnego realizowania idei obywatelstwa bez 
dostępu do informacji” (Barber 1984). Ukazuje się fakt, że pełniąca w sys-
temie demokratycznym funkcje centralną opinia publiczna kształtowana jest  
w dziś głównie przez poza realne, informatyczne środowiska. Jaki ma to związek  
z reżimami i oporem obywatelskim wobec nich? Kiedy władza poprzez akty 
normatywne narzuca cenzurę na media społeczeństwo pozostaje pozbawione 
możliwości wojny informacyjnej. Obywatele stają się niedoinformowani, tracą 
zainteresowanie polityką, ponieważ odczuwają, że pokazywany jest im tylko 
ułamek prawdy, tracą równe prawa w zakresie wyrażania swoich opinii, zapo-
minają na czym polega dyskusja publiczna. 

Doskonałym przykładem dezinformacji społeczeństwa poprzez mass 
media jak aktualna sytuacja w Rosji, gdzie władza stara się zatuszować swoje 
działania związane z inwazją na Ukrainę. Została tam wprowadzona wojenna 
cenzura, która pozwala na publikacje tylko tych treści, które są zgodne z prze-
kazem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Osoby, które się wobec tego 
nie zastosują zgodnie z znowelizowaną w marcu tego roku ustawą karną mogą 
trafić do kolonii karnej od 3 do 15 lat. Wykształca się tym samym stronni-
czość konsolidująca rosyjskie społeczeństwo wokół Putina- charyzmatycznego 
przywódcy totalitarnego, oraz uzyskanie poparcia dla władz dla wojny pro-
wadzonej na Ukrainie. Wina, którą można przypisać Rosji w łamaniu praw 
człowieka, tak oczywista w społeczeństwa doinformowanych o poczynaniach 
armii rosyjskiej w trakcie ich specjalnej operacji wojskowej, dla społeczeństwa 
rosyjskiego jest niewidoczna. Według badań aż 74%35 Rosjan popiera działa-
nia Putina lub pasywnie akceptuje stan rzeczy. 

Spoglądając na Rosję wysuwa się konkluzja że brak suwerenności spo-
łeczeństwa w mediach doprowadza do utworzenia rzeczywistości totalitarnej,  
a tym samym braku oporu obywatelskiego na rażące łamanie nie tylko ich wła-
snych praw ale również praw człowieka z państw zewnętrznych. Narzędzie wła-
dzy jaką jest wartość informacji wpływa nie tylko na ustrój kraju, ale również  
 

35 Według rządowego ośrodka badań socjologicznych WCIOM 74% Rosjan wspiera „specjalną 
operacje wojskową” na Ukrainie lub pasywnie akceptuje zaistniałą sytuację. Możliwe, że wynik 
jest jednak celowo sfałszowany i zawyżony. 
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na całokształt światopoglądu społecznego, wychowanie przyszłych pokoleń  
a nawet empatię do drugiego człowieka. 

Każde działanie władzy zmierzające w kierunku powstawania reżimów 
autorytarnych i totalitarnych dąży do obniżenia poziomu wykształcenia spo-
łecznego i braku możliwości uzyskania przez nie racjonalnych informacji. Au-
torytaryzm oraz totalitaryzm są zniewoleniem prawnym człowieka na, które 
zezwalają całe narody, a formy oporu w zaawansowanej inwigilacji są prak-
tycznie niemożliwe. Dlaczego obywatele nie oponują wcześniej? Dążenie do 
reżimu ma nie tylko dezinformować społeczeństwo, ale również nim manipu-
luje tworząc z niego bezkształtną masę niezdolną do zorganizowania się. Kiedy 
rządzący chcą pozbyć się opozycji przy okazji pozbywają się też prawdy ze świa-
domości ludzkiej danego narodu. Jak inaczej tłumaczyć fakt, że naród wierzy 
w obłąkane ideologie takie jak: wyższość nad innymi rasami czy korzenie reli-
gijne, jak nie kaskadą kłamstw, którymi jest karmiony. Nowe środki masowe-
go przekazu zwiększają możliwość kontroli opinii publicznej przez rządzących, 
a wręcz w niektórych krajach poddane są surowej odpowiedzialności karnej 
przy wyrażaniu indywidualnego zdania. Jako społeczeństwo zinformatyzowa-
ne jesteśmy bardziej podatni na populizm, który naucza nas braku empatii do 
drugiego człowieka a wyzwala w nas poczucie lojalności wobec grupy chary-
zmatycznych przywódców lub kultu jednego przywódcy. Zakłamywane są nie 
tylko informacje teraźniejsze, ale również przeszłe. Historycy od lat powtarzają, 
że nie uczymy się na własnych błędach, na błędach, za które całe narody słono 
płaciły. Po upadku III Rzeszy oraz ZSRR, po wydarzeniach holocaustu i przy-
musowych pracach w Gułagach, ale również wielu umowa międzynarodowych 
broniących praw człowieka powracamy do momentu gdzie władza ludu staje 
się przeżytkiem. Nasilenie niezadowoleń społecznych ze względu na sytuację 
ekonomiczną, społeczną spowodowało, że ludzie są w stanie poświęcić swoje 
wolności oddając je w ręce silnej władzy aby poprawić swój dobrostan- zbyt 
późno orientują się jednak, że odnosi to przeciwny skutek. Kiedy reżim auto-
rytarny i totalitarny obejmuje wszechwładzę w kraju przypisuje sobie wszel-
kie zasługi- zarówno swoje własne jak i ostatki działań społeczeństwa obywa-
telskiego. Wszelkie formy oporu przestają brać udział w debacie społecznej,  
a traktowane są jedynie represjami rozwiniętego terroru. Człowiek jako jed-
nostka przestaje być bytem prawnym a staje się bytem posłusznym. 
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Zastępstwo i sukcesja władzy 
prezydenta w wybranych 

państwach współczesnych

Abstrakt: Celem rozdziału jest szczegółowe zaprezentowanie funkcjonowania 
mechanizmu zastępstwa i sukcesji prezydentów w wybranych współczesnych 
państwach. Do pisania rozdziału wykorzystane zostały: literatura przedmiotu 
charakteryzująca niektóre przywołane systemy polityczne, treść polskich aktów 
prawnych oraz tych należących do prawodawstwa zagranicznego, a także donie-
sienia prasowe.  Metody badawcze, które zostały zastosowane podczas pisania 
rozdziału, to: metoda historyczno-genetyczna – wykorzystana do przedsta-
wienia instytucji zastępstwa i sukcesji głów państw w przeszłości, pozwalająca 
zapoznać się z ewolucją tych instytucji oraz instytucjonalno-prawna – anali-
zująca ustawodawstwo polskie i zagraniczne.  Jako wprowadzenie, w podsta-
wowym zakresie, zostanie omówiona istota ciągłości władzy państwowej oraz 
model zastępstwa Prezydenta RP, jako ustandaryzowany w większości państw 
przykład przejmowania obowiązków przez przewodniczącego izby parlamen-
tu. Następnie zostanie omówiony zakres kompetencji głów wybranych państw 
współczesnych oraz przyjęte rozwiązania instytucji zastępstwa i sukcesji władzy 
prezydentów tych państw. W pierwszej kolejności omówione są Stany Zjedno-
czone, jako przykład państwa federalnego o systemie prezydenckim. Następnie 
analizowana będzie Republika Francuska, jako państwo unitarne z systemem 
semiprezydenckim. W kolejnej części rozdziału znajdzie się analiza innych wy-
branych państw postsowieckich: Ukrainy i Azerbejdżanu. W ostatniej części 
tego rozdziału analizie zostaną poddane: Czechy i Słowacja (łącznie), Włochy 
oraz Niemcy, jako wybrane państwa Unii Europejskiej.  Całość rozdziału pod-
sumowuje zakończenie, w którym zawarte zostały najważniejsze wnioski płyną-
ce z całości pracy. 

Słowa kluczowe: zastępstwo, opróżnienie urzędu, tymczasowa niemożność, 
ustrój.
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Wprowadzenie 

Uregulowanie zastępstwa głowy państwa wynika z konieczności zapew-
nienia ciągłości działalności urzędu. Głowy państw wykonują wiele doniosłych 
prawnie funkcji, w związku z czym, w przypadku braku możliwości realizowa-
nia przez nie swoich obowiązków, państwa nie mogłyby funkcjonować prawi-
dłowo. Zastępstwo głowy państwa jest o tyle ważną materią ustrojową, że za-
wiera się ona w konstytucjach innych państw na świcie i różni się w zależności 
od przyjętego ustroju politycznego. 

W zakresie pojęciowym zastępstwa i sukcesji władzy można stwierdzić, 
że sukcesorem jest się wtedy, gdy łącznie spełni się dwa następujące warunki: 

1. Wstąpienie w pełnię praw i obowiązków poprzednika, 
2. Osoba obejmująca urząd kończy przerwaną, albo zaczyna nową 

kadencję. 

Zastępcą zaś jest osoba, która wykonuje obowiązki za kogoś, przez jakiś 
czas, przy czym należy uznać, że w przypadku zastępstwa głowy państwa, czas 
ten jest ograniczony do momentu powrotu do pełnienia obowiązków przez 
prawowitego piastuna urzędu, albo do czasu jego objęcia przez nową osobę. 
Pisząc o wykonywaniu zadań Prezydenta Polski przez Marszałka Sejmu (bądź 
Marszałka Senatu) zarówno w okresie między wojennym, jak i powojennym, 
w kontekście czasowej niezdolności albo opróżnienia urzędu, nie można mó-
wić o sukcesji władzy. Sukcesorem w takim przypadku będzie nowo wybrany 
Prezydent, a uprawniona konstytucyjnie osoba sprawuje jedynie zastępstwo 
(niezależnie od tego, czy występuje sytuacja sede plena, czy sede vacante). 

Regulacje konstytucyjne dwudziestolecia międzywojennego, mające na 
celu uregulowanie instytucji zastępstwa Prezydenta Rzeczypospolitej, przybie-
rały różny kształt. Jednak można wskazać kilka punktów wspólnych owych 
rozwiązań. Po pierwsze, ustrojodawca zawsze powierzał zastępstwo prezydenta 
przewodniczącemu jednej z izb parlamentu – Marszałkowi Sejmu na podsta-
wie Konstytucji marcowej oraz Marszałkowi Senatu na podstawie Konstytucji 
kwietniowej. Po drugie, przepisy dotyczące tej materii zawsze były dość la-
koniczne i niedookreślone, co pozwalało na elastyczne podejście do różnych 
sytuacji faktycznych. 

Aktualnie drugą osobą w państwie po Prezydencie jest Marszałek Sejmu 
wykonujący zastępstwo głowy państwa, gdy ta jest czasowo albo trwale nie-
dysponowana. Jeżeli Marszałek Sejmu, z przyczyn obiektywnych, nie może 
wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje 
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Marszałek Senatu. Zastępstwa nie można się zrzec zachowując stanowisko 
przewodniczącego którejkolwiek izby parlamentu. 

Zastępstwo sede plena Prezydenta RP następuje w skutek wystąpienia 
nieokreślonych w Konstytucji RP sytuacji uniemożliwiających tymczasowe 
sprawowanie urzędu przez głowę państwa. Będą to bliżej nieznane wydarze-
nia faktyczne z wyjątkiem jednej sytuacji prawej, jaką jest postawienie w stan 
oskarżenia przed Trybunałem Stanu. O niemożności sprawowania sowich 
obowiązków powiadamia Prezydent RP Marszałka Sejmu, chyba że Prezydent 
RP nie ma takiej możliwości. Wtedy to Marszałek występuje z wnioskiem do 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowa-
niu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia Mar-
szałkowi tymczasowego wykonywania prezydenckich obowiązków. Trybunał 
najpóźniej w ciągu 48 godzin wydaje postanowienie, powierzając Marszałkowi 
wykonywanie obowiązków Prezydenta na 3 miesiące z możliwością przedłu-
żenia o kolejne trzy miesiące na wniosek Marszałka. Gdy Prezydent RP zosta-
je postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, wtedy podstawą 
do przejęcia przez Marszałka Sejmu wykonywania obowiązków jest uchwała 
Zgromadzenia Narodowego. 

Regulacje Konstytucji RP odnoszące się do zastępstwa sede vacante Pre-
zydenta RP stanowią, że następuje ono wyłącznie w pięciu określonych przy-
padkach: śmierci, zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta RP, stwierdzenia 
nieważności wyboru Prezydenta RP lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu 
po wyborze, uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Pre-
zydenta RP do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, a także zło-
żenia Prezydenta RP z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. W ten sposób 
wyłączono inne okoliczności wpływające na opróżnienie urzędu Prezydenta 
RP przed końcem kadencji. 

Stany Zjednoczone Ameryki 

W federacyjnych Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej Stany, Stany 
Zjednoczone lub USA) przyjęto prezydencki model egzekutywy. Oznacza to, 
że w tym państwie cała władza wykonawcza niepodzielnie skupiona jest w rę-
kach jednej osoby – wybieranego w wyborach powszechnych Prezydenta USA. 
Gabinet powoływany przez Prezydenta USA ma jedynie funkcję doradczą,  
a mianowani urzędnicy służby cywilnej są powiązani z obecną opcją polityczną 
u władzy i sprawują swoje funkcje tymczasowo, do nastania administracji po-
wołanej przez kolejnego Prezydenta USA (Heywood 2010, s. 413). 
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Funkcji Prezydenta USA nie można interpretować tylko w sposób bezpo-
średni z Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ale można i trzeba je logicznie 
wywnioskować z jej przepisów, a są one wynikiem pozycji Prezydenta USA  
w systemie trójpodziału władzy w państwie. Dlatego źródłami kompetencji nie 
są tylko przepisy konstytucyjne, ale również ustawodawstwo Kongresu, orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego, czy praktyka ustrojowa. 

Prezydent USA jako promotor ustaw nie posiada prawa inicjatywy usta-
wodawczej, jednak to on przewodzi systemem legislacyjnym – od niego po-
chodzi zdecydowana większość propozycji ustaw, które zgłaszane są pośrednio 
przez członków Kongresu USA należących do jego ugrupowania. Prezydent 
USA ma prawo podpisania ustawy, z którego może nie skorzystać, dysponując 
trzema rodzajami weta. Działając jako egzekutor ustaw i szef administracji fe-
deralnej Prezydent USA jest odpowiedzialny za wcielanie, uchwalonego przez 
Kongres USA, prawa w życie, a także sprawuje bezpośrednie zwierzchnictwo 
nad wszystkimi funkcjonariuszami Stanów Zjednoczonych mianowanych 
przez niego na urzędy utworzone przez ustawy, w tym może zmieniać podję-
te przez nich decyzje, czy nawet przejmować prowadzone przez nich sprawy;  
do jego kompetencji należy również prawo dymisji funkcjonariuszy w dowol-
nym momencie (Sarnecki 2008, s. 104-107). 

Jako kierownik polityki zagranicznej Prezydent USA zawiera traktaty.  
To do niego należy decyzja z kim i na jakich warunkach podejmie rozmo-
wy i żadna instytucja państwowa nie ma na to wpływu. I pomimo, że część 
traktatów i umów międzynarodowych wymaga zatwierdzenia przez Kongres 
USA, to już wyłączną kompetencją Prezydenta USA jest ich wypowiadanie. Za 
zgodą Senatu mianuje członków korpusów dyplomatycznych. Będąc główno-
dowodzącym siłami zbrojnymi Prezydent USA odpowiada za ochronę granic, 
mogąc wydawać rozkazy armii nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie 
pokoju. To Prezydent USA decyduje o użyciu sił zbrojnych Stanów Zjedno-
czonych w misjach stabilizujących w celu zapobieżenia konfliktom międzyna-
rodowym (Sobczak 2011, s. 42-44). 

Funkcja nominacyjna przejawia się w powoływaniu funkcjonariuszy ad-
ministracji federalnej, a także sędziów Sądu Najwyższego oraz jego Prezesa, 
ministrów stanu, czy dowódców wojskowych. Jak w wielu państwach na świe-
cie, tradycyjnym prawem głowy państwa, również w stanach Zjednoczonych, 
jest prawo łaski. 

Powyższa krótka charakterystyka przedstawia, jak silną pozycję ma Pre-
zydent Stanów Zjednoczonych w systemie organów państwowych. Jego kom-
petencje rozciągają się na każdą dziedzinę życia politycznego, a ograniczone 
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są tylko możliwościami interpretacyjnymi Konstytucji USA i innych aktów 
prawnych – umożliwia to ustanawianie nowych precedensów w praktyce 
ustrojowej. 

Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych Ameryki tworząc tak silny 
organ monistycznej władzy wykonawczej, wiedzieli, że równocześnie nale-
ży powołać instytucję, która gwarantowałaby ciągłość władzy wykonawczej,  
a tym samym niezakłócone istnienie państwa. Na przestrzeni lat ulepszano 
przepisy konstytucyjne i ustawodawstwa zwykłego w zakresie sukcesji władzy i 
zastępstwa Prezydenta USA. 

W 1792 roku Kongres USA przyjął pierwszą ustawę o sukcesji, która okre-
ślała linię przejmowania władzy po Prezydencie USA i Wiceprezydencie USA: 
w pierwszej kolejności był to Przewodniczący pro tempore Senatu, a następnie 
Przewodniczący Izby Reprezentantów. Osoba obejmująca władzę w ten spo-
sób miała pełnić obowiązki do czasu wyłonienia w przyspieszonych wyborach 
nowego Prezydenta USA, ale tylko wtedy, gdy zaistniałyby wakaty na obu 
pierwszych stanowiskach, tj. Prezydenta USA i Wiceprezydenta USA (An Act 
relative to the Election of a President and Vice President of the United States, 
and declaring the Officer who shall act as President in case of Vacancies in the 
offices both of President and Vice President, United States Statutes at Large, 
Volume 1, 2nd Congress, 1st Session, Chapter 8). W 1841 roku, czyli 52 lata 
po wejściu w życie Konstytucji Stanów Zjednoczonych, po miesiącu sprawo-
wania urzędu Prezydenta USA, William H. Harrison zmarł, a urząd przejął 
Wiceprezydent USA John Tayler. Było to wydarzenie precedensowe, gdyż ów-
czesna treść Konstytucji USA nie regulowała, czy Wiceprezydent USA przej-
muje „władzę i obowiązki”, czy cały „urząd” (Turek 2016, s. 27-28). W 1886 
roku Kongres USA uchwalił drugą ustawę o sukcesji. Zgodnie z jej treścią, po 
Wiceprezydencie USA (który był sukcesorem) władzę przejmowali członkowie 
gabinetu Prezydenta USA (którzy nie byli sukcesorami) w kolejności tworze-
nia poszczególnych departamentów od najstarszego, wykluczając z porządku 
przewodniczących izb parlamentu. Ponadto w ustawie stwierdzono, że każdy 
urzędnik sprawujący urząd musi spełniać cenzusy wyborcze na to stanowisko 
(Presidential Succession Act 1886, 49th US Congress). Spowodowane było to 
względami praktycznymi – Kongres USA obradujący na sesjach, poza nimi 
nie miał przewodniczących swoich izb, co w przypadku wakatu na stanowisku 
Prezydenta USA (który to wakat nie mógł być obsadzony na nowo w trak-
cie kadencji), prowadziłoby do kryzysu konstytucyjnego (Turek 2016, s. 34).  
Do kolejnej zmiany doszło w 1947 roku, kiedy to nowa ustawa przywróciła  
do linii sukcesji Przewodniczącego Izby Reprezentantów i Przewodniczącego 
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po tempore Senatu, a następnie członków gabinetu w ustalonej już wcześniej 
kolejności (To provide for the performance of the duties of the office of Presi-
dent in case of the removal, resignation, death, or inability both of the Presi-
dent and Vice President, Public Law 80-199). 

W 1967 roku została uchwalona XXV poprawka do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki regulująca w pełni mechanizm sukcesji władzy i za-
stępstwa Prezydenta USA. W sekcji 1 wyraźnie wskazano, że w razie opróż-
nienia urzędu Wiceprezydent USA zostaje Prezydentem USA, przepis ten 
ostatecznie zalegalizował zwyczaj. W sekcji 2 określono procedurę obsadzenia 
wakatu na stanowisku Wiceprezydenta USA (Prezydent USA mianuje Wice-
prezydenta USA, a tego musi zatwierdzić Kongres USA). W randze przepisów 
konstytucyjnych zmazała się również sytuacja częściowej niemożności sprawo-
wania urzędu – Prezydent USA może przekazać Przewodniczącemu Senatu  
i Przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie o niezdolno-
ści w sprawowaniu swoich obowiązków i, do czasu oświadczenia przeciwstaw-
nego, powierzyć ich wykonywanie Wiceprezydentowi USA. Wprowadzono 
także procedurę awaryjną, w razie gdyby Prezydent USA nie mógł zawiado-
mić przewodniczących izb parlamentu – wtedy Wiceprezydent USA i więk-
szość szefów departamentów ma prawo przedłożyć Przewodniczącemu Senatu  
i Przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie o niezdol-
ności Prezydenta USA do sprawowania władzy i obowiązków, wtedy Wice-
prezydent USA przejmuje niezwłocznie te zadania w zastępstwie. Zastosowa-
nie tej instytucji zostaje przerwane w momencie, kiedy Prezydent USA złoży 
przeciwne oświadczenie, a w razie sporu między Prezydentem USA, a Wi-
ceprezydentem USA i członkami gabinetu, o niezdolności (bądź zdolności)  
w sprawowaniu urzędu rozstrzygać będzie Kongres USA większością 2/3 gło-
sów (Pudło 2002, s. 65-66). 

W historii Stanów Zjednoczonych Ameryki dziewięciokrotnie Wicepre-
zydent USA obejmował funkcję Prezydenta USA. Pierwszy raz miał miejsce 
w opisanej wcześniej sytuacji, kiedy to w 1841 roku Prezydent USA William 
H. Harrison zmarł i zastąpił go na tym stanowisku John Tyler. Drugi raz miał 
miejsce w roku 1850, kiedy zmarł Zachary Taylor, a jego następcą został Mil-
lard Fillmore. Piętnaście lat później w wyniku zamachu, życie stracił Abraham 
Lincoln, a urząd Prezydenta USA objął Andrew Johnson. W 1881 roku zmarł 
James Garfield – nowym Prezydentem USA został wtedy Chester Arthur. Na 
początku wieku XX, w 1901 roku w wyniku obrażeń po zamachu, zmarł dwu-
dziesty piąty Prezydent USA William McKinley, Wiceprezydentem USA był 
wtedy Theodore Roosevelt i to on przejął urząd. Następcą Warrena Hardinga 
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był John C. Coolidge Jr. w 1923 roku, a w 1945 roku Harry Truman został 
Prezydentem USA po śmierci Franklina D. Roosevelta. Rok 1963 przyniósł 
śmierć, w wyniku zamachu, kolejnemu Prezydentowi USA Johnowi F. Kenne-
dy’emu, którego zastąpił Lyndon B. Johnson. Jedyny przypadek, kiedy urząd 
został opróżniony w wyniku rezygnacji głowy państwa, miał miejsce w 1974 
roku za prezydentury Richarda Nixona – zastąpił go wtedy Gerald Ford. 

Trzykrotnie jak do tej pory skorzystano również z instytucji zastępstwa 
sede plena Prezydenta USA. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce 13 lipca 1985 

– od 11:28 do 19:22 pełniącym obowiązki Prezydenta USA był George W. 
Bush, kiedy Ronald Regan był operowany pod narkozą (Boyd 1985). Dwie 
kolejne sytuacje miały miejsce podczas prezydentury Georga W. Busha, kiedy 
29 czerwca 2002 roku w godz. 07:09-09:24 (Bumiller 2002) oraz 21 lipca 
2007 roku w godz. 07:16-09:21 (Stolberg 2007), kiedy ten przechodził ba-
dania poddany narkozie – pełniącym obowiązki został wtedy Wiceprezydent 
USA Richard Cheney. 

Ponadto wykształciła się praktyka wyznaczania tzw. designated survivo-
ra (z ang. wyznaczony ocalały). Jest to osoba uprawniona do objęcia urzędu  
w porządku sukcesji ustalonym ustawą z 1947 roku, która wyznaczona jest 
do udania się w nieujawnione miejsce odosobnienia podczas ważnych uroczy-
stości państwowych, w trakcie których wymagana jest obecność wszystkich 
najważniejszych osób w państwie, w tym również tych gwarantujących cią-
głość władzy państwowej. Zwyczaj ten wykształcił się podczas działań zimno-
wojennych. W razie, gdyby wszyscy ujęci w linii sukcesji stracili życie, urząd 
Prezydenta USA obejmuje ocalały członek gabinetu, który spełnia wszystkie 
cenzusy wyborcze. Od 2005 roku swoich wyznaczonych ocalałych wyznaczają 
również poszczególne izby Kongresu (Szolc 2017). 

Republika Francuska 

Konstytucja Republiki Francuskiej z 1958 roku ustanawia w tym uni-
tarnym państwie system semiprezydencki (zwany również prezydencko-parla-
mentarnym). Jest to „system rządów, w którym egzekutywa jest dwuczłonowa; 
prezydent wybierany w wyborach powszechnych dysponuje kompetencjami 
umożliwiającymi kontrolowanie zarówno parlamentu, jak i rządu; prezydent 
nie odpowiada politycznie przed parlamentem; rząd powoływany przez pre-
zydenta odpowiada politycznie zarówno przed nim, jak i przed parlamentem” 
(Encyklopedia PWN).
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Kompetencje Prezydenta Republiki Francuskiej (dalej: Prezydent Repu-
bliki) można podzielić na te wymagające kontrasygnaty i uprawnienia osobiste 
(Skrzydło 2015, s. 276). Do tych pierwszych zalicza się reprezentacja państwa 
w stosunkach międzynarodowych (w tym mianowanie ambasadorów, przyj-
mowanie przedstawicielstw innych państw we Francji, ratyfikowanie umów 
międzynarodowych), inicjatywa zmian w Konstytucji Republiki, zwoływanie 
i zamykanie sesji nadzwyczajnych parlamentu, promulgacja ustaw, weto usta-
wodawcze, powołanie rządu (na wniosek Premiera), zwierzchnictwo nad siłami 
zbrojnymi, podpisywanie ordynansów (rozporządzeń z mocą ustawy) i dekre-
tów, odwoływanie członków rządu poza Premierem, prawo łaski, mianowanie 
członków Najwyższej Rady Sądownictwa i jej przewodzenie. Uprawnieniami 
osobistymi są orędzia do izb parlamentarnych, mianowanie trzech członków 
Rady Konstytucyjnej (w tym jej przewodniczącego), wnioskowanie do Rady 
Konstytucyjnej o stwierdzenie zgodności ustawy z Konstytucją Republiki, roz-
wiązanie Zgromadzenia Narodowego, zarządzanie referendum, powołanie 
Premiera, przewodniczenie posiedzeniom Rady Ministrów oraz odwoływanie 
Premiera (Żmigrodzki, Dziemiok-Olszewska 2007, s. 64-66). 

Ponadto Prezydent poprzez kompetencje należące do Rady Ministrów 
może „realizować prawo inicjatywy ustawodawczej, a także zwracać się do 
parlamentu o upoważnienie do wypowiedzenia wojny czy przedłużenie stanu 
wyjątkowego”. Ma to związek z „niemożnością rozdzielnia obu tych władz 
(Prezydenta i Rady Ministrów)” (Sarnecki 2008, s. 247, 251)

W praktyce kompetencje Prezydenta Republiki wymagające kontrasygna-
ty prawie nigdy nie są ograniczone przez rząd. Po pierwsze wynika to ze zgod-
ności poglądów politycznych Prezydenta i rządu, gdyż powoływany Premier 
zazwyczaj jest z bloku partii, z którego wywodzi się głowa państwa. Prowadzi 
to do sytuacji umocnienia się pozycji Prezydenta Republiki w systemie wła-
dzy państwowej i jego praktycznej dominacji – mówi się, że wtedy rząd jest 
przedłużeniem prezydentury. W sytuacji, kiedy Premier i rząd wywodzą się  
z odmiennego ideologicznie środowiska (na skutek zmiany sił po wyborach 
parlamentarnych) niż Prezydent, między tymi organami wykształca się koabi-
tacja, polegająca na podziale kompetencji w obszarze egzekutywy i wzmoc-
nienie pozycji Premiera i kierowanego przez niego rządu. Prezydent wówczas, 
zgodnie z art. 5 Konstytucji Republiki zapewnia przez swój arbitraż właściwe 
funkcjonowanie władz publicznych (Marks 2000, s. 212).

Na przestrzeni lat państwo francuskie zmieniało swój ustrój polityczny, 
co oznaczało również zmiany ustaw zasadniczych. Każda, na swój sposób, re-
gulowała funkcje i kompetencje Prezydenta Republiki, a także sposoby jego 
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zastępstwa. Poniżej scharakteryzowano instytucje zastępstwa urzędu Prezyden-
ta w poszczególnych Republikach oraz ich praktyczne zastosowanie. 

Konstytucja II Republiki Francuskiej z 21 listopada 1848 roku powołała 
po raz pierwszy urząd Prezydenta Republiki. Wtedy też francuski ustrojodaw-
ca określił instytucję zastępstwa Prezydenta Republiki. W art. 70 Konstytucji 
powołano urząd Wiceprezydenta Republiki powoływanego w miesiącu nastę-
pującym po wyborze Prezydenta Republiki przez Zgromadzenie Narodowe 
spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Prezydenta Republiki. Wi-
ceprezydent Republiki składał taką samą przysięgę jak Prezydent Republiki  
i nie mógł być wybrany spośród krewnych Prezydenta Republiki. Kiedy Pre-
zydent Republiki nie mógł uczestniczyć w życiu publicznym zastępował go 
Wiceprezydent Republiki, a w przypadku wakatu na stanowisku Prezydenta 
Republiki w wyniku śmierci, rezygnacji lub z innej przyczyny w ciągu miesiąca 
wybierany był nowy Prezydent Republiki (Konstytucja II Republiki, art. 70). 
Przepisy te nigdy nie miały praktycznego zastosowania, ponieważ jedynym 
Prezydentem II Republiki był Louis-Napoleon Bonaparte, który w 1852 roku 
przekształcił Republikę w Cesarstwo (Gaca 2002, s. 754). 

Konstytucję III Republiki tworzyły trzy ustawy uchwalone przez Zgroma-
dzenie Narodowe – O organizacji Senatu z 24 lutego 1875, O organizacji Władz 
Publicznych z 25 lutego 1875 roku oraz O Stosunkach Między Władzami Pu-
blicznymi z 16 lipca 1875 roku. Urząd Prezydenta III Republiki oraz instytucja 
jego zastępstwa zostały określone przepisami ustawy O organizacji władz pu-
blicznych, które stanowiły, że wybierany jest on przez parlament (Ustawa o orga-
nizacji Władz Publicznych z 25 lutego 1875 r., art. 2), a w przypadku opróżnie-
nia urzędu w skutek śmierci lub z innego powodu obie izby niezwłocznie miały 
przystąpić do wyboru nowego Prezydenta Republiki, a w między czasie władzę 
wykonawczą powierzano Radzie Ministrów (tamże, art. 7). 

W czasie trwania III Republiki, Rada ministrów zastępowała Prezyden-
ta Republiki siedmiokrotnie. Pierwszy raz w grudniu 1887 roku, kiedy Jules 
Grévy 2 grudnia zrezygnował z urzędu, a Zgromadzenie narodowe wybrało 
Sadiego Carnota następnego dnia. Do kolejnej tego typu sytuacji doszło 25 
czerwca 1894 roku, kiedy Prezydent Republiki Sadi Carnot został zamordo-
wany, a jego następca, Jean Casimir-Périer, został wybrany 27 czerwca. Nie-
długo potem, 16 stycznia 1895 roku Casimir-Périer zrezygnował, a w jego 
miejsce dzień później Zgromadzenie Narodowe wybrało Félixa Faure. 16 lu-
tego 1899 roku Faure zmarł, dwa dni później, 18 lutego, na urząd zostaje wy-
brany Émile Loubet. Do kolejnego zastępowania Prezydenta Republiki przez 
Radę Ministrów dochodzi 21 września 1920 roku, kiedy Paul Deschanel po 
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siedmiu miesiącach od objęcia urzędu zrezygnował, a jego następca, Alexandre 
Millerand, został wybrany 23 września. Ten pełnił swoją funkcję do 11 czerw-
ca 1924 roku, kiedy podjął decyzje o rezygnacji. 13 czerwca tego samego roku 
na Prezydenta Republiki wybrano Gastona Doumergue’a. 7 maja 1932 roku 
w wyniku odniesionyc,h w zamachu na swoje życie, obrażeń zmarł Prezydent 
Republiki Paul Doumer, trzy dni później (10 maja) na ten urząd został wybra-
ny Albert Lebrun, który był ostatnim Prezydentem III Republiki. 

Podobnie jak Konstytucja III Republiki, tak i Konstytucja IV Republiki 
z 13 października 1946 roku stanowiła, że Prezydenta Republiki powoływał 
parlament (Konstytucja IV Republiki Francuskiej z dnia 13 października 1946 
roku, art. 29). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w głosowaniu 
parlamentu oraz wakatu spowodowanego śmiercią, rezygnacją lub z innego 
powodu Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego przejmował tymczaso-
wo funkcje Prezydenta Republiki, a nowy Prezydent Republiki miał zostać 
wybrany w ciągu 10 dni (tamże, art. 41), chyba że byłby to okres, w którym 
Zgromadzanie Narodowe byłoby rozwiązane, wtedy kompetencje Prezydenta 
Republiki zostawały przedłużone do czasu wyboru nowego Prezydenta Repu-
bliki, a ten mógł się dokonać w ciągu 10 dni od wyborów nowego Zgroma-
dzenia Narodowego (tamże, art. 40). Przepisy te nigdy nie miały praktycznego 
zastosowania, gdyż w trakcie trwania IV Republiki nigdy nie doszło do wakatu 
na urzędzie Prezydenta Republiki. 

4 października 1958 roku została uchwalona Konstytucja V Republiki, 
która ze zmianami obowiązuje do dziś. W latach 1958-1962 wybory prezy-
denckie we Francji były pośrednie – wyboru dokonywało kolegium elektorów. 
Zasada ta została zmieniona 1962 roku na wybory powszechne i bezpośrednie 
– pomysłodawcą i inicjatorem tych zmian był Prezydent Republiki Charles de 
Gaulle (Bożyk 1995, s. 30). Zgodnie z art. 7 Konstytucji V Republiki w przy-
padku opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki z jakiegokolwiek powodu lub 
zaistnienia przeszkody w sprawowaniu tego urzędu, stwierdzonej na wniosek 
Rządu przez Radę Konstytucyjną bezwzględną większością głosów ogółu jej 
członków, funkcje Prezydenta Republiki, z dwoma wyjątkami, są tymczasowo 
sprawowane przez Przewodniczącego Senatu, a jeżeli ten nie może ich spra-
wować, przez Rząd (Skrzydło 2015, s. 274). Przepis w tym zakresie nie ulegał 
zmianom i miał do tej pory dwukrotne zastosowanie. 

Pierwszy raz w 1969 roku, kiedy z urzędu Prezydenta Republiki zrezygno-
wał Charles de Gaulle, ustanawiając precedens odnośnie powodu rezygnacji  
z urzędu. Była ona spowodowana przegranym dla de Gaulle’a wynikiem ogło-
szonego przez niego referendum – uważał on, że w ten sposób utracił społeczne 
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poparcie jako Prezydent Republiki i musi ustąpić (Żmigrodzki, Dziemiok-Ol-
szewska 2007, s. 65). Dokonało się to 28 kwietnia 1969 roku, a zastępstwo 
objął Przewodniczący Senatu Alain Poher, który pełnił obowiązki Prezydenta 
Republiki do dnia zaprzysiężenie nowo wybranego na ten urząd Georges’a 
Pompidou 20 czerwca 1969 roku. Druga sytuacja, której skutkiem było prze-
jęcie zastępstwa Prezydenta Republiki miała miejsce 02 kwietnia 1974 roku, 
kiedy w wyniku śmierci Georges’a Pompidou ponownie Przewodniczący Se-
natu Alain Poher został zastępcą Prezydenta Republiki do 27 maja 1974 roku 

– Prezydentem Republiki został wtedy Valéry Giscard d’Estaing. Był to ostatni, 
jak do tej pory, przypadek zastosowania konstytucyjnych przepisów w materii 
zastępstwa głowy państwa we Francji. 

Wybrane państwa postsowieckie 

Ukraina 

Ustrój polityczny Ukrainy został określony w uchwalonej 28 czerwca 
1994 roku Konstytucji Ukrainy, jako prezydencko-parlamentarny, jednak 
w skutek zmian w ustawie zasadniczej w 2004 roku system ustrojowy został 
przedefiniowany i skonstruowany jako parlamentarno-prezydencki. Po doj-
ściu do władzy Wiktora Janukowycza w 2010 roku Sąd Konstytucyjny Ukra-
iny stwierdził, że nowela z 2004 roku była niezgodna z ustawą zasadniczą  
i przywrócił jej redakcję z 1996 roku. Ostatecznie w 2014 roku Rada Najwyż-
sza Ukrainy postanowiła o przywróceniu przepisów uchwalonych w 2004 roku 
oraz ich dostosowania do nowej rzeczywistości, ustalając w państwie parlamen-
tarno-prezydencki system rządów (Pientoczka 2018, s. 232-235). 

Zgodnie z Konstytucją Ukrainy Prezydent Ukrainy ma 28 osobistych pre-
rogatyw, trzy jego kompetencje wymagają stosownej kontrasygnaty Premiera 
Ukrainy i ministra odpowiedzialnego za akt i jego wykonanie. Kompetencjami 
Prezydenta Ukrainy są m.in. zapewnienie ciągłości państwowej oraz bycie jego 
przedstawicielem w stosunkach międzynarodowych, zarządzanie wyborów 
oraz wyborów przedterminowych do Rady Najwyższej Ukrainy i zarządzanie 
referendum. Posiada on obszerne kompetencje kreacyjne, polegające m.in. na 
wnioskowaniu do Rady Najwyższej Ukrainy Premiera Ukrainy, do jego wy-
łącznej kompetencji należy składanie wniosków o powołanie ministrów: obro-
ny i spraw zagranicznych, połowy składu Rady Banku Narodowego, czy Rady 
Ukrainy ds. Radiofonii i Telewizji. Przedkłada Radzie Najwyższej Ukrainy 
wnioski o powołanie Prokuratora Generalnego i Szefa Służby Bezpieczeństwa. 
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Ponadto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i podejmuje decyzje  
o ich użyciu. Obok tych kompetencji, znajdują się także te należące tradycyjnie 
do głowy państwa, jak na przykład: prawo łaski, nadawanie orderów i odznaczeń, 
czy przyznawanie obywatelstwa i decydowanie o jego utracie (Toczek 2018). 

Konstytucja Ukrainy, tak jak inne omawiane konstytucje, określa sytu-
acje opróżnienia urzędu Prezydenta Ukrainy oraz instytucję zastępstwa głowy 
państwa. Opróżnienie następuje na skutek zrzeczenia się urzędu; niezdolno-
ści do wykonywania swoich uprawnień ze względu na stan zdrowia; złożenia  
z urzędu w trybie impeachmentu oraz śmierci (tamże). 

Zrzeczenie się urzędu przez Prezydenta Ukrainy nabiera mocy z chwilą 
wygłoszenia osobiście odpowiedniego oświadczenia na posiedzeniu Rady Naj-
wyższej Ukrainy. Niezdolność Prezydenta Ukrainy do wykonywania swoich 
uprawnień ze względu na stan zdrowia może zostać stwierdzona na posiedzeniu 
Rady Najwyższej Ukrainy i potwierdzona uchwałą podjętą większością głosów 
jej konstytucyjnego składu, na podstawie pisemnego wniosku Sądu Najwyż-
szego – złożonego z inicjatywy Rady Najwyższej Ukrainy i na podstawie orze-
czenia lekarskiego. Prezydent Ukrainy może być złożony z urzędu przez Radę 
Najwyższą Ukrainy w trybie impeachmentu w wypadku dopuszczenia się zdra-
dy państwa albo popełnienia innego przestępstwa. W Konstytucji Ukrainy nie 
ma regulacji dotyczących zawieszenia sprawowania obowiązków Prezydenta 
Ukrainy w czasie postępowania w sprawie złożenia go z urzędu (tamże). 

W przypadku przedterminowego zaprzestania sprawowania obowiązków 
przez Prezydenta Ukrainy wykonywanie obowiązków Prezydenta Ukrainy  
w okresie do wyboru i objęcia urzędu przez nowego Prezydenta Ukrainy spo-
czywa na Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy. Przewodniczący Rady 
Najwyższej Ukrainy w okresie pełnienia przezeń obowiązków Prezydenta 
Ukrainy nie może realizować niektórych uprawnień przewidzianych w art. 106 
Konstytucji Ukrainy, np. nie może zwrócić się z orędziem do narodu, czy Rady 
Najwyższej; zarządzać referendum oraz rozwiązać Rady Najwyższej Ukrainy 
a także zarządzać do niej przedterminowych wyborów; traci kompetencje 
kreacyjne odnośnie przedkładania wniosków Radzie Najwyższej Ukrainie  
o powołanie ministrów prezydenckich, nie powołuje Prokuratora Generalne-
go, itp.; nie nadaje wyższych odznaczeń wojskowych ani orderów i odznaczeń 
państwowych, nie może stosować prawa łaski (tamże). 

W przypadku opróżnienia urzędu przedterminowe wybory Prezydenta 
Ukrainy przeprowadza się w ciągu 90 dni od dnia ustania jego pełnomocnictw 
(tamże). 
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W okresie obowiązywania obecnej Konstytucji Ukrainy tylko raz doszło 
do zastosowania przepisów odnośnie zastępstwa Prezydenta Ukrainy – 23 lu-
tego 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy stwierdziła zaprzestanie pełnienia 
obowiązków przez Prezydenta Wiktora Janukowycza, zastępstwo zaczął spra-
wować przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksandr Turczynow. Sy-
tuacja ta trwała do 7 czerwca 2014 roku, kiedy na urząd został zaprzysiężony 
Petro Poroszenko. 

Republika Azerbejdżanu 

Ustrój państwowy Republiki Azerbejdżanu (dalej Azerbejdżan) reguluje 
Konstytucja z 12 listopada 1995 roku. Wielokrotnie nowelizowana obecnie 
określa ustrój Azerbejdżanu jako prezydencki. To właśnie Prezydent Azerbej-
dżanu jest centralnym organem władzy wykonawczej o szerokich kompeten-
cjach i uprawnieniach i to jemu podlega rząd. 

Prezydent Azerbejdżanu ma wpływ na każdy aspekt życia społeczno-po-
litycznego państwa. Jego kompetencje można podzielić na te, które wyma-
gają zgody Milli Medżlisu (parlamentu) oraz te niewymagające owej zgody. 
Do tych pierwszych zalicza się: przedkładanie budżetu państwa, powołanie 
Prezesa Rady Ministrów, przedstawienie doktryny wojskowej, wypowiedze-
nie wojny i zawarcie pokoju, powoływanie i odwoływanie Prokuratora Ge-
neralnego. Ponadto parlament na wniosek Prezydenta powołuje: sędziów 
Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, powołuje  
i odwołuje członków rady zarządzającej banku centralnego, wybiera Rzecznika 
Praw Człowieka oraz tworzy przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą  
i w organizacjach międzynarodowych. Do wyłącznych kompetencji Prezy-
denta Azerbejdżanu należy, m.in.: ogłoszenie wyborów do Milli Medżlisu, za-
twierdzanie państwowych programów gospodarczych i społecznych, odwoła-
nie Prezesa Rady Ministrów, powoływanie i odwoływanie członków Gabinetu 
Ministrów, przewodniczenie zebraniu Gabinetu Ministrów, powoływanie cen-
tralnych i terenowych organów wykonawczych, uchylanie uchwał i zarządzeń 
Gabinetu Ministrów, powoływanie i odwoływanie Naczelnego Dowództwa 
Sił Zbrojnych, powoływanie i odwoływanie przedstawicieli dyplomatycznych 
Azerbejdżanu za granicą i w organizacjach międzynarodowych oraz przyjmo-
wanie listów uwierzytelniających i odwołań od przedstawicieli dyplomatycz-
nych obcych państw. Ponadto Prezydentowi Azerbejdżanu przysługuje prawo 
inicjatywy ustawodawczej. Prezydent Azerbejdżanu powołuje Gabinet Mini-
strów w celu sprawowania władzy wykonawczej. Gabinet Ministrów podlega 
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i odpowiada wyłącznie przed Prezydentem Azerbejdżanu i to on określa tryb 
działania Gabinetu Ministrów (Konstytucja Republiki Azerbejdżanu z 12 li-
stopada 1995 roku, art. 96, 109, 118). W skutek nowelizacji Konstytucji Azer-
bejdżanu w 2016 roku zostały powołane nowe organy państwowe – Pierwszy 
Wiceprezydent Azerbejdżanu oraz Wiceprezydent Azerbejdżanu. Osoby na 
te stanowiska są powoływane i odwoływane przez Prezydenta Azerbejdżanu 
(tamże). 

Konstytucja Azerbejdżanu przed nowelizacją w 2016 roku, stanowiła, że: 

Skuteczne pociągnięcie prezydenta do odpowiedzialności skutkuje 
przedterminowym odejściem z urzędu, przeprowadzanymi w ciągu 
trzech miesięcy nadzwyczajnymi wyborami oraz koniecznością ustano-
wienia zastępstwa. W pierwszej kolejności, do czasu wyboru nowego 
prezydenta, jego obowiązki wypełnia Premier Republiki Azerbejdżanu. 
Gdyby premier podał się do dymisji lub całkowicie utracił zdolność 
wypełniania obowiązków ze względu na stan zdrowia, wówczas jest za-
stępowany przez przewodniczącego Milli Medżlisu. Ten z kolei, w razie 
wystąpienia takich samych przyczyn, jest na mocy decyzji Milli Medż-
lisu zastępowany przez innego publicznego funkcjonariusza (art. 105). 
Konstytucja przewiduje możliwość odejścia z urzędu przez prezydenta 
także wskutek dymisji lub pełnej utraty zdrowia uniemożliwiającej wy-
konywanie obowiązków. Dymisja oznacza rezygnację w postaci oso-
biście złożonego oświadczenia składanego do Sądu Konstytucyjnego  
i przez Sąd ten przyjmowanego. Natomiast oświadczenie o pełnej utra-
cie zdrowia skutkuje wnioskiem o wyjaśnienie skierowanym przez Milli 
Medżlis do Sądu Konstytucyjnego, który podejmuje stosowną decyzję 
większością sześciu głosów. Brak decyzji oznacza dalsze sprawowanie 
urzędu. Dymisja oraz pełna utrata zdrowia skutkują nadzwyczajny-
mi wyborami oraz koniecznością ustanowienia zastępstwa (Brzeziński 
2011, s. 138-139). 

Obecnie urząd Prezydenta Azerbejdżanu można uznać wyłącznie za opróż-
niony wyłącznie jeżeli ten przed końcem kadencji zrezygnuje, zostanie stwier-
dzona trwała niezdolność z powodu złego stanu zdrowia, bądź poprzez złożenie 
z urzędu przez parlament. W pierwszym przypadku Prezydent Azerbejdżanu 
oświadczenie o swojej rezygnacji zobowiązany jest złożyć do Sądu Konstytucyj-
nego, który wydaje decyzję o jej przyjęciu i stwierdza opróżnienie urzędu. Jeżeli 
Prezydent Azerbejdżanu nie będzie zdolny do wykonywania swoich obowiąz-
ków ze względu na stan zdrowia, wtedy Milli Medżlisu występuje do Sądu Kon-
stytucyjnego o rozstrzygnięcie tego faktu – podjęta przez Sąd decyzja jest osta-
teczna. W przypadku popełnienia przez Prezydenta Azerbejdżanu poważnego 
przestępstwa kwestia odwołania go ze stanowiska może zostać skierowana przez 
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Sąd Konstytucyjny do rozstrzygnięcia przez Milli Medżlisu, który podejmuje de-
cyzję większością 76% deputowanych po zaciągnięciu opinii Sądu Najwyższego. 
Uchwałę Milli Medżlisu podpisuje Prezes Sądu Konstytucyjnego, a jeżeli odmó-
wi dokonania tej czynności, uchwała nie wywołuje skutków prawnych. Ponadto 
uchwała Milli Medżlisu musi zostać podjęta w ciągu dwóch miesięcy od daty 
wpłynięcia wniosku Sądu Konstytucyjnego o złożenie Prezydenta Azerbejdżanu 
z urzędu, jeżeli ten termin nie zostanie dochowany, wtedy zarzuty względem 
głowy państwa uważa się za odrzucone (Konstytucja Republiki Azerbejdżanu  
z 12 listopada 1995 roku, art. 104 i art. 107). 

W przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta Azerbejdżanu Pierwszy Wi-
ceprezydent Azerbejdżanu wykonuje jego zastępstwo, przejmując wszystkie 
prawa i obowiązki wynikające z objęcia urzędu. Kiedy Pierwszy Wiceprezydent 
Azerbejdżanu nie jest zdolny do wykonywania zastępstwa Prezydenta Azerbej-
dżanu, wtedy Wiceprezydent Azerbejdżanu uzyskuje uprawnienia Pierwszego 
Wiceprezydenta Azerbejdżanu i przejmuje obowiązki głowy państwa. Gdyby 
i ten nie był w stanie ich wykonywać kolejnym zastępcą Prezydenta Azerbej-
dżanu zostaje Premier Azerbejdżanu. Niezdolność Premiera Azerbejdżanu do 
pełnienia zastępstwa głowy państwa skutkuje przejęciem tych obowiązków 
przez Przewodniczącego Milli Medżlisu. Jeżeli Przewodniczący Milli Medżlisu 
nie może wykonywać zastępstwa Prezydenta Azerbejdżanu, wtedy parlament 
podejmuje uchwałę o wypełnianiu zastępstwa Prezydenta Azerbejdżanu przez 
innego, wskazanego w niej, urzędnika. W przypadku opróżnienia urzędu, nie-
zależnie od tego, który organ będzie wykonywać zastępstwo, w ciągu 60 dni od 
wystąpienia wakatu na stanowisku Prezydenta Azerbejdżanu, muszą odbyć się 
przedterminowe wybory prezydenckie (tamże). 

W trakcie obowiązywania Konstytucji Azerbejdżanu nie nastąpiła sytu-
acja, kiedy przepisy o zastępstwie Prezydenta Azerbejdżanu miałaby praktycz-
ne zastosowanie.

Wybrane państwa Unii Europejskiej 

Republika Czeska i Republika Słowacka 

Zarówno Czechy, jak i Słowacja są państwami o ustrojach republikań-
skich. Głowami tych państw są prezydenci. Prezydent Czech powołuje i od-
wołuje Prezesa Rady Ministrów i innych członków rządu oraz przyjmuje ich 
rezygnacje, odwołuje rząd i przyjmuje jego rezygnację; zwołuje posiedzenia 
Izby Poselskiej; może rozwiązać Izbę Poselską; powierza rządowi, którego 
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rezygnację przyjął lub go odwołał, czasowe wykonywanie swoich obowiązków 
do czasu powołania nowego rządu; powołuje sędziów Sądu Konstytucyjnego, 
jego przewodniczącego i wiceprzewodniczących; powołuje spośród sędziów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sądu Najwyższego; może udzielić 
ułaskawienia lub złagodzić kary nałożone przez sądy oraz nakazać wykreślenie 
z rejestru karnego; podpisuje ustawy; powołuje Prezesa i Wiceprezesa Naj-
wyższej Izby Kontroli; powołuje członków Rady Bankowej Czeskiego Banku 
Narodowego (Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., art. 
62). Dodatkowo reprezentuje państwo na zewnątrz; negocjuje i ratyfikuje trak-
taty międzynarodowe; może delegować negocjacje umów międzynarodowych 
rządowi lub, za jego zgodą, poszczególnym jego członkom; jest najwyższym 
dowódcą sił zbrojnych; przyjmuje szefów misji dyplomatycznych; akredytuje  
i odwołuje szefów misji dyplomatycznych; zarządza wybory do Izby Poselskiej 
i Senatu; mianuje i awansuje generałów; powołuje sędziów; ma prawo do ogło-
szenia amnestii (tamże, art. 63).

Prezydent Słowacji reprezentuje państwo na zewnątrz, negocjuje i raty-
fikuje traktaty międzynarodowe. Może wystąpić do Sądu Konstytucyjnego 
Republiki Słowackiej z wnioskiem o rozstrzygnięcie w przedmiocie zgodności 
wynegocjowanej umowy międzynarodowej, dla której wymagana jest zgoda 
Rady Narodowej Republiki Słowackiej, z Konstytucją lub ustawą konstytucyj-
ną; przyjmuje, akredytuje i odwołuje szefów misji dyplomatycznych; zwołuje 
inauguracyjne posiedzenie Rady Narodowej Republiki Słowackiej; może roz-
wiązać Radę Narodową Republiki Słowackiej na zasadach określonych w kon-
stytucji; podpisuje ustawy; powołuje i odwołuje premiera i innych członków 
rządu Republiki Słowackiej, powierza im kierowanie ministerstwami i przyj-
muje ich rezygnację; odwołuje Prezesa Rady Ministrów i innych członków 
Rządu na zasadach określonych w Konstytucji; powołuje i odwołuje szefów 
organów centralnych, wyższych urzędników państwowych i innych urzędni-
ków w przypadkach przewidzianych w ustawie; powołuje i odwołuje rektorów 
uczelni, powołuje profesorów uczelni, powołuje i awansuje generałów, obniża 
kary wymierzone przez sądy w postępowaniu karnym oraz znosi kary przez 
ułaskawienie indywidualne lub amnestię jest Naczelnym Dowódcą Sił Zbroj-
nych, decyduje o wojnie i pokoju za zgodą Rady Najwyższej. Ponadto ma 
uprawnienia kreacyjne względem organów władzy sądowniczej (Konstytucja 
Republiki Słowackiej z 1 września 1992 r., art. 102). 

W obu tych państwach zastępstwo Prezydenta polega na oryginalnym 
rozwiązaniu tzw. zastępstwa podzielonego. Oznacza to, że dwa organy pań-
stwowe mają przyznawaną część kompetencji głowy państwa. W Czechach 
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część uprawnień Prezydenta Czech sprawuje przewodniczący Izby Poselskiej  
(a gdyby ten nie mógł pełnić obowiązków przejmuje je przewodniczący Sena-
tu) oraz Premier Czech. Na Słowacji część kompetencji przyznawana jest prze-
wodniczącemu Rady Narodowej, a pozostałe funkcje pełni rząd, jako organ 
kolegialny (Chybalski 2011, s. 102). 

W Czechach zastępstwo Prezydenta Czech ma miejsce, jeżeli Prezydent 
Czech nie zostanie wybrany albo jeżeli urząd Prezydenta Czech zostaje opróż-
niony i nie został jeszcze wybrany nowy Prezydent Czech; jeżeli nowy Pre-
zydent Czech został wybrany, ale jeszcze nie złożył ślubowania, albo jeżeli 
Prezydent Czech nie może wykonywać swojej funkcji z ważnych powodów,  
a Izba Poselska i Senat podejmują uchwałę w tej sprawie (Konstytucja Repu-
bliki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., art. 66). 

Tabela 1. Podział kompetencji głowy państwa w Czechach.

Kompetencja Przewodniczący 
Izby Poselskiej Premier

Mianowanie i odwoływanie premiera i pozostałych człon-
ków rządu oraz przyjmowanie ich dymisji, odwoływanie 
rządu i przyjmowanie jego dymisji

X

Powierzanie tymczasowego wykonywania  
funkcji zdymisjonowanemu rządowi X

Zwoływanie sesji Izby Poselskiej X

Rozwiązywanie Izby Poselskiej X

Mianowanie sędziów oraz przewodniczących (i ich zastęp-
ców) Sądu Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego X

Weto ustawodawcze X

Reprezentowanie państwa na zewnątrz X

Zawieranie i ratyfikacja umów międzynarodowych X

Przyjmowanie szefów obcych misji dyplomatycznych X

Mianowanie i odwoływanie szefów misji dyplomatycznych X

Naczelne dowództwo sił zbrojnych X

Nadawanie odznaczeń państwowych X

Mianowanie sędziów X

Ogłaszanie amnestii X

Wykonywanie kompetencji Prezydenta Republiki,  
które nie zostały wyraźnie wskazane w konstytucji,  
a które przewiduje ustawa

X

Źródło: (Chybalski 2011, s. 103). 
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Na gruncie Konstytucji Czech pierwsze zastępstwo podzielone było 
sprawowane przez Premiera Czech Václava Klausa i przewodniczącego Izby 
Poselskiej Milana Uhdego, stan ten trwał do zaprzysiężenia pierwszego Prezy-
denta Czech Václava Havela 2 lutego 1993 roku. Kolejna sytuacja wymagająca 
zastępstwa Prezydenta Czech miała miejsce od 2 lutego 2003 roku, kiedy Pre-
zydentem Czech, zgodnie z Konstytucją Czech przestał być Václav Havel, a po-
łączone izby parlamentu nie były w stanie wybrać i zaprzysiąc Prezydenta Czech 
do 7 marca 2003 roku. Do tego czasu zastępstwo podzielone pełnili Vladimír 
Špidla (Premier Czech) i Lubomír Zaorálek (przewodniczący Izby Poselskiej), 
gdy tego dnia na Prezydenta Czech został zaprzysiężony Václav Klaus. 

Z kolei na Słowacji zastępstwo Prezydenta Słowacji ma miejsce, jeżeli 
Prezydent Słowacji nie zostanie wybrany lub jeśli urząd Prezydenta Słowa-
cji opróżni się przed wyborem nowego Prezydenta Słowacji, lub zanim nowo 
wybrany Prezydent Słowacji zostanie zaprzysiężony, lub jeżeli Prezydent nie 
może sprawować swojej funkcji z ważnych powodów. Jeżeli Prezydent Słowa-
cji nie może sprawować swojej funkcji przez ponad sześć miesięcy, Sąd Konsty-
tucyjny Republiki Słowackiej musi ogłosić wakat urzędu Prezydenta Słowacji. 
Kadencja pełniącego obowiązki Prezydenta Słowacji ustaje z dniem złożenia 
przysięgi prezydenckiej przez Prezydenta-elekta (Konstytucja Republiki Sło-
wackiej z dnia 1 września 1992 r., art. 105).

Tabela 2. Podział kompetencji głowy państwa na Słowacji.

Kompetencja Przewodniczący  
Rady Narodowej Rząd

(Premier)

Zwoływanie ustawodawczego posiedzenia Rady Narodo-
wej Republiki Słowackiej X

Mianowanie i odwoływanie przewodniczącego i innych 
członków rządu Republiki Słowackiej X

Powierzanie członkom rządu kierowanie ministerstwami  
i przyjmowanie ich dymisji X

Mianowanie i odwoływanie kierowników organów cen-
tralnych, najwyższych funkcjonariuszy państwowych  
i innych funkcjonariuszy

X

Mianowanie i odwoływanie rektorów i profesorów szkół 
wyższych, X

Mianowanie i awansowanie generałów X

Wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju na podstawie 
decyzji Rady Narodowej Republiki Słowackiej X

Na wniosek rządu Republiki Słowackiej zarządza mobiliza-
cję sił zbrojnych, ogłasza stan wojenny albo stan wyjątko-
wy i ich zakończenie 

X
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Mianowanie i odwoływanie sędziów Sądu Konsty-
tucyjnego Republiki Słowackiej, przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Sądu Konstytucyjnego Republiki 
Słowackiej, przyjmowanie ślubowania od sędziów Sądu 
Konstytucyjnego Republiki Słowackiej i od prokuratora 
generalnego

X

Mianowanie i odwoływanie sędziów, przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Sądu Najwyższego

Republiki Słowackiej, prokuratora generalnego i trzech 
członków Rady Sądownictwa Republiki Słowackiej, przyj-
muje ślubowanie od sędziów

X

Reprezentowanie państwa na zewnątrz X

Zawieranie i ratyfikacja umów międzynarodowych X

Przyjmowanie szefów obcych misji dyplomatycznych X

Zarządzanie referendum X

Weto ustawodawcze X

Źródło: (Konstytucja Republiki Słowackiej z 01 września 1992 r.). 

Pierwszymi zastępcami Prezydenta Słowacji w modelu zastępstwa po-
dzielonego byli Vladimír Mečiar (jako Premier) oraz Ivan Gašparovič (jako 
przewodniczący Rady Najwyższej), kiedy to 02 marca 1998 roku skończyła się 
kadencja, wybranego przez parlament, Prezydenta Słowacji Michala Kováča. 
Pełnili swoje zastępstwo do 30 października 1998 roku, kiedy zastępstwo prze-
jął nowy Premier Mikuláš Dzurinda oraz nowy przewodniczący Rady Najwyż-
szej Jozef Migaš – pełnili oni obowiązki głowy państwa do 15 czerwca 1999 
roku, kiedy Prezydentem Słowacji, wyłonionym w głosowaniu powszechnym 
został Rudolf Schuster. 

Republika Włoska 

Zgodnie z Konstytucją Republiki Włoskiej (dalej Konstytucja Włoch  
i Włochy) Włochy „są republiką o parlamentarno-gabinetowym systemie 
rządów. Głową państwa jest prezydent, wybierany na kadencję 7-letnią przez 
kolegium elektorskie złożone z 956 członków obu izb parlamentu oraz 58 
przedstawicieli rad regionalnych” (Encyklopedia PWN). 

Prezydent Włoch jest głową państwa i reprezentuje jedność narodową; 
może wystosowywać orędzia do izb; zarządza wybory nowych izb i ustala ter-
min ich pierwszego posiedzenia; upoważnia do przedstawienia izbom rządo-
wych projektów ustaw; promulguje ustawy i wydaje dekrety z mocą ustawy oraz 
rozporządzenia; zarządza referendum ludowe, w przypadkach przewidzianych 
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przez Konstytucję; mianuje, w przypadkach wskazanych w ustawach, funkcjo-
nariuszy państwa; akredytuje i przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych, ra-
tyfikuje traktaty międzynarodowe, po uprzednim, jeśli jest to wymagane, upo-
ważnieniu izb; jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, przewodniczy Najwyższej 
Radzie Obrony utworzonej na podstawie ustawy, ogłasza stan wojny uchwalo-
ny przez izby; przewodniczy Najwyższej Radzie Sądownictwa; może udzielać 
prawa łaski i łagodzić kary; nadaje odznaczenia. Ponadto może rozwiązać izby 
parlamentu albo tylko jedną z nich (po wcześniejszym wysłuchaniu przewod-
niczących izb). Wszystkie akty Prezydenta Włoch wymagają kontrasygnaty 
odpowiedniego ministra (Witkowski 2016, s. 857). 

Zgodnie z art. 86 Konstytucji Włoch:

Funkcje Prezydenta Republiki, w każdym wypadku, gdy Prezydent nie 
może ich wypełniać, są wykonywane przez Przewodniczącego Senatu. 
W wypadku trwałej przeszkody, śmierci lub zrzeczenia się urzędu przez 
Prezydenta Republiki, Przewodniczący Izby Deputowanych zarządza 
wybór nowego Prezydenta Republiki w ciągu piętnastu dni. Termin 
dłuższy przewiduje się, jeżeli izby są rozwiązane albo brakuje mniej niż 
trzy miesiące do końca ich kadencji. 

Do tej pory zastępstwo Prezydenta Włoch przez Przewodniczącego Se-
natu miało miejsce sześciokrotnie. Za każdym razem był to wynik ustąpienia  
z urzędu przez Prezydenta Włoch. Pierwszy przypadek miał miejsce w 06 
grudnia 1964 roku, kiedy ustąpił Antonio Segni, zastępcą został przewodni-
czący Senatu Cesare Merzagora do 29 grudnia 1964 roku, kiedy Prezydentem 
Włoch został wybrany Giuseppe Saragat. 15 czerwca 1978 roku doszło do 
kolejnej rezygnacji Prezydenta Włoch ze stanowiska – ustąpił Giovanni Le-
one, którego zastępstwo zaczął wykonywać Amintore Fanfani do czasu wyboru 
Sandro Pertiniego na urząd 09 lipca 1978 roku. Prezydent Pertini zrezygnował 
29 czerwca 1985 roku, przewodniczącym Senatu w tym czasie był Francesco 
Cossiga, który objął zastępstwo do 03 lipca 1985 roku, czyli do dnia, kie-
dy on sam został wybrany Prezydentem Włoch. Również i on zrezygnował  
28 kwietnia 1992 roku, w wyniku czego zastępstwo objął Giovanni Spadolini 
do 28 maja 1992 roku, kiedy Prezydentem Włoch wybrano Oscara L. Scal-
faro. Ten Prezydent Włoch również zrezygnował z zajmowanego stanowiska  
15 maja 1999 roku, a obowiązki jego urzędu przeszły na Nicola Mancino, któ-
ry był najkrócej sprawującym zastępstwo Prezydenta Włoch przewodniczącym 
Senatu, ponieważ już trzy dni później, 18 maja 1999 roku, na ten urząd zo-
stał obrany Carlo A. Ciampi. Ostatnim przypadkiem sprawowania zastępstwa 
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Prezydenta Włoch przez przewodniczącego Senatu była sytuacja po rezygnacji 
Giorgio Napolitano 14 stycznia 2015 roku, jego zastępcą do wyboru Sergio 
Mattarelli 3 lutego 2015 roku był Pietro Grasso. 

Republika Federalna Niemiec 

Niemcy są państwem o charakterze federalnym, w skład którego wcho-
dzi 16 landów. Ustawa Zasadnicza (dalej Konstytucja Niemiec) została ogło-
szona 23 maja 1949 roku i ustanawia w tym państwie ustrój parlamentarno- 
gabinetowy w jego kanclerskiej odmianie. Władza Prezydenta Republiki Fede-
ralnej Niemiec (dalej Prezydent Niemiec, również w odniesieniu do Republiki 
Wajmarskiej) jest mocno ograniczona. 

Prezydent Niemiec reprezentuje Niemcy w stosunkach międzynarodowych 
oraz zawiera traktaty z innymi państwami; przyjmuje i akredytuje przedstawi-
cieli dyplomatycznych. Do uprawnień kreacyjnych Prezydenta Niemiec nale-
ży powoływanie i odwoływanie sędziów sądów federalnych, urzędników fede-
ralnych oraz oficerów i podoficerów. W indywidualnych przypadkach może 
stosować prawo łaski. Jest inicjatorem powołania przez Bundestag Kanclerza 
Niemiec (szefa rządu federalnego). W przypadku niepowołania Kanclerza Nie-
miec Prezydent Niemiec rozwiązuje Bundestag. Ponadto Prezydent powierza 
pełnieni obowiązków byłemu Kanclerzowi Niemiec i jego ministrom do cza-
su wyboru nowego Kanclerza Niemiec. Ministrowie federalni są odwoływani 
i powoływani na wniosek Kanclerza Niemiec. Dodatkowo Prezydent Nie-
miec zatwierdza regulamin pracy rządu federalnego. Prawo federalne wcho-
dzi w życie, kiedy zostanie podpisane przez Prezydenta Niemiec i ogłoszone  
w Federalnym Dzienniku Ustaw (Sadowski, Haase-Nowocień, s. 44, 54, 57, 59). 

Zgodnie z art. 57 Konstytucji Niemiec w przypadku niemożności w spa-
rowaniu funkcji przez Prezydenta Niemiec, a także w przypadku przedwcze-
snego zakończenia jego kadencji, uprawnienia Prezydenta Niemiec przejmuje 
Przewodniczący Bundesratu. Obowiązki głowy państwa pełni on do czasu wy-
boru nowego Prezydenta Niemiec przez Bundestag. Wybory muszą się odbyć 
w ciągu 30 dni od opróżnienia urzędu. Dodatkowo Trybunał Konstytucyj-
ny Republiki Federalnej Niemiec rozpatrując odpowiedzialność Prezydenta 
Niemiec za umyślne naruszenie prawa, może orzec, że istnieje przeszkoda  
w sprawowaniu przez niego urzędu, co skutkować będzie uruchomieniem me-
chanizmu zastępstwa (tamże, s. 52-54). 

W obowiązującym reżimie konstytucyjnym, od 1949 roku miały miej-
sce dwie sytuacje, kiedy przewodniczący Bundesratu wykonywał zastępstwo 
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Prezydenta Niemiec. Pierwsza sytuacja miła miejsce od 31 maja 2010 roku. 
Wtedy ze stanowiska Prezydenta Niemiec zrezygnował Horst Köhler, a za-
stępstwo objął Jens Böhrnsen, które pełnił do wyboru Christiana Wulffa na 
urząd głowy państwa 30 czerwca 2010 roku. Również on zrezygnował 17 lu-
tego 2012 roku, a jego zastępcą został Horst Seehofer. 18 marca 2012 roku 
na urząd wybrano Joachima Gaucka, tym samym kończąc okres zastępstwa 
przewodniczącego Bundesratu. 

Zakończenie 

W różnych państwach do instytucji zapewnienia ciągłości władzy pań-
stwowej podchodzi się w różny sposób. Na podstawie analizowanych przypad-
ków można stwierdzić, że zastępstwo głowy państwa obejmują różne osoby, 
na różny okres czasu, a także z możliwością pełnienia wszystkich lub tylko 
określonych obowiązków i uprawnień danej głowy państwa. Najdalej posu-
niętą instytucja jest sukcesja władzy prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, gdzie w przypadku opróżnienia urzędu Wiceprezydent USA zosta-
je zaprzysiężony na Prezydenta USA i rozpoczyna nową, niezależną kadencję. 
Ponadto ustawodawstwo amerykańskie jest przygotowane na wiele okoliczno-
ści powodujących opróżnienie nie tylko trzech, czy czterech najważniejszych 
urzędów państwowych, których piastuni są uprawnieni do przejęcia władzy. 
Francuski model zastępstwa Prezydenta Republiki pokazuje jak silnie powią-
zany jest Prezydent Republiki z powoływanym i zarządzanym przez siebie rzą-
dem, co stanowi kwintesencję systemu semiprezydenckiego. 

W państwach postsowieckich oraz w państwach Unii Europejskiej szcze-
gólnie widoczny jest szczególnie prymat przewodniczącego parlamentu (bądź 
przewodniczących izb) w wykonywaniu zastępstwa głowy państwa. Na wyróż-
nienie w tym aspekcie zasługuje Republika Azerbejdżanu, w której mechanizm 
zastępstwa Prezydenta Azerbejdżanu jest rozbudowany i przygotowany na róż-
ne okoliczności oraz mechanizmy zastępstwa głowy państwa przyjęte w Cze-
chach i na Słowacji, gdzie model zastępstwa podzielonego zapewnia wzajemne 
odciążanie się organów w sprawowaniu zastępstwa. 
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Stanach Zjednoczonych

Abstrakt: Stany Zjednoczone Ameryki oraz Meksykańskie Stany Zjednoczone 
to sąsiednie państwa, których systemy polityczne oparte są na różnych wzor-
cach kolonizacyjnych. W literaturze naukowej w Polsce w dużym uogólnieniu 
można dostrzec zjawisko przypisywania USA i Meksykowi tego samego syste-
mu – prezydenckiego. W praktyce jednak zasięg kompetencji głowy państwa 
w Meksyku i Stanach Zjednoczonych jest skrajnie inny, a Meksykanie sami 
określają swój ustrój mianem „La Dictatura Perfecta”. Takich słów użył wobec 
meksykańskiego systemu noblista w dziedzinie literatury Mario Vargas Llosa. 
Choć Meksykanie odwoływali się przy pisaniu konstytucji do systemu poli-
tycznego działającego u północnego sąsiada, to zauważyć można, że przekleja-
nie danego systemu bez zachowania pewnej kultury politycznej (kultura taka  
w Stanach Zjednoczonych była ugruntowana jeszcze w czasie brytyjskiej kolo-
nizacji poprzez filozofię Johna Locke’a) przynosi unikalny i kompletnie inny 
efekt od zamierzonego. I właśnie na tych różnicach, jakie występują w pozornie 
podobnych systemach politycznych USA i Meksyku autor ma zamiar się skupić 
oraz odpowiedzieć na kilka nurtujących pytań, jak chociażby to, dlaczego gdy 
partia demokratyczna w USA rządzi samodzielnie, to nazywa się to dyktaturą, 
a gdy w Meksyku pełnię władzy na podobnych założeniach miała PRI, to była 
to dyktatura. Rozwinięte zostanie także to, jak pod pretekstem demokratycz-
nej zasady „braku reelekcji” prezydent w Meksyku ugruntowuje sobie, a także 
swojej partii stabilną władzę. Autor przedstawi zależności między prezydentem 
a Kongresem w meksykańskiej polityce oraz podda ocenie starania obecnego 
prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora, aby ocieplić wizerunek urzędu 
w meksykańskim systemie.

Słowa kluczowe: Meksyk, USA, Prezydent, Kongres, Demokracja, Dyktatura.
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 Każdą debatę nad ustrojowością państw Ameryki Północnej i Południo-
wej poprzedzić należy podkreśleniem unikalności i wyjątkowości ewolucji 
systemów politycznych tego regionu. W każdym z tych krajów znaleźć moż-
na naleciałości kolonialne przy kształtowaniu się państwowości. Przy analizie 
ustrojów państw takich, jak Kolumbia, czy Brazylia koniecznym jest wspo-
mnienie o dziedzictwie kolonialnym, a także kulturze politycznej. O krok da-
lej idą niektórzy badacze ustrojowości z państw anglosaskich, wskazując na 
kluczowe różnice w rozwoju państw, które były wcześniej koloniami angiel-
skimi, a tymi zarządzanymi przez Hiszpanów, czy Francuzów. Państwo w pro-
cesie tworzenia kieruje się zwykle kulturą polityczną. Kultura ta może zmie-
niać się (Francja), bądź posiadać zauważalne powtarzalne schematy (Rosja). 
To właśnie kulturą polityczną ambasador Stanów Zjednoczonych w Związku 
Radzieckim George Kennan tłumaczył niezmienny od ustroju kult władzy 
jednostki (Mayers, 1983). Jak to się ma do „młodych” państw, takich jak te 
nowo powstające w Ameryce Południowej w XIX wieku? Otóż Barbara Arneil 
tłumaczy, że nowo powstałe państwa adaptowały pewne wzorce kultury poli-
tycznej zaobserwowanej na etapie kolonizacyjnym. Tym samym na kraje takie 
jak Stany Zjednoczone wpływ miała filozofia całego modelu kolonizacyjnego, 
w tym filozofia Johne’a Locka, która tłumaczyła rolę jednostki we wspólnocie 
(Arneil, 1996). Z kolei w przypadku Hiszpanii pamiętać należy, że na „Hispa-
nidad” wpływ miał między innymi okres rządów Maurów. W końcu początki 
kolonizacji przypadają jeszcze na okres tuż przed rekonkwistą. Kolonizatorzy  
z Hiszpanii mordowali Indian w Ameryce Północnej i Południowej, a surowce 
naturalne były konfiskowane dla mienia Kościoła. Z zapisek misjonarzy oraz 
konkwistadorów można było wyczytać, że dla Hiszpanów Indianie z Ameryki 
Łacińskiej przypominali ludzi jedynie sylwetką oraz skórą (Blade, 2000). Hisz-
panie mieli także tendencje do umniejszania dziedzictwa lokalnych ludów, co 
zresztą jest głównym punktem zapalnym relacji państw latynoamerykańskich 
z Hiszpanią do dziś (Wills, 2020). 

Wątek kulturowy jest w tym przypadku konieczny, ponieważ wywarł on 
nacisk na praktycznie wszystkie państwa latynoamerykańskie, których systemy 
kształtowane w XIX wieku oparły się na trzech kluczowych zasadach: machi-
smo, caudillismo i personalismo. Wzorce te zaczerpnięte były od modelu spra-
wowania władzy przez Hiszpanów (Castellanos, Martinez, 1981). Faktycznie 
przy rozwoju Meksyku można było dostrzec tendencje do przejmowania wła-
dzy przez wojskowych, którzy pełnili rządy dyktatorskie. Sytuacja miała się 
kompletnie inaczej w Stanach Zjednoczonych, dlatego przed analizą różnic 
między pozycją prezydenta w USA oraz Meksyku wytłumaczyć należy, z czego 
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te różnice się wzięły. Przede wszystkim ewolucja obu systemów była skrajnie 
inna. Stany Zjednoczone mają ugruntowany ustrój przy praktycznie niena-
ruszonej (względem meksykańskiej) Konstytucji. W Meksykańskich Stanach 
Zjednoczonych z kolei ciężko o wyznaczenie momentu, od którego państwo 
stało się demokratyczne. To dobrze ilustruje już na starcie, dlaczego pozy-
cja prezydenta w obu tych państwach tak bardzo się różni. Wskazywano do 
tej pory trzy znaczące transformacje Meksyku. Ostatnia z nich zakończyła się  
w 1917 roku wraz z podpisaniem Konstytucji, która w przeciwieństwie do tej 
z USA była zmieniana w swojej formie wiele razy. Do tego obecny prezydent 
Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador określił swoją prezydenturę (2018-
2024), jako czwartą transformację ustrojową (Fuentes, 2018). W jej myśl tym, 
co do tej pory niszczyło meksykański ustrój był luksusowy tryb życia głowy 
państwa. W związku z tym AMLO wyzbył się jednej z rezydencji przysługują-
cych głowie państwa oraz znacząco obniżył wynagrodzenie nie tylko swoje, ale 
także członków gabinetu. Pojawiły się porównania zagranicznych dziennikarzy 
w tych działaniach prezydenta do papieża Franciszka, co raczej w Meksyku nie 
stanowi dobrego porównania z uwagi na świeckość tego państwa gwaranto-
waną przez Konstytucję. Wielu wskazuje jednak, że obniżenie kosztów życia 
to tylko pozorna zmiana. W końcu Antonio Salazar także prowadził skromny 
tryb życia, a jednak okres jego rządów w Portugalii uznaje się za autokrację.  
Po czterech latach prezydentury AMLO coraz mniej ludzi wierzy w czwartą 
transformację. Tym bardziej, że jednym z jej filarów miała być walka z korup-
cją inna, niż ta z czasów prezydentury Felipe Calderona (2006-2012). Cal-
deron zainicjował wojnę z kartelami, która trwa nieprzerwanie od 2007 roku 
po dziś dzień. Lopez Obrador określił swoją strategię walki ze zorganizowaną 
przestępczością jako „hugs, not bullets”. Otwarcie w dialogu z kartelami nie 
przyniosło skutku, a jedynie zwiększyło bilans morderstw w Meksyku (She-
ridan, 2019). Wszystko zwieńczone zostało aferą korupcyjną z poprzednie-
go gabinetu Enrique Pena Nieto, gdzie amerykańskie służby udowodniły,  
że ówczesny minister obrony narodowej Salvador Cienfuegos miał powiązania 
z kartelem Sinaloa. AMLO zrobił wszystko co w jego mocy, żeby Cienfuego-
sa sprowadzić z USA do Meksyku i…zamieść sprawę pod dywan (Grande, 
2022). Prezydent mógł tak postąpić, ponieważ swoją siatką koneksji wywiera 
on wpływ także na władzę sądowniczą. Korupcyjne spaczenie, jakie dotknę-
ło Meksykańskie Stany Zjednoczone jest przestrogą dla amerykańskich po-
lityków oraz lekcją dla meksykańskiego społeczeństwa na temat tego, jak nie 
idealny i pełen wad jest system polityczny Meksyku. „Hiperprezydencjalizm”  
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widoczny jest w tym państwie w każdym wydaniu, niezależnie od ugrupowa-
nia politycznego prezydenta.

Ewolucja pozycji prezydenta w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki oraz Meksykańskich 
Stanach Zjednoczonych

Od momentu deklaracji niepodległości w 1776 roku Amerykanie przy 
kształtowaniu swego systemu politycznego chcieli odciąć się od dotychczaso-
wego ustroju narzuconego im przez Koronę brytyjską. Stąd już od początku 
pojawiały się kontrowersje i dyskusje jak daleko powinna swymi kompetencja-
mi sięgać władza centralna. Pierwszym aktem ustanawiającym faktyczny ustrój 
w Stanach Zjednoczonych były tak zwane „Artykuły Konfederacji i wieczystej 
unii” (Articles of Confederation). Naturalnie model państwowy różnił się od 
współczesnego. Brakowało chociażby władzy ustawodawczej. Jeśli chodzi o po-
zycję prezydenta, to jako osobnego urzędu też specjalnie go nie wyodrębniono. 
Władzę wykonawczą pełnił Kongres konfederacji, który wybierał przewodni-
czącego nazywanego „President of the Continental Congress”. Był to zalążek 
urzędu prezydenta, jaki znamy dziś. Prezydent Kongresu de facto był prze-
wodniczącym, który miał przełamywać impas (tutaj kompetencja podobna do 
współczesnego modelu wiceprezydenta USA, jako przewodniczącego Senatu), 
a także zachowywać neutralne stanowisko w Kongresie (skojarzenia budzić to 
może chociażby z konceptem Spikera w Izbie Gmin w Zjednoczonym Króle-
stwie). Rola Prezydenta Kongresu od początku istnienia była stosunkowo nie-
duża, gdyż obawiano się skupienia całości władzy w ośrodku centralnym, jakim 
mógłby być prezydent, czego chciano za wszelką cenę uniknąć (Calvin, Jillson, 
Wilson, 1994). Kongres od początku jako organ zbiorowy przejął kompeten-
cje, które wcześniej leżały w zasięgu jednej osoby, czyli przedstawiciela monar-
chy. Z tego także powodu pozycja prezydenta Kongresu była ograniczona nie 
tylko ze względu na kompetencje, ale także czasowo. Zgromadzenie Kongresu 
wyznaczało prezydenta, który nie mógł służyć dłużej niż jeden rok na trzyletnią 
kadencję Kongresu (Artykuły Konfederacji).

Z czasem coraz większa stawała się dyskusja na temat modelu władzy wy-
konawczej. James Madison oferował w swoim „Planie Wirginia” żeby Kongres 
wybierał ośrodek władzy wykonawczej na dowolną, ustaloną przez Kongres 
kadencję. Z kolei Alexander Hamilton proponował zwiększenie roli prezy-
denta, który miałby pełnić dożywotnią kadencję. Hamilton pomysł ten opisał 
szeroko w 70 numerze „Federalist Paper” obserwując George’a Washingtona 
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jeszcze jako generała. Prezydentura Washingtona miała rozwiać wątpliwości, 
czy skupienie organu wykonawczego z prawem weta wokół jednej osoby jest 
bezpiecznym pomysłem i nie zrodzi ryzyka utworzenia monarchii lub dykta-
tury. Pierwszy prezydent pełnił władzę przez dwie kadencje. Warto nadmie-
nić, że w tamtym czasie limit kadencji nie obowiązywał, a Washington peł-
niąc władzę przez 8 lat ustanowił swego rodzaju prawo zwyczajowe. Mimo,  
że limit kadencji nie obowiązywał formalnie, to żaden prezydent poza Frankli-
nem Delano Rooseveltem nie rządził przez więcej niż dwie kadencje. Roosevelt 
pełnił aż cztery kadencje, czego powodem było sformalizowanie kadencyjno-
ści do dwóch w 22 poprawce do Konstytucji, która w życie weszła w 1951 
roku. Jednak początkowy model wybierania prezydenta ulegał modyfikacjom 
poprzez błędy systemowe obnażone przez kolejne prezydentury. Po przyjęciu 
przez Kongres XII poprawki do Konstytucji w 1803 roku prezydent i wice-
prezydent wybierani byli w osobnych głosowaniach. Pierwszym prezydentem, 
który chciał faktycznie odciąć się od Kongresu i zwiększyć kompetencje był 
Andrew Jackson. Zawetował on więcej ustaw, niż sześciu poprzednich prezy-
dentów razem wziętych. Najgłośniejszym wetem było weto wobec nullifikacji 
przez Karolinę Południową ustawy o taryfach. To była pierwsza tak znacząca re-
akcja prezydenta w historii USA, która zapobiegła secesji południowych stanów  
z Unii i osamotnioną (przynajmniej na najbliższe lata) Karolinę Południową 
w swoich zapędach secesjonistycznych (Freehling, 1966). Choć w XIX wieku 
prezydent nadal był silnie uzależniony od Kongresu, to przy odpowiednich wa-
runkach politycznych mógł sprawować swoją władzę bez większego hamulca. 
Tak stało się chociażby za prezydentury Abrahama Lincolna w czasie wojny se-
cesyjnej, który miał poparcie republikańskie w Kongresie. Lincoln wbrew woli 
Kongresu zwiększył liczebność armii, nakazał blokady portów stanów połu-
dniowych, a także zawiesił Habeas Corpus Act. Nawet przy drodze do emancy-
pacji, konstytucję reinterpretował jednostronnie, bez większego uwzględniania 
woli Kongresu. Tym samym Lincoln zaburzył pewien koncept postrzegania 
Konstytucji jako dokumentu o charakterze kompromisowym (Williams, 2011). 
Pozycja prezydenta została ponownie osłabiona po wojnie secesyjnej, kolejni 
prezydenci byli mniej wyraziści i ponownie gaszeni przez Kongres.

 Przełomowa była prezydentura Theodore’a Roosevelta z początku XX 
wieku. Był on zdeterminowany w kształtowaniu pozycji Stanów Zjedno-
czonych w świecie, a szczególnie w Ameryce Środkowej. Kongres popiera-
jąc postulaty Roosevelta, a także uznając jego działania za skuteczne, oddał 
prezydentowi inicjatywę kształtowania polityki międzynarodowej. Podob-
nie jak Andrew Jackson, Roosevelt wykorzystał atut wizerunkowy w relacji 
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z Kongresem zyskując przydomek „trustbuster” (Dalton, Kathleen, 2002). 
Niektórzy jednak wyrażali swoje zaniepokojenie coraz większą „militaryzacją” 
polityki amerykańskiej, także tej wewnętrznej przez Roosevelta (Oyos, 2000). 
Theodore Roosevelt stworzył wtedy zjawisko określane mianem „imperialnej 
prezydentury” oznaczające roszczenia prezydenta wobec kształtowania polityki 
zewnętrznej Stanów Zjednoczonych bez większego uwzględniania woli Kon-
gresu. Taki trend kontynuował Woodrow Wilson, a kulminacja „imperialnej 
prezydentury” przypadła na poczwórną kadencję Franklina Delano Roose-
velta. Jego rządy niektórzy określają mianem quasi-dyktatury (Posner, 2011). 
Patrząc na okres rządów, jaki przypadł Wilsonowi oraz FDR można dojść do 
konkluzji, że wojny światowe były czynnikiem, który powodował zwiększenie 
roli prezydenta Stanów Zjednoczonych kosztem Kongresu. Mimo wszystko 
Franklin Delano Roosevelt znaczącą pozycję wyrobił sobie jeszcze przed woj-
ną, realizując program ekonomiczny New Deal, który miał uratować Stany 
Zjednoczone przed wyniszczającym kryzysem gospodarczym. Faktem jest jed-
nak, że po każdej z tych „imperialnych prezydencji” Kongres wyciągał wnioski  
i regulował pozycję prezydenta. Woodrow Wilson po I wojnie światowej stra-
cił na swojej sile politycznej (także przez to, że kończyła mu się druga ka-
dencja), co doprowadziło do tego, że Kongres finalnie nie ratyfikował trakta-
tu wersalskiego mimo, że Wilson go wcześniej podpisał. Podobnie miały się 
zupełnie inne nastroje Kongresu, niż Wilsona wobec Ligi Narodów. Z kolei 
niedługo po śmierci FDR przyjęto wspomnianą wcześniej XXII poprawkę do 
Konstytucji regulującą kadencyjność prezydentów. 

Zimna wojna spowodowała, że prezydent USA zestawiany obok przy-
wódcy Związku Radzieckiego przedstawiany był jako lider świata zachodniego, 
przez co zyskiwał na sile wizerunkowo. Jedną z silniejszych prezydencji miał 
Dwight D. Eisenhower, bohater wojenny, który zwiększył znacząco arsenał 
atomowy USA, przez co był postrzegany jako wiarygodny dowódca wojskowy. 
Miał przy tym duże poparcie wśród elity wojskowej. Zauważyć można, że fak-
tycznie personel wojskowy w historii Stanów Zjednoczonych wielokrotnie po-
trafił wywierać presję na prezydentach USA. Przekonali się o tym choćby Har-
ry S. Truman, który doświadczył nacisków ze strony Douglasa MacArthura, 
czy John Kennedy, którego personel krytykował za zbyt słabą reakcję na kryzys 
kubański. Przy kształtowaniu się wielu dyktatur można było zauważyć, że opie-
rały się one właśnie na dużym poparciu wśród wojskowych (Cheibub, Gandhi, 
Vreeland, 2009). Stąd Kongres pełen obaw w kontekście wojny wietnamskiej, 
a także w efekcie afery Watergate przyjął w 1973 roku tak zwany War Powers 
Act. Rezolucja ta była znamienna, ponieważ zawężała ona znacząco możliwość 
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wypowiadania wojny przez prezydenta (o czym w dalszej części). Rezolucję 
przyjęto mimo sygnalizowanego przez weto sprzeciwu Richarda Nixona. Ko-
lejnym ciosem w pozycję prezydenta była Ustawa o budżecie Kongresu i kon-
troli konfiskat z 1974 roku. Choć rola prezydenta jest w Stanach Zjednoczo-
nych znacząca i dużo większa, niż zakładano przy powstawaniu USA, to nadal 
Kongres jest ważnym organem legislacyjnym, który kontroluje prezydentów, 
a kiedy zachodzi taka potrzeba, ogranicza ich kompetencje. To z kolei spo-
wodowało po zimnej wojnie pojawienie się trendu postępującej polaryzacji  
w Kongresie. Partia popierająca prezydenta stawała się wobec niego coraz bar-
dziej bezkrytyczna. Trend ten jednak zmienił się na początku 2021 roku, gdy 
kilku republikańskich senatorów odsunęło się od Donalda Trumpa, który nie 
chciał uznać wyniku wyborów prezydenckich i twierdził, że były przekłamane. 
Możemy tym samym zaobserwować, że w ostatnich latach Kongres zradykali-
zował się na korzyść prezydenta, jednak po przekroczeniu pewnego poziomu 
umiarkowani kongresmeni odeszli od tej zasady. W Stanach Zjednoczonych 
od początku wyrażano obawę przed zbyt dużą pozycją prezydenta, więc organ, 
jakim jest Kongres miał tą pozycję regulować. Tak też stało się w praktyce. 
Tradycja polityczna, jaka zrodziła się ponad 250 lat temu przetrwała do dziś.

Zupełnie inaczej system polityczny ewoluował w Meksyku, choć za-
czynał z wyraźną inspiracją Stanami Zjednoczonymi. Tam również ustrój 
zaczęto kształtować od utworzenia tak zwanego Kongresu z Chilpancingo.  
Na posiedzeniu tego Kongresu uchwalono „Sentimientos de la Nacion”, czyli 
coś na kształt deklaracji niepodległości. Był to program, w którym zawarte 
były 23 postulaty będące dla nowo powstałego państwa fundamentami sa-
mostanowienia. W artykule szóstym możemy przeczytać o podziale władzy 
na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą (Sentimientos de la Nacion).  
Zachowano więc zasadę trójpodziału władzy Monteskiusza. Jednak już na tym 
etapie powstawania państwa można było zobaczyć kluczową różnicę między 
USA, a Meksykiem skupioną wokół „ojców założycieli”. W Stanach Zjedno-
czonych byli to politycy, jak Thomas Jefferson czy Benjamin Franklin. Z kolei 
grupa, która zawiązała Kongres z Chilpancingo wywodziła się w dużej mierze 
ze środowiska militarnego. Nawet przywódcy Kongresu proponowano tytuł 
Generalissimo, ale Jose Maria Morelos wolał tytułować się jako sługa narodu 
(Siervo de la Nacion). Podobnie jak w USA, tutaj także chciano zapobiec ja-
kimkolwiek podobieństwom i skojarzeniom do poprzedniego systemu, choć  
w państwach latynoamerykańskich było to zjawisko dużo bardziej wyraziste, 
niż w Stanach Zjednoczonych. Tak zwany Nacjonalizm Kreolski zakładał 
całkowitą niezależność od dziedzictwa kolonialnego. Kongres jeszcze w 1813 
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roku spotkał się, aby promulgować Dekret konstytucyjny o wolności Ameryki 
Meksykańskiej (Decreto Constitucional para la Libertad de la America Mexi-
cana). W dokumencie tym zakładano kompletną dominację władzy ustawo-
dawczej nad wykonawczą. 

Po uchwaleniu w 1814 roku Konstytucji z Apatzingan ustanowiono, 
 że władzę wykonawczą pełnić będzie Najwyższy Rząd reprezentowany przez 
trzy osoby mające równe uprawnienia i obowiązki. Ciało to przetrwało jednak 
tylko rok. System prezydencki w Meksyku ugruntował się w 1824 roku po 
ogłoszeniu konstytucji. Tam stwierdzono, że najwyższa władza wykonawcza 
będzie w Federacji zdeponowana w jednej osobie, zwanej Prezydentem Mek-
sykańskich Stanów Zjednoczonych. Pierwszym prezydentem Meksyku został 
Guadalupe Victoria. Był on jednym z najważniejszych wojskowych w czasie 
wojny o niepodległość. 

Pierwszy poważny problem nowy system napotkał na samym początku 
swojego istnienia. Meksyk bez pomocy Hiszpanii nie miał zbyt dużego po-
tencjału gospodarczego. Do tego elita intelektualna podzieliła się na zwolen-
ników federalizacji oraz koncentracji władzy. Rządy zmieniały się co chwilę, 
nie istniała stabilizacja urzędu. W związku z tym na początku lat 30. XIX 
wieku konserwatywne skrzydło skupione wokół Antonio Lopeza de Santa 
Anna oraz Anastasio Bustamante siłą przejęło władzę w Meksyku. Zdławiono 
autonomię stanów, co doprowadziło do secesji Teksasu. Santa Anna próbo-
wał brutalnie stłumić bunty zabijając ponad 280 Teksańczyków „na pokaz”.  
To spowodowało niechęć Amerykanów do nowego ustroju w Meksyku (Calore, 
2014). Po wojnie amerykańsko-meksykańskiej Santa Anna swoją krwawą dyk-
taturę pełnił jeszcze przez kilka lat, aż przejął ją Benito Juarez. Konserwatyści 
byli na tyle zdeterminowani, żeby odsunąć liberalnego prezydenta od władzy,  
że poparli francuską agresję, w wyniku której uchwalono w Meksyku monar-
chię, a na tronie zasiadł Maksymilian I z rodu Habsburgów i Maria Charlot-
ta Koburg. Liberałowie jednak po kilku latach obalili cesarza Maksymiliana,  
a Benito Juarez wrócił na urząd prezydenta. Meksykanie byli już wykończeni 
stałymi zmianami ośrodka decyzyjnego. Państwo popadało w ruinę, było na 
skraju bankructwa. Juarez starał się przywrócić stabilność władzy, ale nadal miał 
dużą opozycję. W końcu niedługo po jego śmierci prezydentem został Porfirio 
Diaz. Jeżeli przy prezydenturze Roosevelta mówiło się o imperialnej prezyden-
turze, to rządy Diaza były podręcznikową dyktaturą. Porfirio Diaz usunął zapis  
z Konstytucji o braku ponownej kadencji prezydenta, wybory były fałszowane, 
a opozycja prześladowana (Rabasa, 1998). Doprowadziło to w końcu do re-
wolucji. Diaz uciekł do Francji, gdzie zmarł, a Meksyk opanowała na kolejne 
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dziesięciolecie wojna domowa, która pochłonęła 3 miliony istnień. Po tych 
burzliwych czasach i obserwacji poprzednich prezydentur w 1928 roku przy-
jęto zasadę Sexenio, która funkcjonuje do dziś i jest jednym z największych 
fundamentów meksykańskiego systemu politycznego, a także największym in-
strumentem ograniczającym prezydenta. Sexenio nakłada bezwzględny zakaz 
ponownej kandydatury odchodzącego prezydenta, zawężając okres jego rzą-
dów do jednej sześcioletniej kadencji. Taki sam przepis stosowany jest wobec 
gubernatorów. Zasada bezwzględnego zakazu reelekcji miała być rozwiązaniem 
chroniącym przed dyktaturą na model tej z czasów Porfirio Diaza. Rzeczywi-
stość była jednak zupełnie inna. Elita polityczna skupiona była wokół jednego 
ugrupowania – Partii Rewolucyjno Instytucjonalnej (PRI), która zdobyła mo-
nopol na sprawowanie władzy. PRI cechował populizm i brak zasadniczego 
jednego frontu politycznego (partia miała reprezentować naród). W efekcie 
po przyjęciu sexenio odchodzący prezydent Plutarco Elias Calles rządził jesz-
cze przez kadencje trzech kolejnych prezydentów, ponieważ w praktyce to on 
wybierał kandydatów na następców. Okres ten to tzw „Maximato”. PRI taką 
władzę absolutną sprawowała od 1929 do 2000 roku. Poprzedni prezydent 
wykorzystując silną pozycję w partii, wybierał swojego następcę. Do tego śro-
dowisko polityczne PRI było dość radykalne, szczególnie w latach 30. Plutarco 
Calles miał bowiem powiązania ze „złotymi koszulami” – faszystowską bo-
jówką, wykluczającą z życia politycznego Żydów, komunistów i Chińczyków 
(Meyer, Michael, Sherman, 1995). Okres rządów PRI przełamał w 2000 roku 
Vicente Fox z Partii Akcji Narodowej (Partido Accion Nacional). PRI jeszcze 
wróciło do władzy w latach 2012-2018, a obecny prezydent Andres Manuel 
Lopez Obrador (AMLO) wywodzi się z lewicowej koalicji MORENA (Mo-
vimento Regeneracion Nacional). Choć rządy lewicy miały być rewolucyjne 
w demokratyzacji państwa i poprawie wizerunku Meksyku (AMLO określił 
nawet swoją prezydenturę jako „czwartą transformację” dziejową w Meksy-
kańskich Stanach Zjednoczonych), to z roku na rok nadzieje na rewolucyj-
ność tej kadencji gasną. Obrador nie tylko nie reaguje na postępujące wynisz-
czające państwo kartele, ale także broni polityków i wojskowych związanych  
z PRI oskarżonych o korupcję. Tak było chociażby z Salvadorem Cienfuegosem  
w 2021 roku. AMLO sprowadził go ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku,  
a sądy rozpatrzyły oskarżenia wobec byłego ministra jako naruszenia skarbowe. 
Ten wątek historyczny jest kluczowy w zrozumieniu różnic, jakie występują  
w ustroju Stanów Zjednoczonych Ameryki i Meksykańskich Stanów Zjed-
noczonych (mimo, że Meksyk inspirował się amerykańską konstytucją).  
To był podręcznikowy przykład tego, że przeniesienie jakiegoś wzorca bez 
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dostosowania go do unikalnych warunków w państwie zwiastować będzie tego 
niepowodzeniem, czego efektem był wieloletni brak stabilności w polityce 
Meksyku, a następnie stabilność narzucona przez jedno ugrupowanie. Choć 
oba ustroje rozwijały się od zawiązania instytucji Kongresu, to relacja prezy-
denta wobec instytucji ustawodawczej w Meksyku jest dokładnie taka, jakiej 
obawiali się ojcowie założyciele w USA. 

Kompetencje prezydenta gwarantowane  
przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki 
oraz Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Choć Meksykanie, tak jak wspomniałem wyżej, inspirowali się amery-
kańskim systemem politycznym, to konstytucje tych dwóch państw są zu-
pełnie inne. Pierwszą dostrzegalną różnicą jest sam ich rozmiar. Konstytucja 
Stanów Zjednoczonych Ameryki składa się ze wstępu i siedmiu artykułów. 
Tymczasem  ustawa zasadnicza w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych li-
czy 136 artykułów. Do tego amerykańska konstytucja jest dużo stabilniejszym 
dokumentem, ponieważ od jej wejścia w 1789 roku uchwalono 27 poprawek,  
z czego 10 z nich przyjęto po pierwszych dwóch latach funkcjonowania.  
Za to meksykańska konstytucja od 1917 roku zmieniana była ponad pięćset 
razy! Jedną z kluczowych przyczyn tak dużej rozbieżności między tymi dwo-
ma dokumentami jest model rozumienia prawa. Amerykańska konstytucja ma 
zauważalne wyraźnie wpływy anglosaskiego rozumienia prawa zwyczajowego, 
w myśl którego zasady prawne rozpatrywane są w precedensach sądowych.  
Z kolei Meksyk przyjął europejski system prawa cywilnego, w którym koniecz-
ne jest sformułowanie zasad prawnych w konstytucji. Faktycznie, w amerykań-
skiej konstytucji wymienionych jest dużo mniej praw, niż w meksykańskiej, 
która wydaje się być w tym porównaniu nazbyt dokładniejsza. Meksykań-
ska konstytucja ma także bardziej protekcjonistyczny charakter wymieniając 
konkretne ograniczenia, jak na przykład zakaz kandydowania duchownych 
do Kongresu (art.55), czy zakaz monopoli z wyłączeniem tych rządowych  
(art. 28). Dzięki temu monopol zagwarantowany ma na przykład koncern 
PEMEX. Pora zatem przyjrzeć się kompetencjom przydzielonym przez kon-
stytucję prezydentowi w Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku.  

W Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki prezydentowi poświęco-
ny jest artykuł II. W paragrafie pierwszym przeczytać możemy, że prezydent 
pełni władzę wykonawczą. Okres pełnienia urzędu wynosi cztery lata. Aby zo-
stać prezydentem kandydat musi być obywatelem Stanów Zjednoczonych od 



69

ANALIZA PORÓWNAWCZA POZYCJI PREZYDENTA...

urodzenia. Ponadto musi on zamieszkiwać terytorium USA od czternastu lat 
oraz mieć ukończony trzydziesty piąty rok życia. Prezydent wyznacza także na 
okres czterech lat prezydentury swojego wiceprezydenta, który przejmuje kom-
petencje wykonawcze w razie śmierci prezydenta. Wiceprezydent jest także prze-
wodniczącym Senatu. Prezydent USA musi złożyć przysięgę lub ślubowanie. 
Kończy je zazwyczaj słowami „tak mi dopomóż Bóg”, jednak nie jest to odgórna 
zasada wpisana do konstytucji (z tego powodu takiej formy zakończenia przysię-
gi odmówił na przykład Theodore Roosevelt). W paragrafie drugim przeczytać 
możemy o najważniejszych kompetencjach prezydenta. Jest on głównodowo-
dzącym armii i floty Stanów Zjednoczonych. Stosuje prawo łaski w sprawach  
o przestępstwa przeciwko Stanom, poza tymi, które wszczęte są wskutek po-
stawienia w stan oskarżenia przez izbę niższą Kongresu, czyli Izbę Reprezen-
tantów. Prezydent zawiera traktaty, ale potrzebuje do tego zgody 2/3 sena-
torów obecnych w głosowaniu. Poza tym mianuje i wyznacza ambasadorów 
oraz innych przedstawicieli, sędziów Sądu Najwyższego oraz wszystkich in-
nych funkcjonariuszy Stanów Zjednoczonych na urzędy utworzone ustawą, 
chyba, że w konstytucji przewidziane jest inaczej. Paragraf trzeci w artykule 
drugim sugeruje prezydentowi potrzebę kierowania do Kongresu co jakiś czas 
orędzia o stanie Państwa (State of the Union) przy jednoczesnym przedstawie-
niu środków do rozważenia, które prezydent uważa za potrzebne i właściwe. 
W przypadku nadzwyczajnych okoliczności prezydent może zwołać obie izb 
lub jedną z nich. Prezydent przyjmuje także ambasadorów i przedstawicieli  
z zewnątrz. Jest też gwarantem wykonania ustaw tak, jak należy. Wystawia 
też akty nominacyjne wszystkim funkcjonariuszom Stanów Zjednoczonych.  
W ostatnim, czwartym paragrafie artykułu drugiego wymienione są czyny, 
za które prezydent może zostać usunięty z urzędu (podobnie jak wiceprezy-
dent), jeśli zostanie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów. 
Czynami takimi są: zdrada, przekupstwo lub inne ciężkie przestępstwo albo 
przewinienie. Jednak konstytucja nie definiuje tych „ciężkich przestępstw  
i przewinień”. Z kolei w artykule pierwszym poświęconym Kongresowi, jest 
przedstawiona relacja między prezydentem, a władzą ustawodawczą. Z para-
grafu siódmego tego artykułu dowiedzieć się możemy, że każdy projekt uchwa-
lony przez Kongres przed tym, jak stanie się ustawą musi zostać przedłożo-
ny prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Podpisuje projekt, lub zwraca go  
ze wskazanymi zastrzeżeniami, do jakich ustosunkować ma się izba, z rąk 
której wyszła inicjatywa projektu. Po ponownym rozpatrzeniu Kongres musi 
większością dwóch trzecich przyjąć projekt, żeby stał on się ustawą. Prezyden-
towi poświęcone jest także kilka poprawek. Pierwsza z nich, poprawka XII 
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określa warunki wyboru prezydenta i wiceprezydenta (wcześniej wiceprezy-
dentem zostawał kandydat z drugim wynikiem). Poprawka XXII, która przy-
jęta została po poczwórnej prezydenturze Franklina Delano Roosevelta stano-
wi, że prezydent może pełnić swój urząd maksymalnie przez dwie kadencje.  
W poprawce XXV przedstawiona jest procedura, co dzieje się w wyjątkowych 
przypadkach, jak zgon. Paragraf pierwszy stanowi, że w przypadku zdjęcia  
z urzędu lub śmierci prezydenta, jego funkcje przejmuje wiceprezydent.  
W kolejnych paragrafach przedstawione są także zależności między prezyden-
tem, a wiceprezydentem jako „prezydentem ad-interim” Senatu.  

W Konstytucji Meksykańskich Stanów Zjednoczonych podziałowi 
władzy poświęcona jest część trzecia (Konstytucja podzielona jest na części),  
 trzeci rozdział tej części dotyczy prezydenta i obejmuje 14 artykułów. Już  
w pierwszym z nich, czyli artykule 80 zawarte jest, że całość władzy wykonaw-
czej skupia się w osobie Prezydenta Meksykańskich Stanów Zjednoczonych. 
Kandydat na prezydenta musi spełnić kilka wymogów, aby pełnić funkcję.  
W dniu wyborów musi mieć ukończone 35 lat, musi być obywatelem urodzo-
nym w Meksyku, który w państwie mieszka od co najmniej 20 lat. Poza tym 
ostatni rok przed wyborami musiał spędzić w Meksyku. Ważnym ogranicze-
niem, które bezpośrednio nie jest na świecie wskazywane, a w meksykańskiej 
konstytucji znalazło się na nie miejsce, to to, że kandydat nie może być ka-
płanem ani duchownym jakiejkolwiek religii. Kandydat nie powinien pełnić 
czynnej służby wojskowej co najmniej sześć miesięcy przed dniem wyborów. 
Nie powinien także pełnić żadnych funkcji państwowych na sześć miesięcy 
przed datą wyborów. Następnie tłumaczona jest zasada sexenio, czyli sześcio-
letniej kadencji bez możliwości reelekcji. Bezpośrednio kompetencjom prezy-
denta poświęcony jest artykuł 89, w którym praw prezydenckich wymienio-
nych jest dwadzieścia. Są to kolejno:

• Akceptacja i egzekwowanie praw przyjętych przez Kongres,
• Powoływanie i odwoływanie sekretarzy stanu, odwoływanie amba-

sadorów, konsulów generalnych, urzędników Skarbu Państwa oraz 
urzędników państwowych, których powołanie nie stanowi inaczej niż 
w Konstytucji lub ustawach,

• Powoływanie za zgodą Senatu ambasadorów i konsulów generalnych,
• Mianowanie za zgodą Senatu pułkowników i innych wyższych ofice-

rów, Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych,
• Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego poprzez nadzór nad armią,
• Wypowiadanie wojny za zgodą Kongresu,
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• Pośrednictwo w mianowaniu Federalnego Prokuratora Generalnego,
• Zwoływanie specjalnych sesji Kongresu,
• Zapewnienie wsparcia dla sądownictwa w realizacji swoich zadań,
• Posiadanie prawa łaski,
• Kontrola portów i stanowienie wewnętrznego prawa morskiego tak, 

aby ułatwiało ono partnerstwo z zewnętrznymi organami,
• W razie niemożności zwołania Senatu, prezydent może przejąć kom-

petencje nominacyjne izby wyższej,
• W każdym momencie prezydent może opowiedzieć się za nowym 

rządem koalicyjnym,
• Zgłaszanie do Senatu listy kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego,

To część z dwudziestu kompetencji wymienionych w artykule 89. Najob-
szerniej opisano jednak kompetencję, która oznaczona została rzymską cyfrą X 
i odnosi się do polityki zagranicznej. Zawarto, że prezydent prowadzi politykę 
zagraniczną, co rozumie się jako zawieranie i ratyfikowanie traktatów między-
narodowych, zrywanie i wycofywanie się z negocjacji, traktatów i konwencji. 
Prezydent musi realizować także pewne zasady gwarantujące stabilność Mek-
syku na zewnątrz. Tymi zasadami są: prawo do samostanowienia, pokojowe 
rozwiązywanie sporów, zakaz użycia siły i groźny w stosunkach międzynaro-
dowych, polityka nieinterwencji, współpraca międzynarodowa, poszanowanie, 
ochrona i promowanie praw człowieka, a także walka o pokój i bezpieczeństwo 
międzynarodowe. 

Poza tym prezydent posiada prawo weta dekretów Kongresu. Największym 
problemem w określeniu pozycji prezydenta w Konstytucji jest to, że mimo 
wyjątkowej precyzyjności tej ustawy zasadniczej, kompetencje prezydenta są 
rozmyte także w kompetencjach innych organów. Prezydent Meksykańskich 
Stanów Zjednoczonych jest postacią dużo bardziej wpływową od prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prezydent Meksyku jest jednocześnie głową 
państwa, szefem rządu i przywódcą swojej partii. Tym, co wyraźnie różni oba 
systemy jest faktyczny brak tak ważnego w USA systemu „checks and balan-
ces”. W Meksyku checks and balances działają głównie na poziomie stanowym, 
a nie federalnym. Ponadto World Justice Project Rule of Law Index wykazano,  
że najważniejszą rolę checks and balances wobec gubernatorów stanowych peł-
nią organizacje pozarządowe (WJP Rule of Law Index 2021). Na poziomie 
federalnym ta kontrola praktycznie nie istnieje. Wydawać się może, że USA  
i Meksyk zrozumiały ideę checks and balances na dwa odmienne sposoby.  
W idei checks and balances chodzi o uzupełnianie się i wzajemne kontrolowanie 
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władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. W Meksyku jednak działa 
to inaczej, a w praktyce prezydent kontroluje pozostałe organy. Nie działa to 
w drugą stronę. Najważniejsza zasada kontrolująca władzę wykonawczą, aby 
nie stała się autorytarna to wspomniane już wcześniej sexenio, czyli ogranicze-
nie kadencyjności. W rzeczywistości jednak, w warunkach monopolu władzy 
w rękach Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej każdy kolejny prezydent z no-
minacji PRI był wybierany przez swojego poprzednika. Zjawisko to określa 
się jako „dedazo”, co obrazuje proces przekazywania władzy, jako dosłowne 
wskazywanie następcy palcem (Mayer-Serra, Hernandez, 2002). Kolejną kwe-
stią, która wyraźnie różni system meksykański od amerykańskiego jest kwestia 
wypowiadania wojny. W Konstytucji Stanów Zjednoczonych  już artykuł I 
stanowi, że wyłącznie Kongres może wypowiadać wojny. Technicznie woj-
nę Stany Zjednoczone Ameryki wypowiadały jedenaście razy. Jednak poza 
oficjalnymi deklaracjami wojska USA angażowały się w wiele konfliktów.  
Ta nieoficjalność w prowadzeniu przez Stany Zjednoczone wojen dawała duże 
możliwości prezydentowi, który w myśl artykułu II jest szefem sztabu. Po kon-
trowersjach związanych z wojną w Wietnamie oraz decyzji Nixona o bombar-
dowaniu Kambodży bez uprzedniego informowania Senatu, Kongres uchwalił 
w 1973 roku tak zwaną „War Powers Resolution”, która wymusiła na pre-
zydencie USA obowiązek informowania Kongresu o planach wykorzystania 
wojsk w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia działań militarnych. Ponadto prezy-
dent może wykorzystać armię USA do konfliktów zbrojnych tylko w wypadku 
wypowiedzenia wojny przez Kongres albo wprowadzenia stanu wyjątkowego. 
Ówczesny prezydent Richard Nixon krytykował tą rezolucję i wysunął wo-
bec niej próbę weta, jednak Kongres weto prezydenckie odrzucił. W Meksy-
ku ta zależność prezydenta od Kongresu praktycznie nie działa, ponieważ to 
do kompetencji prezydenta w myśl artykułu 89 należy wypowiadanie wojen 
przy jednoczesnym byciu szefem sztabu. Ten przykład wypowiadania wojny 
w porównaniu USA i Meksyku dobrze obrazuje „hiperprezydencką” naturę 
Meksykańskich Stanów Zjednoczonych. Choć prezydent Meksyku obciążony 
jest zasadą „nieinterwencji” i pokojowego rozwiązywania sporów, to kompe-
tencje mu przyznane w zakresie polityki zewnętrznej pozwalają mu na cał-
kowitą kontrolę przy prowadzeniu meksykańskiej dyplomacji w myśl własnej 
wizji. Analizując zatem kompetencje prezydenta łatwo dostrzec oddziaływanie 
wspomnianego już wcześniej „personalismo”, które w procesie kształtowania 
się dyktatur latynoamerykańskich nie ominęło Meksyku.

Należy zwrócić także uwagę na pozycję Kongresu w Meksykańskich 
Stanach Zjednoczonych oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz tego,  
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jak instytucja ta oddziałuje na prezydenta w każdym z tych państw. W USA 
Kongres jest organem de facto hamującym ewentualne zapędy prezydenta. 
Kongres jest niezależnym organem władzy ustawodawczej, który decyduje  
o wielu ważnych kwestiach, jak wypowiadanie wojny czy ustawy budżetowe. 
W Meksykańskich Stanach Zjednoczonych prezydent nie jest ograniczony  
w swoich kompetencjach jedynie do władzy wykonawczej, a artykuł 71 Konsty-
tucji nadaje mu możliwość korzystania z inicjatywy ustawodawczej. Dodatko-
wym problemem w samodzielnym funkcjonowaniu Kongresu było to, że przez 
wiele lat hegemonii PRI ugrupowanie prezydenckie miało większość w obu 
izbach. Powodowało to, że Kongres stawał się maszynką do akceptowania ustaw 
proponowanych przez prezydenta. „Historyczna” kadencja Vicente Foxa nic  
w tej materii nie zmieniła. Choć faktycznie od porażki PRI w wyborach pre-
zydenckich partia stanowiąca większość w Kongresie nie pokrywała się z partią 
prezydenta, to tendencja ta ponownie się zmieniła przy wyborze Enrique Pena 
Nieto. Dziś także partia Andresa Manuela Lopeza Obradora, czyli MORENA 
posiada większość w Kongresie. Prezydent Meksyku poprzez pewne niefor-
malne kompetencje tworzy siatkę powiązań, w wyniku której swoimi wpływa-
mi wykracza poza wymiar federalny i uzależnia od siebie także przedstawicieli 
stanowych.

Podsumowanie

Pozycja prezydenta w ustroju Meksykańskich Stanów Zjednoczonych jest 
dokładnie taka, jakiej za wszelką cenę ojcowie założyciele starali się uniknąć  
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Skupienie władzy wykonawczej w jednej 
osobie z jednoczesnym zachowaniem demokracji było zjawiskiem ryzykownym, 
a do realizacji tego konceptu niezbędny był skutecznie funkcjonujący system 
checks and balances. Taki system ugruntował się w USA. Kongres wyciągał 
wnioski za każdym razem, gdy prezydent nadużył swoje kompetencje lub wy-
korzystał niedoskonałość ustrojową. Poprawki do Konstytucji i rezolucje Kon-
gresu zapobiegły kształtowaniu się zbyt silnej pozycji prezydenta. W Meksykań-
skich Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mario Vargas 
Llosa nazwał ustrój Meksyku „perfekcyjną dyktaturą”, a prof. Karol Derwich 
określił ten system mianem „hiperprezydencjalizmu” i „metakompetencji”. 
Burzliwy okres kształtowania się systemu politycznego doprowadził do chaosu 
politycznego i niestabilności władzy. Warunki takie są wysoce sprzyjają nasi-
laniu zapędów autorytarnych. Destabilizacja polityczna w latach 1919-1926 
była choćby przyczyną przejęcia władzy przez sanację w II Rzeczypospolitej.  
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Z takiej samej nieufności do systemu skorzystał w końcówce XIX wieku 
Porfirio Diaz. Silna władza nie spowodowała jednak, że w państwie wzrosła 
stabilność, szczególnie po odsunięciu PRI od władzy w 2000 roku. Prezy-
dent wywodził się z innego ugrupowania niż największa partia w Kongresie,  
co powodowało zaangażowanie opozycji w utrudnianie pracy głowy państwa. 
System polityczny w tym państwie wymaga więc skupienia władzy wokół jed-
nej partii. Jest to tak zwany system partii dominującej. Meksykanie adaptu-
jąc wzór amerykański przekształcili go np. rezygnując z prawa zwyczajowego  
w sądownictwie. W efekcie przy zupełnie innych warunkach wiązania się pań-
stwowości doszło do ewolucji systemu, który do dziś ciężko stwierdzić, kiedy 
stał się demokratyczny. 
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Przejęcie władzy przez 
wiceprezydenta Stanów 
Zjednoczonych Ameryki 

w sytuacji opróżnienia 
urzędu prezydenckiego

Abstrakt: Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza pozycji prawnoustro-
jowej wiceprezydenta USA w kontekście jego roli jako swoistego „bezpiecznika” 
realizacji kompetencji wykonawczych w  przypadku opróżnienia urzędu prezy-
denckiego. Zakres kompetencji wiceprezydenta wyznaczony przez Konstytucję 
Stanów Zjednoczonych jest obiektywnie niewielki i sprowadza się do pełnienia 
funkcji przewodniczącego Senatu, pełnienia obowiązków prezydenta, gdy ten 
nie jest zdolny do ich wykonywania oraz - w wypadku opróżnienia się urzędu 
prezydenta - objęcie go i sprawowanie do końca kadencji. Monokratyczność 
urzędu prezydenckiego implikuje konieczność zapewnienia takich warunków 
ustrojowych, które umożliwią stałe i nieprzerwane realizowanie kompeten-
cji i  zadań, które są konstytucyjnie przypisane egzekutywie. Doniosłość roli 
wiceprezydenta uwydatnia się w sytuacjach ekstraordynaryjnych, związanych  
z niemożnością wykonywania kompetencji przez prezydenta. Wiceprezydent 
stoi na czele linii sukcesji prezydenckiej i jest pierwszy w kolejce do objęcia 
stanowiska szefa egzekutywy na wypadek śmierci, rezygnacji lub pozbawienia 
urzędu prezydenta. Początkowo działo się to na mocy przyjętego zwyczaju, za-
nim taki stan rzeczy nie został formalnie usankcjonowany za sprawą uchwalonej  
w roku 1967 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Przedmio-
tem badań w ramach niniejszego artykułu jest analiza uregulowań konstytu-
cyjnych oraz praktyki ustrojowej w zakresie przejęcia stanowiska prezydenta 
przez wiceprezydenta. Analizie prawnoporównawczej zostaną poddane wszyst-
kie przesłanki skutkujące opróżnieniem urzędu prezydenckiego.  W sposób 
szczególny omówione zostaną kwestie praktyczne, a więc moment faktycznego 
rozpoczęcia realizacji kompetencji prezydenckich przez wiceprezydenta a także 
podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: kto faktycznie realizuje prezy-
denckie prerogatywy w momencie, gdy pierwotny piastun urzędu prezydenc-
kiego przechodzi zabieg medyczny w pełnej narkozie.

Słowa kluczowe: prezydent, wiceprezydent, Stany Zjednoczone, sukcesja pre-
zydencka, opróżnienie urzędu prezydenckiego.



78

MICHAŁ HEBDA

Wstęp

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki jest drugim, po prezy-
dencie, najwyższym rangą urzędnikiem administracji federalnej w USA1.Wi-
ceprezydent jest pierwszą osobą w prezydenckiej linii sukcesji, która obejmie 
stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych po śmierci, rezygnacji lub usu-
nięciu prezydenta ze stanowiska w wyniku impeachmentu. Pozycja ustrojowa 
wiceprezydenta mieści się nie tylko w sferze władzy wykonawczej, ale również 
władzy ustawodawczej – jest on bowiem z urzędu przewodniczącym Senatu 
Stanów Zjednoczonych (Hatfield 1997, s. 570). Wiceprezydent z formalno-
prawnego punktu widzenia przewodniczy Senatowi, ale może głosować tyl-
ko wtedy, gdy konieczne jest przełamanie impasu w przypadku równej liczny 
głosów w Senacie2.Wiceprezydent przewodniczy również wspólnym obradom 
Kongresu. Wybierany jest – wspólnie z  prezydentem – na czteroletnią kaden-
cję w wyborach pośrednich, za pośrednictwem Kolegium Elektorów. 

Zauważalna jest w ostatnich kilkudziesięciu latach zmiana pragmatyki wi-
ceprezydentury. Począwszy od prezydentury F.D. Roosevelta, pozycja ustrojo-
wa wiceprezydenta ewoluuje zdecydowanie w kierunku pełnienia w większym 
stopniu funkcji wykonawczych, aniżeli ustawodawczych (White 1991, s. 81). 
Coraz rzadziej spotykaną praktyką jest przewodniczenie przez wiceprezyden-
ta obradom Senatu, na rzecz zdecydowanego powierzania przez prezydenta 
coraz szerszego zakresu kompetencyjnego w zakresie egzekutywy. Przema-
wia za tym jasny przykład wiceprezydentur m.in. R. Nixona (1953 – 1961), 
W. Mondale’a (1977 – 1981) a szczególnie A. Gore’a (1993 – 2001) oraz  
D. Cheneya (2001 – 2009) w trakcie których uwidaczniała się szczególnie do-
niosła rola wiceprezydenta w zakresie realizacji w imieniu prezydenta funkcji 
wykonawczych. Istotnie więc funkcja wiceprezydenta USA ewoluowała z po-
zycji konstytucyjnej nieistotności na rzecz coraz większego wpływu na decyzje 
podejmowane przez prezydenta.

Najbardziej doniosłą rolą wiceprezydenta jest zdecydowanie pełnienie 
swoistej funkcji „bezpiecznika” w sytuacjach nadzwyczajnych, związanych  
z opróżnieniem prezydenckiego urzędu i zapewnienie ciągłości władzy wy-
konawczej. Dotychczas w historii Stanów Zjednoczonych dziewięciokrotnie 
wiceprezydenci zostawali prezydentami. Pierwszy raz po śmierci prezydenta  

1 Vice President, https://system.uslegal.com/executive-branch/vice-president/ [dostęp: 20.04.2022].
2 J.C. Calhoun, pełniący funkcję wiceprezydenta USA w latach 1825 – 1832 w trakcie kadencji 
prezydentów Johna Quincy Adamsa i Andrew Jacksona, głosował w Senacie w sposób rozstrzy-
gający w trakcie pełnienia swojej funkcji aż 28 razy.
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W. Harrisona w 1841 roku, a po raz ostatni w 1974 roku, kiedy G. Ford 
wstąpił do Białego Domu po rezygnacji R.  Nixona. W ramach niniejszego 
artykułu podjęta zostanie próba przedstawienia – z ustrojowego punktu widze-
nia – podstaw prawnych, trybu, zasad i praktyki przejmowania przez wicepre-
zydenta najwyższej władzy wykonawczej w USA. 

Przesłanki opróżnienia  
urzędu prezydenckiego w USA

Śmierć prezydenta

Na mocy 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Amery-
ki w razie śmierci prezydenta, prezydentem zostaje wiceprezydent.3 Sam fakt 
śmierci prezydenta w trakcie trwania kadencji – czy to z przyczyn naturalnych 
czy w wyniku np. zabójstwa – nie podlega interpretacji i wydaje się być naj-
bardziej obiektywną przesłanką wygaśnięcia jego mandatu. Śmierć jest histo-
rycznie najczęstszym powodem opróżnienia urzędu prezydenckiego. Pomię-
dzy uchwaleniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych a dniem dzisiejszym 
w trakcie trwania kadencji zmarło 8 prezydentów a czterech z nich zostało 
zamordowanych. Przedmiotowa 25. poprawka została proklamowana 23 lu-
tego 1967 r. w okresie prezydentury L.B. Johnsona, a więc prezydenta, któ-
ry swoje stanowisko objął w wyniku zamordowania w roku 1963 prezydenta  
J.F. Kennedy’ego.

Z prawnego punktu widzenia należy również rozważyć kwestie np. śmier-
ci prezydenta – elekta, a więc osoby wybranej już na urząd poprzez głosowanie 
pośrednie obywateli lub w konsekwencji już przez głosowanie bezpośrednie 
przez Kolegium Elektorów, jednak jeszcze przed momentem zaprzysiężenia. 
Czy w takim wypadku kandydat na wiceprezydenta odgrywa jakąkolwiek rolę? 
Na tak zadane pytanie trzeba udzielić odpowiedzi jednoznacznie twierdzącej. 
Zgodnie bowiem z zapisami Sekcji III 20. poprawki do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych uchwalonej 23 stycznia 1933 r., jeżeli wybrany prezydent - 
elekt umrze przed terminem, oznaczonym jako początek jego kadencji, osoba 
obrana wiceprezydentem - elektem zostanie prezydentem i przysługiwać jej 
będą pełne prerogatywy prezydenckie. Nie znajdują więc uzasadnienia twier-
dzenia dotyczące konieczności ponownego dokonania aktu głosowania przez 
naród w głosowaniu powszechnym. Niewątpliwie to rozwiązanie ustojowe 

3 Tłumaczenia tekstu Konstytucji Stanów Zjednoczonych pochodzą ze strony internetowej  
Biblioteki Sejmowej: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html
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na celu ma wprowadzenie pewnej stabilizacji i przewidywalności na czas nie-
pewności związany z nagłą i niespodziewaną śmiercią prezydenta elekta. Za 
przedstawionym wyżej rozwiązaniem ustrojowym przemawia również fakt,  
że już na etapie głosowania powszechnego znani są wyborcom kandydaci za-
równo na prezydenta jak i wiceprezydenta. Dokonując aktu głosowania, wy-
borca niewątpliwie głosuje więc na parę: kandydat na prezydenta oraz kandy-
dat na wiceprezydenta. Każdy winien mieć więc świadomość, że wiceprezydent 
potencjalnie w sytuacjach nadzwyczajnych uprawniony będzie do objęcia naj-
wyższego w kraju stanowiska. Dlatego też na etapie prawyborów w Stanach 
Zjednocznych niezwykle dużą wagę przywiązuje się do starannej selekcji kan-
dydatów na wiceprezydenta, którzy stają się swoistą „wartością dodaną” dla 
będącego na pierwszym planie kandydata na urząd prezydencki.

Wracając do rozważań stricte ustrojowych, warto podkreślić że właściwie 
od początku w doktrynie istniał także spór dotyczący tego, czy wiceprezydent, 
który został prezydentem Stanów Zjednoczonych w wyniku objęcia urzędu 
po śmierci prezydenta, faktycznie jest prezydentem, czy jedynie pełni funk-
cję prezydenta wykonując jego prawa i obowiązki. Z zapisów debaty Zjazdu 
Konstytucyjnego z 1787 r. wynika, że   twórcy Konstytucji Stanów Zjedno-
czonych zamierzali obdarzyć wiceprezydenta kompetencjami zaledwie pełnią-
cego funkcję prezydenta (Feerick i Freund 1965, s. 56). Swoisty precedens  
w powyższej materii wprowadził wiceprezydent J. Tyler, który bezpośred-
nio po śmierci prezydenta W. Harrisona przejął jego obowiązki, zaznaczając,  
że „jest” prezydentem, nie zaś wykonującym jego funkcję (Mazur 2021, s. 7). 

W dniu 4 kwietnia 1841 roku, zaledwie miesiąc po inauguracji, zmarł 
niespodziewanie prezydent W. Harrison. Była to pierwsza sytuacja w histo-
rii, gdy prezydent USA zmarł podczas pełnienia urzędu (Freehling 2018).  
W konsekwencji niespodziewanej śmierci prezydenta Harrisona nastąpił kry-
zys konstytucyjny związany z niejednoznacznymi postanowieniami Konstytu-
cji dotyczącymi sukcesji prezydenckiej.  Wkrótce jednak po śmierci prezydenta 
doszło do spotkania jego gabinetu, na którym zdecydowano, że dotychczasowy 
wiceprezydent w gabinecie Harrisona – J. Tyler, przejmie faktyczne wykony-
wanie obowiązków prezydenckich wraz z tytułem „Wiceprezydenta Pełniące-
go Obowiązki Prezydenta (Dinnerstein 1962, s. 447). Tyler twierdził jednak, 
że Konstytucja daje mu pełne i nieograniczone uprawnienia prezydenta i nie 
zgodził się na zaproponowaną tytulaturę, jednocześnie składając przysięgę 
jako prezydent. Stworzyło to w istocie krytyczny precedens dla zasad sukce-
sji prezydenckiej. Wieli członków Kongresu, takich jak np. były prezydent  
J. Adams, uważało, że Tyler powinien być tytułowany  jedynie pełniącym 
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funkcję prezydenta lub wiceprezydentem wykonującym funkcję prezydenta 
(Chitwood 1964, s. 203 – 207). Senator Henry Clay postrzegał Tylera jako 
„wiceprezydenta”, a jego prezydenturę jako zwykłą „regencję” (Seager 1963,  
s. 142). Można więc z całą stanowczością mówić o „precedensie Tylera” który 
uformował w dużym stopniu dzisiejszą linię sukcesji prezydenckiej. 

W dzisiejszej rzeczywistości ustrojowej nie ma jednak najmniejszych wąt-
pliwości, że każdorazowo wiceprezydenci obejmujący urząd prezydenta sta-
ją się w pełni samodzielnymi i niezależnymi prezydentami Stanów Zjedno-
czonych, którzy w przypadku objęcia najwyższego urzędu w kraju korzystają  
z pełni prerogatyw przysługujących samemu prezydentowi.

Usunięcie prezydenta z urzędu – impeachment

Impeachment w języku angielskim oznacza dosłownie „postawienie  
w stan oskarżenia”. Procedura impeachmentu służy niewątpliwie realizacji od-
powiedzialności konstytucyjnej prezydenta w USA (Baran 1971, s. 7).

Pozycja ustrojowa prezydenta jako szefa egzekutywy oraz administracji 
federalnej jest w Stanach Zjednoczonych niezwykle silna. W systemie trój-
podziału władz musza istnieć procedury, które w sposób maksymalnie obiek-
tywny i skuteczny służyć będą gwarantowaniu praworządności oraz legalności 
podejmowanych przez prezydenta działań. Instytucja impeachmentu właśnie 
te wartości ma na celu. Jej wyjątkowość polega na fakcie, że uruchamiana bywa 
w przypadkach granicznych, gdy dobro kraju wymaga podjęcia przez legislaty-
wę działań mających na celu ograniczenie bezprawności prezydenckich działań.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych daje Kongresowi prawo do oskar-
żenia i usunięcia „Prezydenta, Wiceprezydenta i wszystkich funkcjonariuszy 
cywilnych Stanów Zjednoczonych” po stwierdzeniu, że tacy funkcjonariusze 
dopuścili się zdrady stanu, przekupstwa lub innych poważnych przestępstw  
i wykroczeń. Konstytucja jednak nie precyzuje, kto kwalifikuje się jako „funk-
cjonariusz cywilny Stanów Zjednoczonych”4. Konstytucja w sposób precy-
zyjny określa organ uprawniony do postawienia prezydenta w stan oskarże-
nia – jest to Izba Reprezentantów5, organ uprawniony do sądzenia – Senat6, 
określa ponadto wymaganą liczbę głosów niezbędnych do orzeczenia skazują-
cego – 2/3 7, określa wyraźnie osobę przewodniczącą składowi orzekającemu,  

4 Art. 2 § 4 Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
5 Art. 2 § 2 Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
6 Art. 1 § 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
7 Art. 1 § 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
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gdy postawionym w stan oskarżenia jest prezydent – jest nim każdorazowo 
prezes Sądu Najwyższego8 oraz konsekwencji wyroku skazującego, którymi są: 
usunięcie z zajmowanego urzędu oraz uniemożliwienie pełnienia innych urzę-
dów w służbie Stanów Zjednoczonych. Wzbudza natomiast kontrowersje sam 
zakres przedmiotowy czynników, które prowadzić mogą do impeachmentu. 
Niewątpliwie w dużej mierze mają one charakter subiektywny, zależny od re-
prezentowanego obozu politycznego. Impeachment jest też elementem walki 
politycznej, kreacji określonego wizerunku prezydenta, narzędziem narracji  
w ramach marketingu politycznego. 

Dotychczas w stan oskarżenia postawionych zostało tylko trzech prezy-
dentów — Andrew Johnson w 1868 roku, Bill Clinton w 1998 roku oraz 
Donald Trump dwukrotnie – w 2019 i 2021 r. Żaden z nich nie został  
w tym trybie odwołany, dlatego też nie doszło do przejęcia opróżnionego urzę-
du prezydenckiego przez wiceprezydenta. Prezydentem, który prawdopodob-
nie był najbliżej odwołania w ramach tej procedury był Richard Nixon, jed-
nakże zanim został postawiony w stan oskarżenia w wyniku afery Watergate 
zrezygnował z urzędu w 1974 roku (Jenkins 2007, s. 304). 

Rezygnacja z zajmowanego stanowiska

Z cywilistycznego punktu widzenia rezygnacja z zajmowanego stanowiska 
jest oświadczeniem woli, wyrażonym w pełni władz umysłowych, kiedy to oso-
ba rezygnująca ze stanowiska komunikuje swoją wolę z zamiarem wywołania 
określonych skutków prawnych, czyli następstw przewidzianych przepisami 
prawa (Wolter, Ignatowicz i Stefaniuk 2001, s. 260). Niewątpliwie prezyden-
towi Stanów Zjednoczonych nie można odbierać uprawnienia do rezygnacji  
z zajmowanego stanowiska z jakiegokolwiek. Takim powodem może być nie-
wątpliwie stan zdrowia, utrata sił, względy osobiste czy inne dotyczące prywat-
ności. Przy badaniu ewentualnej wadliwości oświadczenia woli o rezygnacji 
istotna jest analiza, czy oby na pewno przedmiotowa rezygnacja wywołana jest 
czynnikami subiektywnymi nie zaś czynnikami zewnętrznymi powodowany-
mi np. określonymi naciskami politycznymi czy przestępczymi. 

Dotychczas jedynym prezydentem Stanów Zjednoczonych który ustąpił 
ze stanowiska był Richard Nixon. Jak wskazano już wyżej, rezygnacja była 
bezpośrednio związana z tak zwaną aferą Watergate. (Pastusiak 1999, s. 845).  
Zarzuty wobec bezprawnych działań prezydenta były na tyle poważne,  

8 Art. 1 § 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
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że praktycznie przesądzonym było, iż R. Nixon zostanie w wyniku procedury  
impeachmentu odwołany ze swojego stanowiska. Jednak 8 sierpnia 1974 roku 
R. Nixon zdecydował się na uczynienie swoistego „kroku wyprzedzającego”: 
wygłosił orędzie do narodu, w którym przyznał się - jak sam określił - do 

„niewłaściwych osądów” i stwierdził, że ustępuje ze stanowiska, gdyż stracił 
poparcie w Kongresie, całkowicie przemilczając kwestię ewentualnego impe-
achmentu (Pastusiak 1999, s. 846).  Co istotne, R. Nixon swoją rezygnację 
sformułował nie tylko w formie ustnej (orędzia) ale również w formie pisem-
nej, składając rezygnację na ręce sekretarza stanu H. Kissingera. W wyniku 
rezygnacji R. Nixona, stanowisko prezydenta objął G. Ford. 

Pełniący obowiązki prezydenta Stanów 
Zjednoczonych (Acting president)

Zapisy Sekcji III i IV w 25. poprawce do Konstytucji Stanów Zjedno-
czonych, zgodnie z którą, ilekroć prezydent złoży przewodniczącemu Senatu  
i przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że nie może 
sprawować władzy i zadań swojego urzędu, władzę tę i zadania sprawować 
będzie wiceprezydent jako pełniący obowiązki prezydenta, dopóki prezydent 
nie złoży powyższym adresatom pisemnego oświadczenia, że przeszkoda ustała. 
Uregulowanie to - postulowane w czasie prezydentury chorowitego D. Eisen-
howera -  w sposób jednoznaczny reguluje sytuacje, w których prezydent cza-
sowo nie jest w stanie piastować swojego urzędu, na przykład gdy odbywa 
zabieg chirurgiczny, poważnie zachoruje lub zostanie ranny, lub w inny spo-
sób nie jest w stanie wykonywać uprawnień lub obowiązków prezydenckich. 
Sekcja  III przedmiotowej poprawki dotyczy niezdolności o której informuje 
zainteresowane podmioty sam prezydent, zaś Sekcja IV dotyczy niezdolno-
ści prezydenckiej ogłoszonej przez wiceprezydenta i rząd w sytuacji np. braku 
świadomości prezydenta (Kalt i Pozen, 2022). Historycznie Sekcja IV przed-
miotowej Poprawki nigdy nie została zastosowana, zaś uregulowania sekcji 
III w praktyce ustrojowej zastosowano dotychczas czterokrotnie, każdorazo-
wo w sytuacji, gdy prezydent przechodził zabieg medyczny - po raz pierwszy  
w 1985 r., zaś ostatni raz w dniu 19 listopada 2021 r., kiedy to wiceprezydent 
Kamala Harris stała się pierwszą kobietą w historii USA, która przez 85 minut 
posiadała uprawnienia i obowiązki prezydenckie. (Sullivan 2021). Wicepre-
zydent pełni obowiązki prezydenta do czasu, aż prezydent będzie mógł po-
nownie wykonywać swoje uprawnienia i przysługują mu w tym okresie pełna  
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tytulatura oraz protokół prezydencki oraz wszelkie kompetencje prezydenckie, 
nawet te dotyczące sił zbrojnych. 

Obligatoryjność powołania wiceprezydenta

Na mocy 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych usankcjo-
nowano obligatoryjne mianowanie przez prezydenta wiceprezydenta. Zgodnie 
z brzmieniem Działu II przedmiotowej poprawki, „Ilekroć urząd wiceprezy-
denta pozostaje nieobsadzony, prezydent mianuje wiceprezydenta, który obej-
muje stanowisko po uchwale zatwierdzającej, podjętej większością głosów obu 
izb Kongresu.” Językowa wykładnia tego przepisu wskazuje na fakt, że po-
wołanie wiceprezydenta jest obowiązkiem prezydenta, nie zaś uprawnieniem.  
Nie użyto bowiem sformułowania, iż prezydent może mianować wicepre-
zydenta, lub że dopuszcza się mianowanie wiceprezydenta, lecz stwierdzono 
w formie oznajmującej, że prezydent wiceprezydenta mianuje. Kluczowego 
znaczenia dla zachowania ciągłości władzy wykonawczej nabiera powołanie 
wiceprezydenta w sytuacji, gdy sam wiceprezydent objął urząd prezydencki 
w wyniku opróżnienia urzędu. Niewątpliwie powinno być to aktem szybkim 
i zdecydowanym, podjętym bez zbędnej zwłoki. Jak już wskazano w niniej-
szej pracy, wiceprezydent w obliczu monokratyczności urzędu prezydenckiego 
pełni funkcję swoistego „bezpiecznika” realizacji konstytucyjnie określonych 
prerogatyw prezydenckich.

Analizując uwarunkowania historyczne warto zwrócić uwagę na fakt, iż do 
czasu uchwalenia 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych w roku 
1967, w przypadku zwolnienia urzędu prezydenta (który obejmował w na-
stępstwie wiceprezydent) lub w przypadku zwolnienia urzędu wiceprezydenta, 
urząd ten pozostawał do końca  kadencji nieobsadzony - nie przewidywano bo-
wiem w określonych warunkach politycznych żadnej możliwości uzupełnienia 
wakatu. Gdyby w takim przypadku doszło do śmierci lub ustąpienia prezydenta, 
zastosowanie miałaby tzw. linia sukcesji prezydenckiej. Wartym podkreślenia 
jest jednak fakt, że nigdy przed rokiem 1967 nie doszło do takiej sytuacji.

Wskazany mechanizm wprowadzony na mocy przedmiotowej poprawki 
okazał się być niezwykle skuteczny w praktyce ustrojowej. W 1973 roku z urzę-
du wiceprezydenta w gabinecie R. Nixona zrezygnował S. Agnew. Rezygnacja 
była bezpośrednią konsekwencją śledztwa prowadzonego przez Departament 
Sprawiedliwości w zakresie podejrzenia Agnew o korupcję. Na mocy 25. po-
prawki jak wskazaliśmy wyżej, powołanie wiceprezydenta jest obligatoryjne, 
zaś ze względu na linię sukcesji prezydenckiej na tym stanowisku nie powinien 
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istnieć wakat.  W rezultacie, po 37 dniach od rezygnacji S. Agnew, prezydent  
R. Nixon powołał na stanowisko wiceprezydenta G. Forda. Ma to o tyle istot-
ne znaczenie, że zaledwie rok później, w wyniku rezygnacji Nixona ze stanowi-
ska prezydenta w wyniku afery Watergate, stanowisko prezydenta  objął wła-
śnie G. Ford. W przypadku więc gdyby nie istniał mechanizm konstytucyjny 
niejako „zmuszający” prezydenta do uzupełnienia wiceprezydenckiego wakatu, 
w roku 1974 prezydentem zostałby kolejny w linii sukcesji prezydenckiej prze-
wodniczący Izby Reprezentantów - Carl Albert (Gup 1982, s.11).

Zakończenie

Pozycję ustrojową wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych definiuje naj-
pełniej ewolucja jego roli w systemie instytucjonalnym władz Stanów Zjedno-
czonych. Pierwotnie wiceprezydent jednoznacznie określany był jako element 
władzy ustawodawczej, posiadający niewielkie i bardzo ograniczone kompe-
tencje. Z czasem jednak – począwszy od prezydentury F. D. Roosvelta, za-
uważalne jest przesunięcie roli wiceprezydenta w kierunku funkcji wykonaw-
czych i zwiększenie jego zakresu kompetencyjnego. Niewątpliwie na działania 
wiceprezydenta ma wpływ zakres udzielonych pełnomocnictw i upoważnień 
udzielonych przez prezydenta. Wiceprezydent nie posiada normatywnie okre-
ślonego katalogu zadań i kompetencji wynikających bezpośrednio z Konstytu-
cji. W istocie zakres realizowanych na stanowisku zadań zależeć będzie tylko 
i wyłącznie od szefa egzekuktywy. Dlatego też praktyka ustrojowa wskazuje 
na wiceprezydentów posiadających minimalne możliwości kompetencyjne, 
wiceprezydentów „ceremonialnych” (np. M. Pence podczas prezydentury  
D. Trumpa) oraz wiceprezydentów dzierżących w swoich dłoniach potężny za-
kres prerogatyw i upoważnień, m.in. w zakresie polityki obronnej, bezpieczeń-
stwa i polityki zagranicznej (D. Cheney podczas prezydentury G.W. Busha) 
(Goldstein 2010, s. 102).

Niewątpliwie nowoczesny wiceprezydent nie jest już „kwiatkiem do ko-
żucha” systemu instytucjonalnego Stanów Zjednoczonych, lecz de facto jest 
współkreatorem prezydenckiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Ogromną 
rolę odgrywają tu czynniki stricte osobowościowe oraz posiadane doświadcze-
nie i kompetencje. Coraz częściej wiceprezydentura nie jest jedynie przystan-
kiem w drodze do emerytury, lecz szansą na osiągnięcie najwyższego urzędu  
w kraju (start w wyborach prezydenckich byłych wiceprezydentów: R. Nixona,  
H. Humphrey’a, W. Mondale’a, G.H. Bush’a, A. Gore’a, J. Bidena).
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Rozwiązania ustrojowe w Stanach Zjednoczonych umożliwiające przeję-
cie władzy przez wiceprezydenta w przypadku opróżnienia urzędu prezydenc-
kiego są instytucją zapewniającą stabilność całego systemu politycznego w tym 
kraju, umożliwiając pewien wymiar stabilizacji ustojowej i przewidywalności 
w sytuacjach nadzwyczajnych. Rozwiązania przyjęte przez Stany Zjednoczone 
uznać można za wzorcowe, bowiem cechą dobrego prawodawstwa konstytu-
cyjnego jest regulowanie nie tylko cech i zasad dobrego ustroju, ale także re-
agowanie na sytuacje ekstraordynaryjne i nieprzewidziane a do takich niewąt-
pliwie zaliczyć można sytuację śmierci, odwołania lub rezygnacji ze stanowiska 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
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Portoryko.  
od niepodległości do zależności

Abstrakt: W artykule podjęto próbę przybliżenia specyficznego ustroju Por-
toryko jako nieinkorporowanego terytorium Stanów Zjednoczonych, którego 
prawne fundamenty określone zostały zarówno w Konstytucji Portoryko, jak 
i w wielokrotnie nowelizowanej ustawie organicznej z 1900 roku. Autor sta-
ra się rzucić nieco światła na rozwój amerykańskiej kontroli nad wyspą – od 
rządów wojskowych, przez mianowanych odgórnie gubernatorów, po ramy 
konstytucyjne i szeroki zakres swobód obywatelskich. Podejmowane przez 
portorykańskich polityków próby określenia na nowo statusu wyspy stały się 
trwałym elementem dzielącym tamtejszą scenę polityczną, a poszczególne 
stronnictwa definiowały ustrojową przyszłość swojej ojczyzny w skrajnie róż-
ny sposób. Kolejne referenda mające w teorii rozwiązać problem ustrojowego 
zawieszenia Portoryko w próżni okazały się przykładem niemożności wypra-
cowania wspólnego stanowiska, a nieprawidłowości przy ich przeprowadzaniu 
tylko pogłębiały polityczny spór. Ostatnie referendum z 2020 roku wydaje się 
pierwszym od lat niekwestionowanym głosem portorykańskiego społeczeństwa, 
które zdecydowało o przystąpieniu do Unii na prawach 51. stanu. Inicjatywa 
leży jednak po stronie Kongresu USA niezwiązanego wynikiem referendum, 
a ewentualne kroki amerykańskiej administracji zależą w głównej mierze od 
układu sił w krajowej polityce oraz pośrednio od sytuacji geopolitycznej, tak 
trudnej dla Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach.

Słowa kluczowe: Portoryko, Karaiby, system polityczny, wybory, referendum.
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WPROWADZENIE 

Wypełniony uśmiechem i tańcem karaibski styl życia, międzynarodowe 
towarzystwo sprzyjające wymianie myśli, a także piękne nadmorskie miasta 
z szerokimi plażami. Gdyby dodać do tego szczyptę przedsiębiorczości oraz 
łyżkę politycznej stabilizacji końcowe danie z całą pewnością stałoby się bodaj 
największym przebojem widzianym od wielu lat w Ameryce Łacińskiej. Wła-
śnie taki przepis na sukces najlepiej pasuje do Portoryko – terytorium poło-
żonego na wyspach na wschód od Hispanioli, na krańcach Wielkich Antyli. 
Odkryta już przez Krzysztofa Kolumba główna wyspa (nosząca tę samą nazwę  
co całe terytorium) została szybko nazwana Puerto Rico (z hiszp. „bogaty 
port”). Należąc do hiszpańskiego imperium kolonialnego Portoryko dzieliło 
losy sąsiednich wysp, stając się rezerwuarem niewolniczej siły roboczej pracow-
ników pochodzących z Afryki, na Karaibach mających zasilać głównie planta-
cje trzciny cukrowej. 

Badania nad genetycznym pochodzeniem Portorykańczyków dobrze po-
kazują trudną historię wyspy. Wśród współczesnych mieszkańców Portoryko 
aż 63,7% ma korzenie europejskie (z przeważającym wariantem iberyjskim), 
21,2% subsaharyjskie, a 15,2% ma pochodzenie autochtoniczne (Via i in. 
2011). Hiszpańska władza nad wyspą zakończyła się nagle w 1898 roku, kie-
dy przewodniczący Senatu Królestwa Hiszpanii, Don Eugenio Montero Rios, 
podpisał w imieniu swojego kraju upokarzający traktat paryski kończący wojnę 
hiszpańsko-amerykańską trwającą ostatnie 6 miesięcy. W ten sposób z mapy 
świata zniknęły pozostałości wielkiego imperium hiszpańskiego, rozciągające-
go się niegdyś na terenie kontynentu amerykańskiego od Kalifornii po Ziemię 
Ognistą, a Portoryko, Filipiny i Guam zajęte zostały przez Stany Zjednoczone.

DYPLOMACJA AMERYKAŃSKA 

By zrozumieć współczesne zasady ustrojowe panujące na wyspie, a także 
uchwycić specyfikę relacji portorykańsko-amerykańskich, warto w tym miej-
scu cofnąć się nieco w czasie, by przypomnieć o amerykańskiej doktrynie izo-
lacjonizmu przyjętej w 1823 roku, ogłoszonej przez ówczesnego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Jamesa Monroe’a. Młode jeszcze państwo amerykań-
skie nie chciało przyjąć rozwiązań wprowadzonych wcześniej przez europejskie 
potęgi kolonialne, a świadome swej rosnącej siły w regionie musiało opraco-
wać rozwiązania dotyczące polityki zagranicznej (Brogan 2004, s. 480-482).  
W związku z tym administracja prezydenta Monroe’a stanęła na stanowisku, że: 
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1. kontynent amerykański nie może być w przyszłości areną kolonizacji, 
2. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się i będą się sprzeciwiać jakimkol-

wiek próbom restauracji monarchicznych systemów rządów na wzór 
europejski (vide: Cesarstwo Meksyku w latach 20. XIX wieku), 

3. Stany Zjednoczone nie będą ponadto ingerować w wewnętrzne spra-
wy kolonii europejskich na zachód od Atlantyku, 

4. a także nie będą ingerować w spory państw europejskich toczone na 
Starym Kontynencie. 

Tak skrojona doktryna polityczna stała się odtąd credo amerykańskiej dy-
plomacji, choć szybko okazało się, że mimo swoich zdroworozsądkowych cech 
nie może być wykonywana w pełnym zakresie. 

Korekta kursu polityki międzynarodowej nastąpiła już po dwudziestu 
latach – Stany Zjednoczone postanowiły bowiem naruszyć zasady dotychcza-
sowej polityki dystansowania przychylając się do próśb władz niepodległego 
Teksasu dotyczących włączenia go do Unii, czego krwawym skutkiem stała 
się wojna amerykańsko-meksykańska zakończona brutalną operacją wojsk 
północy na terytorium nieprzyjaciela i upokarzającym dla Meksykanów trak-
tatem pokojowym. Wojnę tę można uznać jeszcze za konflikt lokalny, czego 
nie można już powiedzieć o konflikcie amerykańsko-hiszpańskim z epilogiem 
w postaci traktatu paryskiego (1898). Wejście do wojny z niedawnym mocar-
stwem kolonialnym miało zupełnie inny wymiar, niż lokalny spór terytorial-
ny z Meksykiem. Nabytki terytorialne w postaci Filipin, Portoryko i wyspy 
Guam, a także gwarancje niepodległości dla Kuby zasadniczo zmieniały sytu-
ację geopolityczną na kontynencie potwierdzając pozycję Stanów Zjednoczo-
nych jako głównego gracza w regionie. 

Taka sytuacja spotkała się ze sprzeciwem części amerykańskiego społe-
czeństwa, która domagała się powrotu do polityki izolacjonizmu w oczywi-
sty sposób obawiając się wciągnięcia Stanów Zjednoczonych w zawiłe relacje 
światowych mocarstw. Działalność tego stronnictwa nie przyniosły jednak re-
zultatu, a administracja prezydenta McKinleya ustanowiła m.in. Foraker Act 

– ustawę mającą stworzyć ustrojowe podstawy funkcjonowania Portoryko.

*

Portoryko, już pod zarządem amerykańskim, stało się terytorium  
o nieustalonym statusie. Sytuacja zmieniła już w 1900 roku, kiedy prezydent 
Stanów Zjednoczonych William McKinley podpisał wspomniany już Foraker 
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Act, znany również jako Organic Act of 1900 (31 Stat. 77). W ustawach 
znanych pod nazwą „organic act” (ustawa organiczna) Amerykanie tworzyli 
ramy prawne dla nabytków terytorialnych niezależnie od tego, czy obszar zo-
stał nabyty w drodze kupna, cesji czy podboju. Pierwszą ustawą organiczną 
była Northwest Ordinance z 1787 roku uchwalona dla terenów położonych 
na północny zachód od Pensylwanii, zamieszkałych wówczas przez północne 
plemienia indiańskie. Podobne ustawy organiczne uchwalane były także dla 
Alaski (Second Organic Act of 1912 tworzący nieinkorporowane terytorium 
Stanów Zjednoczonych) oraz dla Hawajów (Hawaiian Organic Act, 1900). 
Wspomniane ustawy organiczne utraciły moc prawną w momencie włączenia 
wymienionych obszarów do Stanów Zjednoczonych.

Foraker Act był zatem ustawą organiczną ustanowioną dla obszaru by-
łej hiszpańskiej kolonii Portoryko. Ustawa ta wraz z Konstytucją Portoryko 
leżą u podstaw ustrojowych tego terytorium określając zasady funkcjonowania 
władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej na wyspie, a inne akty 
prawne doprecyzowują poszczególne zagadnienia prawne.

KONSTYTUCJA PORTORYKO

Ustrój Portoryko określa Konstytucja z 1952 roku (dalej: KP) złożona 
z dziewięciu artykułów. Warto na wstępie zaznaczyć, że ustrój portorykański 
stworzony został na wzór systemu amerykańskiego i w zapisach zarówno Kon-
stytucji, jak i poszczególnych ustaw jest to wyraźne (Pułło 2002, s. 11). Mimo 
podobieństw istnieją również wyraźne różnice pomiędzy ustawą zasadniczą Por-
toryko, a ustawami zasadniczymi stanów amerykańskich (jeśli Portoryko fak-
tycznie miałoby dołączyć do Stanów Zjednoczonych na prawach stanu, to takie 
porównanie wydaje się zasadne). Omawiana Konstytucja Portoryko wzorowana 
jest na ustawie zasadniczej Stanów Zjednoczonych nosząc jej immanentne cechy.  
Inaczej jest w przypadku konstytucji stanowych, których długość i szczegóło-
wość są zauważalnie większe (Wieciech 2009, s. 86). Należy się jednak spodzie-
wać, że wzorem wszystkich amerykańskich stanów, również przepisy ustrojowe 
Portoryko pozostaną w mocy po włączeniu tego terytorium do Unii. 

Wspomniana ustawa zasadnicza Portoryko dotyczy następujących kwestii:

art. I.  nadaje terytorium nazwę „Wspólnota Portoryko” (Commonwealth 
of Puerto Rico) oraz ustanawia władzę nad tym obszarem oddając 
ją w formie republikańskiej w ręce obywateli, a na stolicę wyznacza 
miasto San Juan,
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art. II.  dotyczy gwarancji szeroko pojętych praw i swobód obywatelskich 
– wolności: prasy, wypowiedzi, zrzeszania się, wyznawania dowol-
nej religii, ale również prawo do życia, prawo do głosu w wyborach, 
równość wszystkich obywateli wobec prawa etc., 

art. III.  nakłada obowiązek stanowienia prawa przez dwuizbowy parlament 
tworząc Senat oraz Izbę Reprezentantów, gwarantując przy tym im-
munitet parlamentarny dla wszystkich członków tych izb,

art. IV.  ustanawia urząd Gubernatora stojącego na czele władzy wykonaw-
czej, w tym szczególnie na czele tzw. Rady Sekretarzy, a także prze-
widuje linię sukcesji w razie opróżnienia urzędu – w takiej sytuacji 
Gubernatora zastępuje na stanowisku Sekretarz Stanu,

art. V.  dotyczy władzy sądowniczej: określa zakres funkcjonowania Sądu 
Najwyższego Portoryko oraz narzuca obowiązek mianowania sę-
dziów przez Gubernatora po wystosowaniu pytania i uzyskaniu zgo-
dy Senatu,

art. VI.  nadaje władzy ustawodawczej uprawnienia do ingerencji w granice 
jednostek samorządu terytorialnego, nakładania podatków oraz re-
alizacji działań w celu ochrony dobra publicznego,

art. VII.  przewiduje ramy prawne dla uchwalania poprawek konstytucyjnych,

art. VIII.  określa okręgi wyborcze w wyborach do Senatu oraz Izby 
Reprezentantów,

art. IX.  dotyczy przepisów przejściowych.

Należy od razu zaznaczyć, że Konstytucja Portoryko podzielona jest na 
artykuły (article) oznaczone cyframi rzymskimi oraz ustępy (section) oznaczo-
ne cyframi arabskimi. W tradycji amerykańskiej cytat z ustępu konstytucji 
można oznaczyć symbolem paragrafu, jednak w niniejszym tekście do ustępu 
zastosowanie będzie mieć zwyczajowy skrót „ust.”. Jest to podyktowane trady-
cją użycia paragrafu jako jednostki redakcyjnej zarezerwowaną dla kodeksów  
w polskim systemie prawnym, jak również zwyczajowo nazywa się kolejne jed-
nostki redakcyjne Konstytucji RP artykułami i ustępami, nie używając symbo-
lu paragrafu podczas cytowania ich treści.
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LEGISLATURA

Konstytucja Portoryko stanowi w artykule trzecim, że uprawnienie do 
uchwalania przepisów prawa ma na terenie Portoryko parlament o charakterze 
bikameralnym, złożony z Senatu i Izby Reprezentantów, których członkowie 
powinni być wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich. W Sena-
cie zasiada 27 senatorów, a w Izbie 51 reprezentantów. Liczba deputowanych 
do obu tych izb może zostać zwiększona w specjalnej procedurze, jeśli więcej 
niż 2/3 członków jednej z izb zostanie wybranych do parlamentu z jednej par-
tii politycznej lub z tej samej listy wyborczej (art. III ust. 7 KP), przy czym 
wymienione liczby deputowanych są przez KP rozdzielone na dwie grupy  
w zależności od metody wyłaniania deputowanego z danego okręgu wyborcze-
go. W Senacie 16 senatorów wybieranych jest w dwumandatowych okręgach 
wyborczych, a pozostałych 11 w okręgu wielomandatowym (w systemie po-
jedynczego głosu nieprzechodniego). Do Izby Reprezentantów używa się tych 
samych systemów: 40 reprezentantów wybieranych jest w systemie „najlep-
szy bierze wszystko” (okręgi jednomandatowe), a pozostałych 11 w systemie 
pojedynczego głosu nieprzechodniego (okręg wielomandatowy). Za przykład 
wyborów, w wyniku których liczba deputowanych obu izb została zwiększo-
na, były te przeprowadzone w 2008 roku (kadencja 2009-13), kiedy 28. Izba 
Reprezentantów Portoryko liczyła 54 deputowanych, a 24. Senat Portoryko 
tworzyło 31 członków izby. Portoryko podzielone jest na 8 okręgów w wybo-
rach do Senatu (po dwóch senatorów na okręg) oraz 40 jednomandatowych 
okręgów w wyborach do Izby (art. III ust. 3 KP).

Konstytucja nadaje parlamentowi uprawnienia do „tworzenia, łączenia 
lub reorganizacji jednostek władzy publicznej oraz do określania ich funkcji” 
(tłumaczenie własne, art. III ust. 16 KP). Najważniejszym zadaniem Izby Legi-
slacyjnej jest wspomniane prawotwórstwo, a następnie promulgacja uchwalo-
nych aktów prawnych. Projekt ustawy zostaje przyjęty, jeśli poprze go zwykła 
większość deputowanych dla każdej z izb – liczy się tu jednak nie faktyczna 
liczba osób głosujących nad projektem znajdująca się na sali plenarnej, a cał-
kowita liczba deputowanych w danej kadencji izby. Po uzyskaniu większo-
ści projekt ustawy trafia w ręce Gubernatora, który może przyjęty już projekt 
podpisać lub zgłosić do niego zastrzeżenia. W przypadku zwrócenia projektu 
do izby, do jego przegłosowania potrzebna jest większość 2/3 głosów licząc na 
podstawie liczby deputowanych zasiadających w izbie w danej kadencji.

Dodatkowym uprawnieniem parlamentu jest możliwość inicjacji i przepro-
wadzania instytucji impeachmentu, a więc pociągnięcia do odpowiedzialności 
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najwyższych rangą urzędników na wyspie. Ustawa zasadnicza nadaje Izbie Re-
prezentantów prawo do inicjacji tej procedury oraz, w następstwie uzyskania 
większości 2/3 głosów członków Izby, wniesienia aktu oskarżenia. Senat z ko-
lei ma ekskluzywne prawo do rozpoznania tego aktu i orzeczenia w sprawie  
(art. III ust. 21 KP). 

EGZEKUTYWA

Władzę na wyspie sprawuje Gubernator wybierany w powszechnych wy-
borach podczas bezpośredniego głosowania obywateli (art. IV ust 1 KP) na 
czteroletnią kadencję począwszy od 2 stycznia przypadającego zaraz po wybo-
rach. Urząd swój Gubernator pełni do dnia zaprzysiężenia następcy rezydując 
w stołecznym mieście San Juan. Jest zwierzchnikiem służby cywilnej, mianu-
je urzędników, tworzy instytucje publiczne wypełniające zadania przepisane 
prawem, a także ma specjalne uprawnienie do mianowania urzędników wy-
pełniających specjalne zadania, czego przykładem jest Kontroler mianowany 
na okres 10 lat przy parlamencie, odpowiedzialny za dokonywanie audytów 
dotyczących dochodów i wydatków całej Wspólnoty (art. III ust. 22).

Bardzo ważnym elementem władzy Gubernatora jest również kierowanie 
Gwardią Narodową, powołaną do wykonywania zadań z zakresu władzy za-
równo federalnej, jak i stanowej. Formacja ta jest częścią armii Stanów Zjedno-
czonych, a Gubernator Portoryko zobowiązany jest do każdorazowego wspie-
rania armii amerykańskiej, jeśli Prezydent USA o takie wsparcie zawnioskuje. 

Ponadto Gubernator posiada wyłączne prawo ogłoszenia stanu wojenne-
go, co musi następnie zostać przekazane na niezwłocznie zwołane posiedzenie 
parlamentu, podczas którego deputowani mogą tę proklamację potwierdzić lub 
odrzucić. Wzorem gubernatorów stanów amerykańskich Gubernator Portory-
ko również posiada konstytucyjne prawo łaski, a także może korzystać ze wspo-
mnianego wcześniej prawa zgłoszenia weta w stosunku do projektów ustaw 
przegłosowanych uprzednio przez parlament, do odrzucenia którego potrzebna 
jest większość kwalifikowana 2/3 aktualnego składu izb (art. IV ust. 4 KP).

*

Gubernator nie mógłby pełnić swej zaszczytnej służby bez całego aparatu 
urzędniczego, na czele którego znajduje się Rada Sekretarzy powoływanych 
przez niego osobiście za uprzednią radą i zgodą Senatu – jest to instytucja 
prawna na wzór amerykański (Małajny 2012, ss. 157, 162). Dodatkowo osoba 
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powołana do pełnienia funkcji Sekretarza Stanu musi spełniać te same warun-
ki co kandydat na urząd Gubernatora (tzn. skończone 35 lat życia, przynaj-
mniej od pięciu lat posiadane obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, a także 
bycie obywatelem i, kierując się dobrą wiarą, rezydentem Portoryko). Tak 
ujęte przepisy, do tego w randze konstytucyjnej, wprost stawiają urzędy Gu-
bernatora oraz szefa dyplomacji na specjalnym miejscu ponad innymi urzęd-
nikami. Poza wspomnianym już Ministerstwem (czy też Sekretariatem) Spraw 
Zagranicznych Radę Sekretarzy uzupełniają kolejno Sekretariaty: Sprawiedli-
wości, Edukacji, Zdrowia, Skarbu, Pracy, Rolnictwa i Handlu oraz Robót Pu-
blicznych. Wszystkie te Sekretariaty muszą być kierowane przez Sekretarzy, 
a więc Konstytucja expressis verbis nadaje tym urzędom rangę ministerstw (art. 
IV ust. 5-6 KP). 

*

Wspomniany wcześniej Organic Act of 1900 tworzył dodatkowo funkcję 
Rezydenta-Komisarza zasiadającego w Kongresie USA, lecz bez prawa głosu, 
wybieranego w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję przez miesz-
kańców wyspy. Obecnie, od 2017 roku, funkcję tę pełni Jenniffer Gonzalez, 
która osiągnęła reelekcję na tym stanowisku w pamiętnych wyborach prze-
prowadzonych 3 listopada 2020 roku, w których urząd Gubernatora zdobył 
obecny szef rządu Pedro Pierluisi, a społeczeństwo portorykańskie przy okazji 
wyborów powszechnych wzięło udział w referendum, w którym zdecydowało 
o przystąpieniu do Stanów Zjednoczonych jako 51. stan.

JUDYKATYWA 

System władzy sądowniczej na wyspie stanowi przykład zwyczajnych 
rozwiązań znanych z kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych (Małajny 
2012, s. 531). Zasadą jest, że na terytoriach niewłączonych do Stanów Zjed-
noczonych funkcjonują tzw. sądy terytorialne, będące w istocie sądami fede-
ralnymi, lecz funkcjonującymi na podstawie art. 4 Konstytucji USA. Taki stan 
rzeczy dotyczy wyspiarskich terytoriów: Marianów Północnych, Amerykań-
skich Wysp Dziewiczych oraz wyspy Guam. Wspomniane sądy terytorialne 
pracują podobnie do standardowych sądów dystryktowych, lecz inny artykuł 
amerykańskiej konstytucji stwarza pewne różnice – wprowadza na przykład 
kadencyjność sędziów (10 lat), w przeciwieństwie do sędziów sądów dystryk-
towych, którzy mianowani są dożywotnio. Jeszcze inna sytuacja ma miejsce na 
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Samoa Amerykańskim, gdzie nie ma ani sądu terytorialnego, ani sądu dystryk-
towego – w sprawach federalnych właściwy miejscowo jest sąd w Dystrykcie 
Kolumbii albo na Hawajach.

Jeszcze inny stan rzeczy występuje na Portoryko, gdzie jest wyraźny po-
dział na sądownictwo federalne oraz lokalne (można by rzec: stanowe). Na 
wyspie funkcjonuje U.S. District Court dla dystryktu Portoryko podległy Są-
dowi Apelacyjnemu dla Pierwszego Obwodu w Bostonie (U.S. Court of Appe-
als for the First Circuit) jako element federalnej władzy sądowniczej oraz Sąd 
Najwyższy Portoryko (Puerto Rico Supreme Court) jako sąd lokalny, stanowy, 
od wyroków którego przysługuje skarga jedynie do Sądu Najwyższego Stanów 
Zjednoczonych (U.S. Supreme Court). Rząd federalny za prezydentury L.B. 
Johnsona wydał w 1966 roku specjalny akt prawny przyznający sędziom z Por-
toryko uprawnienia wynikające z art. 3 Konstytucji USA, tzn. mianowanie 
dożywotnie w miejsce kadencyjności, uposażenie oraz te same uprawnienia 
emerytalne, które posiadali sędziowie zasiadający we wszystkich innych sądach 
dystryktowych (80 Stat. 764). Ustawą tą administracja rządowa przekształciła 
Federalny Sąd Portoryko (Puerto Rico Federal District Court) funkcjonujący 
na podstawie art. 4 Konstytucji USA w Sąd Dystryktu Portoryko – sąd dys-
tryktowy (U.S. District Court for the District of Puerto Rico) działający odtąd 
na podstawie art. 3 Konstytucji. Różnica może wydawać się symboliczna, lecz 
w istocie był to znaczący krok na drodze do unifikacji wyspy z resztą Stanów 
Zjednoczonych różnicujący pod tym kątem Portoryko od innych terytoriów 
nieinkorporowanych. Warto zatem raz jeszcze podkreślić, że na terenie Porto-
ryko, mimo że jest to terytorium nieinkorporowane (tj. niewłączone do USA), 
został stworzony dystrykt sądowy dokładnie taki sam jak w każdym innym 
zakątku Stanów Zjednoczonych, a sędziowie orzekający w oparciu o art. 3 
Konstytucji USA posiadają taki sam mandat jak wszyscy inni sędziowie na 
terenie Stanów Zjednoczonych. W zakresie wymiaru sprawiedliwości Porto-
ryko można zatem uznać za pełnoprawny element państwa amerykańskiego 
(Leibowitz 1989, s. 194-196).  

W formie ciekawostki można wspomnieć również o dwóch nominacjach 
dotychczasowych sędziów District Court of Puerto Rico – Juana Torruelli oraz 
Gustavo Gelpiego, na sędziów Sądu Apelacyjnego dla Pierwszego Obwodu, 
będącego właściwym miejscowo dla spraw odwoławczych z terenu czterech 
stanów: Maine, Massachusetts, Rhode Island i New Hampshire oraz natural-
nie obszaru Portoryko. Pierwszy z sędziów został mianowany przez prezydenta 
Reagana pełniąc służbę w latach 1984-2020. Drugi mianowany został przez 
prezydenta Bidena w 2021 roku będąc obecnie aktualnym członkiem składu 
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orzekającego. Nominacje te, będące w istocie awansami do sądu wyższej in-
stancji, stały się dodatkowym potwierdzeniem wyrażonego prawem stanu rze-
czy i symbolicznie udowodniły przynależność Portoryko do amerykańskiego 
systemu prawnego na prawach równym stanom. 

OBYWATELSTWO AMERYKAŃSKIE

W tym miejscu należy raz jeszcze cofnąć się w czasie i wspomnieć o kilku 
aktach prawnych, które stworzyły podstawy funkcjonowania Portoryko pod 
władzą amerykańską. Wspomniany już Foraker Act (ustawa organiczna dla 
terytorium Portoryko) tworzył ramy ustrojowe dla nowo pozyskanego obszaru. 
Już po 17 latach, a więc w 1917 roku, administracja Prezydenta Wilsona wy-
dała ustawę Jones Act of Puerto Rico (39 Stat. 951) zawierającą przełomowe 
rozwiązania prawne, do których należy zaliczyć: 

1. nadanie obywatelstwa amerykańskiego wszystkim osobom urodzo-
nym na terenie Portoryko 11 kwietnia 1899 roku lub później, 

2. utworzenie suwerennego parlamentu w Portoryko,
3. rozciągnięcie na terytorium Portoryko obszaru oddziaływania ame-

rykańskiej Karty Praw (Bill of Rights) gwarantującej prawa i swobody 
obywatelskie,

4. zmianę przepisów dotyczących stanowiska Rezydenta-Komisa-
rza – odtąd osoba piastująca tę funkcję miała być wybierana przez 
mieszkańców wyspy, a nie mianowana przez Prezydenta Stanów 
Zjednoczonych,

5. zwolnienie portorykańskich składów celnych z podatków federal-
nych i lokalnych.

Przepisem wywołującym najdalej idące skutki dla Portorykańczyków był 
punkt dotyczący naturalizacji osób urodzonych na wyspie. Kwestię tę rozwinął 
jeszcze Prezydent Truman, którego administracja wydała w 1952 roku specjal-
ny akt prawny:

Wszystkie osoby urodzone w Portoryko w dniu lub po dniu 11 kwietnia 
1899 roku, ale przed 13 stycznia 1941 roku, pozostające pod władzą Stanów 
Zjednoczonych, mające miejsce pobytu w Portoryko lub jakimkolwiek innym 
terytorium nad którym Stany Zjednoczone sprawują suwerenną władzę, nie 
będące obywatelami Stanów Zjednoczonych na podstawie innego przepi-
su prawa, są niniejszym aktem uznane za obywateli Stanów Zjednoczonych  
z dniem 13 stycznia 1941 roku. 
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Wszystkie osoby urodzone w Portoryko w dniu lub po dniu 13 stycznia 
1941 roku, pozostające pod władzą Stanów Zjednoczonych, są obywatelami 
Stanów Zjednoczonych od momentu urodzenia (tłumaczenie własne, June 27, 
1952, ch. 477, title III, ch. 1, § 302, 66 Stat. 236).

Zacytowany powyżej przepis ma absolutnie fundamentalne znaczenie 
dla losów Portoryko. Jeżeli bowiem mieszkańcy wyspy zostali naturalizowani  
z dniem 13 stycznia 1941 roku, a ich dzieci urodzone po tej dacie zostały uzna-
ne za obywateli amerykańskich już w momencie narodzin to Portorykańczycy 
mogli odtąd swobodnie przemieszczać się po terytorium całych Stanów Zjed-
noczonych, co z kolei było podstawą dla wielkiej emigracji z wyspy. Dla ame-
rykańskiego rządu zaś doraźnym skutkiem uchwalenia ustawy była możliwość 
powołania wszystkich męskich obywateli do wojska, co w czasach napiętych 
relacji amerykańsko-japońskich wydawało się kluczowe dla zdolności militar-
nych, a późniejsze wydarzenia na Pearl Harbor potwierdziły przydatność rów-
nież portorykańskiego rekruta.

Warto również podkreślić, że przyznanie wszystkim portorykańskim dzie-
ciom urodzonym w lub po dniu 13 stycznia 1941 roku amerykańskiego oby-
watelstwa ma ten ważny skutek, że dzieci takie po osiągnięciu przepisanego 
prawem wieku mogą ubiegać się o fotel Prezydenta Stanów Zjednoczonych 
(CRS 2000, s. 2).

*

Jeszcze w trakcie rządów wojskowych na wyspie, ukształtował się podział 
polityczny na Partię Federalną oraz Partię Republikańską. Ich punkt widze-
nia dotyczący przyszłości Portoryko był zgoła różny – federaliści domagali się 
otrzymania szerokiej autonomii gwarantowanej przez Stany Zjednoczone, re-
publikanie natomiast pragnęli unifikacji (Gawrycki 2021, s. 133). 

Po ustawie organicznej z 1900 roku (Foraker Act) oraz ustawie Jonesa  
z 1917 roku (Jones Act) kolejnym ważnym momentem w historii portorykań-
skiej tożsamości prawnoustrojowej była ustawa o wyborze gubernatora z 1947 
roku uchwalona w ostatniej chwili podczas pierwszego posiedzenia Kongresu 
USA 80. kadencji – Crawford-Butler Elected Governor Act (P.L. 80-362), 
będąca w istocie nowelizacją ustawy organicznej z 1900 roku. Przepisy te zmie-
niały sposób obsadzania stanowiska Gubernatora Portoryko, który miał być 
odtąd wybierany przez mieszkańców wyspy, a nie mianowany w Waszyng-
tonie (Wasniewski i in. 2013, s. 345). Pierwszym wybranym gubernatorem 
Portoryko został Muñoz Marín, którego kadencja rozpoczęła się 2 stycznia  
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1949 roku. Był to z całą pewnością przełomowy moment dla całego społeczeń-
stwa portorykańskiego. 

Po wyborach gubernatorskich uwaga władz w San Juan oraz w Waszyng-
tonie skupiła się na ważnym, a nie rozwiązanym dotąd problemie podstawo-
wych przepisów rangi konstytucyjnej – warto przypomnieć, że Portoryko funk-
cjonowało wciąż na podstawie ustawy organicznej wspartej kilkoma ustawami  
o funkcji precyzującej pojedyncze zagadnienia. Z tego powodu władze ame-
rykańskie zezwoliły Portorykańczykom na rozpoczęcie działań zmierzających 
do przeprowadzenia pierwszego w ich historii referendum, w którym miesz-
kańcy mieli przyjąć lub odrzucić projekt Konstytucji Portoryko. W ten sposób 
mieszkańcy wyspy wypowiedzieli się po raz pierwszy w nowej dla siebie for-
mie – przyjęli projekt ustawy zasadniczej (wspomniana wcześniej Konstytucja 
z 1952 roku) i w ten sposób zapoczątkowali całą serię referendów, których 
głównym tematem będzie pytanie o przyszłość ich wyspy – pozostać teryto-
rium tylko stowarzyszonym ze Stanami Zjednoczonymi, wstąpić do Unii jako 
pełnoprawny stan, czy może wyrwać się na niepodległość? Pytania te były osią 
sporu w kolejnych dekadach, a finał wewnętrznej debaty przydarzył się dopie-
ro w 2020 roku.

REFERENDA

Jak już powiedziano, referendum stało się głównym narzędziem w walce 
politycznej dotyczącej niezależności wyspy. Należy przytoczyć te z nich, które 
dotyczyły bezpośrednio niezależności Portoryko lub jego włączenia do Stanów 
Zjednoczonych.

Pierwsze referendum dotyczące politycznego statusu wyspy miało miej-
sce 23 lipca 1967 roku. Silne emocje oraz spór polityczny spowodowały, że 
głosowanie zostało zbojkotowane przez członków Partii Republikańskiej opo-
wiadającej się tradycyjnie za przekształceniem Portoryko w amerykański stan. 
Taka decyzja władz partyjnych spowodowała rozłam w szeregach ugrupowa-
nia i utworzenie całkowicie nowej formacji politycznej o nazwie Nowa Partia 
Progresywna (New Progresive Party), z której wywodzi się obecny Guberna-
tor Portoryko Pedro Pierluisi. Wyniki głosowania zdecydowanie promowały 
opcję pozostania Portoryko w dotychczasowym ustroju politycznym (60,4% 
głosów), zwolenników włączenia wyspy do USA na prawach stanu było 39%, 
a za niepodległością opowiedziało się 0,6% spośród głosujących. 

*
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Kolejne referendum w tej samej sprawie zostało przeprowadzone  
13 grudnia 1998 roku. Pytanie brzmiało dokładnie tak samo jak poprzed-
nio, lecz tym razem mieszkańcy wyspy mieli do wyboru również czwartą  
możliwą odpowiedź – poza włączeniem do USA, niepodległością oraz za-
chowaniem status quo dopuszczalne było zakreślenie opcji free association,  
co było rozwiązaniem pośrednim między unifikacją ze Stanami Zjednoczony-
mi a zachowaniem stanu dotychczasowego. Taka forma prawnoustrojowa po-
zwalałaby wypracować z władzami w Waszyngtonie specjalne zasady dotyczące 
spraw politycznych, społecznych, gospodarczych czy fiskalnych, na podstawie 
których Portoryko mogłoby funkcjonować jak niemalże niepodległy kraj,  
a porozumienie tego rodzaju mogłoby zostać wycofane w dowolnym czasie za 
wypracowaną zgodą obu stron. Wydaje się, że forma free association była dla 
Portoryko dość atrakcyjnym rozwiązaniem biorąc pod uwagę zainteresowanie 
coraz szerszą autonomią. 

Wyniki głosowania były następujące: 46,6% głosujących opowiedziało się 
za przekształceniem Portoryko w amerykański stan, 2,6% było za niepodległo-
ścią, tylko 0,3% zakreśliło odpowiedź free association, prawie nikt nie poparł 
pozostania Wspólnotą (0%) i aż 50,5% biorących udział w głosowaniu nie 
wybrało żadnej z wymienionych odpowiedzi zakreślając „żadne z powyższych”. 
Bezwzględna większość odrzuciła zatem wszystkie możliwości zmiany. 

*

Specjalny Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Dekolonizacji wystoso-
wał w 2011 roku wezwanie do rządu amerykańskiego dotyczące określenia 
politycznego statusu Portoryko jako obszaru zawieszonego pomiędzy niepod-
ległością a całkowitym uzależnieniem od Stanów Zjednoczonych. Urzędnicy 
ONZ podnosili wówczas, że Portoryko nie jest wpisane na „listę terytoriów  
o własnym zarządzie” w sytuacji, kiedy nie jest też wcielone do państwa ame-
rykańskiego – powoduje to np. brak reprezentacji mieszkańców wyspy w Kon-
gresie USA (mimo posiadanego obywatelstwa Stanów Zjednoczonych Por-
torykańczycy nie wybierają Prezydenta USA, senatorów oraz członków Izby 
Reprezentantów, a zamiast nich mają jedynie Komisarza-Rezydenta zasiadają-
cego w Izbie, lecz niemającego prawa głosu). W związku z takim stanem rzeczy 
ówczesny Gubernator Portoryko zarządził referendum na wyspie podzielone 
na dwie części. Pierwsza z nich składała się na krótkie pytanie: „czy Porto-
ryko powinno pozostać przy dotychczasowym statusie politycznym?”. Twier-
dząco zagłosowało 46,03% głosujących, a 53,97% było odmiennego zdania,  
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co pokazuje, że nawet w drugiej dekadzie XXI wieku społeczeństwo portory-
kańskie było szalenie podzielone.

Drugie pytanie referendalne dotyczyło wyboru spośród zaproponowa-
nych możliwości: przekształcenia obszaru w stan USA, free association oraz 
niepodległości. Przekształcenia Portoryko w stan chciało 61,16% głosujących, 
free association wybrało 33,34%, a ku niepodległości dążyło jedynie 5,49% 
biorących udział w referendum, choć należy podkreślić, że w toku głosowania 
oddano około 515 tysięcy pustych kart oraz nieważnych głosów, co stanowiło 
blisko 30% wszystkich wydanych kart. Portorykańskie prawo stanowiło jed-
nak, że wszystkie nieważne i puste karty nie mogą zostać wliczone do końco-
wego wyniku głosowania (GE 2012).

Biorąc pod uwagę tak obliczone wyniki, zdecydowana większość głosują-
cych opowiedziała się za dołączeniem do Unii jako 51. stan. W związku z tym 
administracja rządowa USA stworzyła dla amerykańskiego Kongresu raport, 
w którym określono dwa scenariusze możliwe do realizacji, by z jednej strony 
uszanować wynik głosowania społeczeństwa portorykańskiego, z drugiej by 
cała operacja była zgodna z regulacjami Konstytucji USA. Jednym scenariu-
szem była pełna unifikacja na tych samych prawach, na których funkcjonuje 
50 stanów amerykańskich, drugim była pełna niepodległość. Jeśli jednak oby-
watele Portoryko odrzucili w głosowaniu wariant niepodległościowy, to natu-
ralnym wyborem dla administracji amerykańskiej stała się opcja unifikacyjna i 
taką też konkluzję zawarto we wspomnianym raporcie. 

Ponadto należy podkreślić, że w tym samym dokumencie urzędnicy ame-
rykańskiej administracji poddali w wątpliwość same wyniki referendum poda-
ne przez władze w San Juan, wskazując głównie na szatę graficzną karty do gło-
sowania mającą wprowadzać w błąd poprzez złudzenie, że należy zagłosować 
za zmianą statusu politycznego wyspy, by następnie móc w ogóle wybrać jedną 
z trzech dostępnych propozycji zmian – głosujący mógł wszak pomyśleć, że 
należy zakreślić którąkolwiek z odpowiedzi zarówno w punkcie pierwszym, jak 
i w drugim, a jeśli w punkcie pierwszym zaznaczyłby odpowiedź „nie” (zatem 
dotychczasowy ustrój Portoryko mu się podobał), to nie mógłby zaznaczyć 
żadnej z odpowiedzi z punktu drugiego (spośród: unifikacja, free association, 
niepodległość). Autorzy raportu przywiązali dużą wagę do problemu braku 
czytelności karty do głosowania jako głównego czynnika mogącego istotnie 
wpłynąć na ostateczny rezultat. Innym problemem podniesionym w raporcie 
dla Kongresu stała się bardzo duża liczba kart nieważnych oraz wrzuconych 
lecz nie wypełnionych – był to kolejny argument przemawiający za poddaniem  
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w wątpliwość wyników przekazanych przez stronę portorykańską (CRS 2013, 
ss. 11-14). 

Prezydent Obama wyraził zainteresowanie procesem referendalnym 
zaznaczając, że uszanuje każdy wybór obywateli Portoryko o ile głosowanie 
zostanie przeprowadzone w sposób nie budzący podejrzeń. Szybko jednak 
okazało się, że mimo dużej aktywności polityków portorykańskich, z Pedrem 
Pierluisim – ówczesnym Komisarzem-Rezydentem, a obecnym Gubernato-
rem na czele, nie udało się skłonić waszyngtońskich urzędów do powzięcia 
jakichkolwiek kroków ku unifikacji. Brak reakcji był po części spowodowany 
sporami wewnętrznymi na wyspie, przez które do administracji rządu amery-
kańskiego docierały sprzeczne sygnały – nowo wybrany Gubernator Portory-
ko, który nie zgadzał się na głosowanie w kwestii statusu wyspy, napisał list 
do Prezydenta Obamy apelując o odrzucenie wyników z powodu niejasności  
w trakcie głosowania (Gawrycki 2021, s. 188). 

*

Żmudna droga ku dołączeniu do Stanów Zjednoczonych na prawach sta-
nu wymagała od strony portorykańskiej olbrzymiej wytrwałości, a cały proces 
wydawał się trudniejszy ze względu na podział sceny politycznej na wyspie. 
Ów podział stał się nader jaskrawy w 2017 roku, kiedy doszło do kolejnego 
głosowania nad ustrojową przyszłością Portoryko. Referendum z 11 czerwca 
2017 roku zawierało prawdopodobnie wszystkie latynoskie zagrywki politycz-
ne – był tam brak politycznej jedności w kontekście przeprowadzenia głoso-
wania, była tak stworzona karta do głosowania, by przemycić punkt widzenia 
tylko jednej partii politycznej marginalizując inne, było wreszcie odwoływanie 
się do historii Portoryko oraz jego współczesnego statusu przez pryzmat wypa-
czonego światopoglądu wspartego przez skrajne sformułowania takie jak „de-
kolonizacja” czy „uznanie przez Stany Zjednoczone narodowej niezależności 
Portoryko” (Ref. 2017). Napięta sytuacja polityczna doprowadziła do bojkotu 
głosowania wskutek czego frekwencja wyniosła jedynie 22,93% będąc najniż-
szą w historii Portoryko (GE 2017). Spośród osób, które jednak wzięły udział 
w referendum, aż 97,13% opowiedziało się za dołączeniem Portoryko do Unii 
na prawach stanu.

Mimo ogromnych emocji i oburzenia, sprawująca wówczas władzę  
w Portoryko Nowa Partia Postępu rozpoczęła działania zmierzające do przy-
gotowania projektu ustawy przewidującej przyłączenie Portoryko do Stanów 
Zjednoczonych. Władze Portoryko poszły nawet krok dalej i desygnowały tzw. 
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„shadow congresspeople”, czyli grupę osób mających wykonywać obowiązki 
kongresmenów pochodzących ze stanu Portoryko zanim taki stan został utwo-
rzony (w grupie tej znalazło się dwóch senatorów i pięciu deputowanych do 
Izby). Ekipa rządząca miała wówczas większość w parlamencie portorykań-
skim, a także wywodzących się z ich szeregów Gubernatora oraz Rezydenta-

-Komisarza. Ten ostatni (wówczas urząd ten pełniony był już przez Jenniffer 
Gonzalez Colon) przygotował pierwszy projekt ustawy unifikacyjnej, jednak 
nie zdobył on poparcia wśród kongresmenów amerykańskich. Drugi projekt 
zgłoszony został przez deputowanego do Izby Reprezentantów ze stanu Nowy 
Jork. Ten dokument zyskał nieporównywalnie większą akceptację z obu stron 
sceny politycznej (poparło go 42 Demokratów oraz 18 Republikanów), lecz  
finalnie nie uzyskał wymaganej większości na sali plenarnej i definitywnie 
upadł.  

*

Władze portorykańskie nie ustawały w staraniach o przyłączenie Portory-
ko do Stanów Zjednoczonych, lecz kolejne niepowodzenia w Waszyngtonie 
oraz katastrofy naturalne nawiedzające wyspę zmusiły urzędników do zmiany 
sposobu osiągnięcia obranego celu. Postanowiono przeprowadzić kolejne re-
ferendum, lecz tym razem pytanie miało być wzorowane na tych z referendów 
przeprowadzanych przed laty na Alasce i Hawajach, a więc miało być krótkie  
i proste, a odpowiedzi mogły być tylko dwie: „tak” lub „nie” (Report 2020).  
W ten sposób władze unikały oskarżeń o manipulacje treścią pytania oraz do-
borem odpowiedzi, a spodziewana wysoka frekwencja mogłaby usankcjono-
wać ewentualnie pozytywną dla rządzących odpowiedź społeczeństwa. 

Podczas przeprowadzonego 3 listopada 2020 roku referendum mieszkań-
cy Portoryko odpowiadali na pytanie: „Czy Portoryko powinno zostać natych-
miast przyjęte do Unii jako stan?”. Twierdzącej odpowiedzi udzieliło 52,52% 
głosujących przy 47,48% odpowiedzi negatywnych. Frekwencja wyniosła 
wówczas 54,72% (GE 2020). Wynik taki stał się olbrzymim zwycięstwem 
portorykańskich ruchów unifikacyjnych wieńcząc dekady pracy polityków. 
Również i tym razem nie obyło się bez kontrowersji, a partia dzierżąca władzę 
tradycyjnie została oskarżona o manipulacje i wykorzystywanie swojej pozycji 
(Gawrycki 2021, s. 191). 

Reakcja polityków amerykańskich była niejednoznaczna. Biały Dom we-
zwał władze w San Juan do opanowania trudnej sytuacji fiskalnej kraju w obli-
czu wysokiego bezrobocia i pogłębiającego się deficytu budżetowego. Będąc na 
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finiszu kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych kandydaci zacho-
wywali powściągliwość w komentowaniu wyników referendum w Portoryko 
czekając zapewne na rezultat wyborów, w których sami brali udział, a działania 
polityczne zostawili na czas powyborczy dla kolejnej ekipy rządowej. Jeśli cho-
dzi o stanowiska partii politycznych, to w przeciwieństwie do Republikanów, 
zdecydowanie pozytywne podejście do unifikacji wyrazili Demokraci, którzy 
podczas przemówień wyrażali się ciepło o wynikach referendum, a zarówno 
kandydat Biden, jak i były prezydent Obama głośno mówili o prawie Por-
torykańczyków do samostanowienia i możliwości, by na równych prawach  
z mieszkańcami innych stanów uczestniczyli w życiu politycznym kraju. 

*

By móc lepiej zrozumieć możliwe scenariusze dla Portoryko na najbliższe 
lata należy zwrócić uwagę na aktualną sytuację polityczną zarówno na wyspie, jak 
i w Waszyngtonie. To, która partia sprawuje władzę może okazać się kluczowe 
dla unifikacji Portoryko ze Stanami Zjednoczonymi. W obecnej, 117. kadencji 
Kongresu Stanów Zjednoczonych, pozorną większość w Senacie mają Republi-
kanie z 50 fotelami wobec 48 senatorów afiliowanych przez Demokratów. Do-
chodzi to tego dwóch senatorów teoretycznie niezależnych, choć de facto zwią-
zanych z Partią Demokratyczną, co w rezultacie daje remis – po 50 senatorów  
w izbie wyższej. Pracami Senatu kieruje tradycyjnie Wiceprezydent Stanów 
Zjednoczonych, którym po ostatnich wyborach prezydenckich jest Kamala 
Harris, Demokratka. Po przystąpieniu do Unii Portoryko mogłoby liczyć na 
dwa fotele senatorskie w Waszyngtonie, które zapewne zajęliby przedstawiciele 
opozycyjnej wobec Gubernatora Partii Demokratycznej, a wówczas, uwzględ-
niając aktualny podział w Senacie, amerykańska Partia Demokratyczna mia-
łaby 50 własnych senatorów, dwóch niezależnych lecz z nią związanych, co 
dałoby większość 52 senatorów wobec 50 członków izby należących do Partii 
Republikańskiej. 

Jeszcze ciekawsza sytuacja ma miejsce w izbie niższej Kongresu, w któ-
rej amerykańscy Demokraci mają nieznaczną większość (220 deputowanych 
dla Demokratów wobec 208 dla Republikanów), a w bieżącym roku partie 
te zmierzą się w wyborach uzupełniających do Izby przynajmniej sześciokrot-
nie. Jeśli opróżnione miejsca w Izbie zostaną zajęte przez członków Partii Re-
publikańskiej, stan osobowy w Izbie może się prawie wyrównać. Portoryko 
jako stan otrzymałoby w tym momencie 4 mandaty w Izbie Reprezentantów 
USA (jeden mandat obejmuje aktualnie około 761 tysięcy wyborców), które 
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zostałyby rozdzielone przez dwie główne partie portorykańskiej sceny politycz-
nej zapewne w stosunku 2:2 lub 3:1 na korzyść portorykańskiej Partii De-
mokratycznej, która w Kongresie Stanów Zjednoczonych zjednoczyłaby się ze 
swoją siostrzaną partią. Wydaje się ponadto, że czas gra na korzyść tej właśnie 
partii, ponieważ w najbliższych latach mieszkańcy Portoryko będą w większo-
ści głosować na Demokratów portorykańskich (co pokazują wyniki ostatnich 
wyborów – w Senacie Republikanie stracili 11 foteli i kontrolę nad izbą, a w 
Izbie Reprezentantów stracili 13 miejsc i kontrolę nad izbą). Należy zatem za-
łożyć, że w obecnej sytuacji politycznej, kolejne wybory na Gubernatora i Ko-
misarza-Rezydenta wygrają przedstawiciele Demokratów portorykańskich, co 
dla ich kolegów ze Stanów Zjednoczonych powinno być pozytywnym sygna-
łem. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że o ile u siebie obie główne partie por-
torykańskie toczą spory, o tyle w systemie polityki amerykańskiej nie jest wcale 
pewne, czy poparłyby odmienne partie amerykańskie, czy może obie skłonne 
byłyby do poparcia amerykańskiej Partii Demokratycznej (Gawrycki 2021,  
s. 192). Tak zarysowany spór tłumaczy w dużej mierze opór amerykańskiej 
Partii Republikańskiej w pełnym uznaniu wyników referendum i podjęciu 
kroków legislacyjnych w celu włączenia Portoryko do Stanów Zjednoczonych. 

Powyższe rozważania dotyczące układu sił w parlamentach w Waszyng-
tonie oraz w San Juan są o tyle ważne, że decyzję o włączeniu Portoryko do 
Stanów Zjednoczonych musi podjąć Kongres USA nie będący przecież zwią-
zanym wynikiem ostatniego referendum z 2020 roku. Zatem kto ma więk-
szość w amerykańskim parlamencie, do tego należy ostatnie słowo w kluczowej 
sprawie, a trzeba przyznać, że Partia Demokratyczna jest tradycyjnie bardziej 
otwarta na uczynienie z Portoryko 51. stanu, co z kolei jest spowodowane 
sympatiami politycznymi mieszkańców wyspy. Demokraci liczą bowiem na to, 
że Portorykańczycy będą wybierać ich kandydatów w wyborach do parlamen-
tu, jak również poprą demokratycznego kandydata na Prezydenta USA w 2025 
roku. Wzmocnienie pozycji portorykańskiej Partii Demokratycznej i przejęcie 
przez nią kierownictwa nad obiema izbami portorykańskiego parlamentu na 
pewno pomaga w staraniach zmierzających do unifikacji, a najbliższe wybo-
ry na Gubernatora i Komisarza-Rezydenta mogą okazać się kluczowe w tej 
politycznej układance. Jeśli wygrają w nich kandydaci Demokratów, władze 
portorykańskie zyskają mocny argument w rozmowach z administracją Prezy-
denta Bidena.
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PODSUMOWANIE

Poza politycznymi wyborami mieszkańców Portoryko, na włączenie wy-
spy do Unii wpływ mają również inne kwestie, spośród których najważniejsze 
są gospodarcze problemy Portoryko. Wyspa od dekady jest w permanentnym 
kryzysie finansowym, a przyjęte w ostatnich latach umowy międzynarodowe 
dotyczące zasad współpracy gospodarczej w regionie jeszcze bardziej pogarszają 
sytuację Portoryko. Na możliwości konkurencji z sąsiednimi terytoriami istot-
nie wpływają federalne przepisy amerykańskie w zakresie płacy minimalnej 

– przy tak niskich kosztach produkcji dóbr w krajach sąsiednich, Portoryko 
nie jest w żadnym stopniu zdolne do przyciągnięcia inwestorów zagranicznych, 
choć wyjątkiem mogą być tu przedsiębiorstwa amerykańskie przenoszące pro-
dukcję z innych stanów do Portoryko. Sytuację poprawia również turystyczna 
atrakcyjność wyspy oraz ulokowanie w San Juan siedzib wielu przedsiębiorstw 
z sektora finansowego.

W dalszym ciągu istnieje duży problem masowej emigracji do Stanów 
Zjednoczonych – mieszkańcy Portoryko wykorzystują posiadane amerykań-
skie obywatelstwo i całymi grupami emigrują najczęściej do dużych miast, 
spośród których najatrakcyjniejszy jest dla nich Nowy Jork. W ten sposób 
populacja wyspy zmniejsza się sukcesywnie, a najnowsze wyliczenia wskazują, 
że poza Portoryko mieszka już więcej Portorykańczyków, niż na samej wyspie. 
Mniejsza liczba ludności odznacza się również mniejszą liczbą osób zdolnych 
do podjęcia pracy, a to z kolei wpływa na spadek konkurencyjności w regionie 
i w efekcie drastycznie zmniejsza wpływy budżetowe rządu portorykańskie-
go i pogłębia trudną sytuację finansową wyspy. Portorykańczycy mają jednak 
nadzieję, że włączenie do Stanów Zjednoczonych na prawach stanu spowodu-
je naturalne odbicie gospodarcze i dużo większy napływ inwestycji i kapitału  
z reszty kraju, a sami mieszkańcy nabędą prawo wyboru senatorów, deputowa-
nych do Izby Reprezentantów oraz Prezydenta USA, mając odtąd wpływ na 
wielką politykę rozgrywającą się w Waszyngtonie.

Obecny skład parlamentu amerykańskiego i trwająca jeszcze przez przy-
najmniej 3 lata kadencja administracji Prezydenta Bidena daje Portorykańczy-
kom nadzieje na sprawnie przyjęte ustawodawstwo włączające Portoryko do 
Stanów Zjednoczonych. Na wyspie z kolei wydają się przeważać Republika-
nie, którzy w kolejnych wyborach gubernatorskich prawdopodobnie zwyciężą  
w głosowaniu i mając najważniejszy urząd w Portoryko oraz kontrolując obie 
izby parlamentu będą wyznaczać kurs polityki portorykańskiej. Tradycyjnie 
podchodzący z rezerwą do pomysłu unifikacji Republikanie mogą tym razem 
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zmienić podejście i podjąć jednoznaczne kroki wykorzystując sprzyjający kli-
mat polityczny w Waszyngtonie. 

Aktualna administracja prezydencka nie wykonuje żadnych kroków  
w tej sprawie, ale sytuacja międzynarodowa jest skomplikowana, co pokazują 
trudy ewakuacji wojsk amerykańskich z Afganistanu, wyzwania geopolityczne 
wzmocnione wojną na Ukrainie z kryzysem przywództwa w Europie Zachod-
niej w tle, przejściowe choć powracające problemy na rynku ropy naftowej 
i konieczność podejmowania rozmów z różnymi partnerami wśród których 
nie wszyscy darzą Amerykanów sympatią, czy wreszcie zbliżające się wielkimi 
krokami starcie z Chinami, areną którego będzie nie tylko wspominany często 
Pacyfik, lecz również Bliski Wschód, pośrednio Europa, a także przestrzeń ko-
smiczna (w postaci choćby podboju Księżyca czy kolonizacji Marsa).

Wszystkie te wyzwania dotyczą oczywiście Stanów Zjednoczonych, ale 
należy pamiętać, że skuteczna polityka międzynarodowa zaczyna się od sta-
bilnej większości w krajowym parlamencie, gdzie można szybko i sprawnie 
przyjąć takie przepisy, jakie są aktualnie potrzebne do realizacji wielkich pla-
nów międzynarodowych. Przy tak wyrównanej walce o władzę pomiędzy De-
mokratami a Republikanami każdy pojedynczy głos może przeważyć w tym 
jednym, najważniejszym głosowaniu. Wtedy obecność na sali trzech lub czte-
rech sprzyjających nam deputowanych ze stanu Portoryko może się okazać 
kluczowe. Warto zatem postawić pytanie, czy przy wszystkich zagrożeniach 
płynących z przyjęcia kolejnego terytorium politycy amerykańscy nie zyskają 
więcej, niż teoretycznie muszą poświęcić i czy wyzwania natury wewnętrznej 
w zmieniającym się społeczeństwie Stanów Zjednoczonych nie zdecydują o ry-
chłym włączeniu Portoryko do Unii?
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Abstrakt: Artykuł dotyczy kształtowania się współczesnego ustroju polityczne-
go Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, który przeszedł długą drogę w celu 
swej demokratyzacji. Całość pracy jest próbą odpowiedzi na pytanie: dlaczego 
po wyborach prezydenckich w 1998 r., w Wenezueli dokonała się ostateczna 
zmiana ustroju oraz w jaki sposób czynniki historyczne i polityczne wpłynę-
ły na współczesny kształt państwa. Celem pracy jest omówienie problematyki 
ustroju politycznego Wenezueli, zrekonstruowanie jego powstawania i działa-
nia oraz analiza podziału władzy, który w przypadku Wenezueli jest pięcioele-
mentowy. Poniższa praca jest rezultatem jakościowej analizy treści dotyczących 
procesu kształtowania się ustroju, historii politycznej oraz procesu wyborcze-
go. Poruszone również zostały zagadnienia, które pojawiły się w najnowszej 
konstytucji z 1999 r., zrekonstruowano też rewolucję boliwariańską oraz rzą-
dy Hugo Cháveza, które znacząco wpłynęły na współczesny kształt państwa. 
Poniższa praca przyjmuje, że okres rządów zwany puntofijismo oraz chavismo, 
jest podstawowym elementem kształtowania współczesnego ustroju Wenezueli. 
Po wyborach prezydenckich w 1998 r. w Wenezueli dokonała się ostateczna 
zmiana systemu politycznego, na które wpłynęły uwarunkowania historyczne, 
specyfika latynoamerykańskiej kultury politycznej, era caudillos oraz rola woj-
ska w wenezuelskim systemie. 

Słowa kluczowe: Wenezuela, Chávez, puntofijismo, chavismo, populizm.
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Wstęp

Wenezuela uzyskała niepodległość w 1811 r. Do jej proklamowania przy-
czynił się m.in. Simón Bolívar – ojciec i bohater narodu wenezuelskiego, który 
po 200 latach od swojej działalności jest wciąż żywy w społeczeństwie wene-
zuelskim, głównie za sprawą Hugo Cháveza i jego rewolucji boliwariańskiej. 
Kiedy Wenezuela pojawiła się na arenie międzynarodowej jako suwerenny 
byt, kraj zaczął odgrywać istotniejszą rolę w historii regionu. Od tego mo-
mentu demokratyzacja zaczęła nabierać rozpędu. Chociaż w wielu momen-
tach historii, Wenezueli nie udało się uniknąć okresu dyktatury wojskowej  
i autorytaryzmu. 

Współczesny ustrój polityczny Wenezueli przeszedł długą drogę swej 
demokratyzacji. Jednak specyfika latynoamerykańskiej kultury politycznej 
pozostawia po sobie wiele problemów w całkowitej implementacji demokra-
cji na płaszczyznę wenezuelską. Na jej współczesny system wpłynęło również 
wiele innych czynników. W szczególności uwarunkowania historyczne, system  
z Punto Fijo, era caudillos, boliwarianizm oraz chavismo i rola wojska w sys-
temie politycznym kraju. 

Niniejsza praca ma na celu wykazać, iż po wyborach prezydenckich  
w 1998 r., i objęciu władzy przez Hugo Cháveza, w Wenezueli dokonała się 
ostateczna zmiana ustroju politycznego oraz fakt, że to czynniki historyczne  
i polityczne wpłynęły na współczesny kształt państwa. Okres rządów nazwany 
chavismo jest podstawowym elementem tegoż ustroju. 

Uwarunkowania historyczne współczesnego 
ustroju Boliwariańskiej Republiki Wenezueli

 Punktem wyjścia do ukształtowania współczesnego ustroju politycz-
nego Boliwariańskiej Republiki Wenezueli były wybory w 1946 r. do Narodo-
wego Zgromadzenia Konstytucyjnego (Molina i Pérez 1998, s. 1).  Jednakże 
nowa tendencja w zakresie rozwoju systemu politycznego Wenezueli zapocząt-
kowana została po śmierci generała Juana Vicente Gómeza w 1935 r. Władze 
po jego śmierci objął inny wojskowy, generał Eleazar López Contreras. W tym 
okresie pomiędzy 1936 a 1941 rokiem, można mówić o transformacji systemu 
Wenezueli z dyktatury do demokracji (Krzywicka 2013, s. 162). Ukształto-
wano wtedy nową konstytucję promulgowaną 20 lipca przez Lópeza Contre-
rasa. Kolejnym przełomem, w procesie kształtowania ustroju Wenezueli był 
rok 1941, kiedy nowym prezydentem został generał Isaís Medina Angarita. 
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W trakcie jego rządów 23 kwietnia 1945 r. Kongres przyjął nową konstytucję. 
Znaczącą zmianą w nowej ustawie zasadniczej były zapisy o uznaniu działalno-
ści opozycji politycznej czy centralizacja władzy sądowniczej. 

13 września 1941 r. na wenezuelskiej scenie pojawił się nowy ruch poli-
tyczny Acción Democrática (Akcja Demokratyczna – AD). Później w 1946 r.,  
powstała kolejna partia Komitet Organizacyjny Niezależnej Polityki Wybor-
czej (Comite de Organizacion Politica Electoral Independiente – COPEI). 
Obie te partie, aż do 1990 r. zdominowały polityczną scenę Wenezueli. AD 
powstała jako masowa partia, która miała stanowić trzon postępowych sił spo-
łecznych. 6 lipca 1945 r. zapadł wyrok na gomezistowski pierwowzór systemu 
politycznego, który nie do końca potrafił zerwać z dziedzictwem dyktatury 
(Schnepf 1983, s. 124, 125.). Działacze AD wraz ze swoim przywódcą Romu-
lo Betancourtem oraz młodymi oficerami omówili szczegóły przeprowadzenia 
zamachu stanu. Ostatecznie został przeprowadzony 18 października 1945 r. 
przez AD oraz Unión Patriótica Militar (Patriotyczny Związek Wojskowy – 
organizacja wojskowej młodzieży UPM). Odsunęli w ten sposób od władzy 
Angaritę (Tarver 2018, s. 97), a AD przejęła władzę. Od 1945 do 1948 r. okres 
ten nazywany jest trenio ADECO. Odegrał on kluczową rolę w powstawa-
niu współczesnego ustroju politycznego Wenezueli (Krzywicka 2013, s. 163). 
Czas trenio ADECO ukształtował w specyfice systemu nowy system lojalności 
partyjnej. Wskazana lojalność partyjna wywarła trwałe i silne skutki w trakcie 
ewolucji ustroju Wenezueli. 

Pojawia się tutaj wcześniej wspomniane Narodowe Zgromadzenie Kon-
stytucyjne, które ostatecznie zostało zwołane 27 października 1946 r. Wyda-
rzenie to rozpoczęło moment wprowadzania szerokich zmian w celu demo-
kratyzacji Wenezueli. Rok później, w 1947 r., Zgromadzenie przyjęło nową 
konstytucję. Dzięki niej wprowadzono czynne prawo wyborcze dla wszystkich 
obywateli Wenezueli, którzy ukończyli 18 rok życia, bez rozróżnienia na płeć. 
W wyniku wprowadzenia nowej konstytucji, rozpisano wybory prezydenckie. 
14 listopada wybory prezydenckie wyłoniły nowego prezydenta, przedstawicie-
la AD, Rómulo Gallegosa. Sprawował on urząd od lutego do listopada 1948 r. 
Przeprowadzono w tym czasie postępowe reformy społeczne i ekonomiczne. 
W tym okresie również zauważyć można powstanie w Wenezueli systemu 
partii dominującej, którą przez wiele lat będzie AD. Jednakże niestabilność 
administracji AD oraz konflikt z wojskiem spowodował wybuch kolejnego 
zamachu stanu, na którego czele stanął Marcos Pérez Jiménez. W wyniku prze-
wrotu wojskowego Wenezuela na 10 lat (1948-1958) była pod jarzmem dyk-
tatury wojskowej. W okresie dyktatury po raz kolejny zmieniono konstytucję. 
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Nowa ustawa zasadnicza została przyjęta 15 kwietnia 1953 r. Dwa dni po 
jej podpisaniu Marcos Pérez Jiménez został desygnowany prezydentem kraju, 
wprowadzając doktrynę Nuevo Ideal Nacional. Odnosiła się ona do budowa-
nia wartości państwowych i patriotycznych wśród Wenezuelczyków, rozwo-
ju obronności kraju oraz zacieśnieniu stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki (Hernández 2002, s. 211). 

Okres dyktatury wojskowej zakończył się w 1958 r., wtedy też w ustroju 
politycznym Wenezueli zaczął krystalizować się system wielopartyjny (Molina 
i Pérez 1998, s. 2). W rezultacie obalenia dyktatury wojskowej zorganizowano 
spotkanie przedstawicieli trzech dominujących partii. Socjaldemokratycznej 
AD, chadeckiej COPEI oraz liberalnej URD (Unia Demokratyczno-Republi-
kańska z hiszp. Unión Republicana Democrática). Odbyło się ono w rezydencji 
Rafaela Caldery zwanej Punto Fijo. W kraju sytuacja była bardzo niestabilna,  
a wojsko gotowe, aby po raz kolejny przejąć władze na lata. Generałowie uwa-
żali, że nie chcą powrócić do czasów trenio, który według nich był rozpoli-
tykowany i pełen chaosu (Gawrycki 2008, s. 21). Spotkanie miało na celu 
stworzenie nowego systemu politycznego, który wprowadziłby trwałość de-
mokratycznych rządów w kraju i uchronił od kolejnej wojskowej dyktatury. 
31 października 1958 r. podpisano porozumienie. Z ramienia Akcji Demo-
kratycznej Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios i Raúl Leoni. Jóvito Villalba, 
Manuel López i Ignacio Luis Arcaya z URD oraz Rafael Caldera, Lorenzo 
Fernández i Pedro del Corral z COPEI (Gawrycki 2008, s. 22).

W tym momencie wenezuelskiej historii, w 1958 r., pojawia się przełomo-
we wydarzenie. Powstaje system z Punto Fijo, okres jego funkcjonowania zwa-
ny jest puntofijismo. Początkowo powstały na pięć lat, będzie jednak odgrywał 
główną rolę w systemie politycznym Wenezueli, aż do 1999 r. (objęcie wła-
dzy przez Hugo Cháveza). Porozumienie trzech partii AD, COPEI oraz URD  
w świadomości Wenezuelczyków jest po dziś dzień. Po dziś dzień rządząca 
Zjednoczona Partia Socjalistyczna Wenezueli (PSUV – Partido Socialista 
Unido de Venezuela) z prezydentem Nicolásem Maduro na czele, używa re-
toryki anty-puntofijismo, strasząc obywateli powrotem do tamtych czasów. 
31 października spisano również główne punkty, które utrwalały zawarte 
porozumienie:

• konieczność obrony konstytucji i respektowania wyników wolnych 
wyborów;
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• partia, która wygrała wybory, tworzy rząd Jedności Narodowej,  
z udziałem przedstawicieli wszystkich trzech ugrupowań oraz jest  
z nimi w stałej współpracy;

• realizacja wspólnego „Programu Minimum”, który musi być uzgod-
niony wspólnie przez wszystkie trzy strony porozumienia (Gawrycki 
2008, s. 22).

Powstałe punkty często zwane są „kompromisem” (Suárez 2006, s. 19). 
System puntofijismo stworzył w Wenezueli wyjątkowy system polityczny 
określany mianem demokracji paktowanej. Interesy ekonomiczne partii stały 
się mniej ważne, a priorytetem stało się upolitycznienie gospodarki państwo-
wej (Karl 1987, s. 85).

Kiedy Rómulo Betancourt, przedstawiciel AD, w 1959 r., objął urząd 
prezydenta musiał zmierzyć się z powstaniem wojskowym, zamachem na jego 
życie, w wyniku, którego został ciężko ranny oraz partyzanckiemu powstaniu 
wspieranemu przez komunistów i Fidela Castro. Rząd koalicyjny z Punto Fijo 
rozpadł się w 1960 r., kiedy działacze URD stwierdzili, że nie będą dalej brać 
udziału w porozumieniu. Działacze COPEI wciąż jednak wspierali prezydenta 
Betancourta, zgodnie z postanowieniami paktu z 1958 r. (Koeneke i Varnagy 
2013, s. 90). W tym momencie URD zaczęła być marginalizowana. Od roz-
poczęcia okresu puntofijismo w 1958 r., aż do jego końca w 1999 r. ani razu 
nie udało się jej zdobyć władzy. Można stwierdzić, iż w Wenezueli w latach 
1960-1999 istniał system dwupartyjny. 

W 1961 r. ostatecznie zinstytucjonalizowano system puntofijismo  
w nowej konstytucji. Nowa ustawa zasadnicza podkreślała kulturę politycz-
ną Wenezueli. Głównymi zmianami w systemie politycznym było silne scen-
tralizowanie władzy w rękach prezydenta, który stał się najwyższym arbitrem 
narodowym, a jego urząd miał m.in. kontrolować zarządzanie obronnością 
kraju, system monetarny, całą politykę taryfową i podatkową, prowadzenie 
polityki zagranicznej. Konstytucja z 1961 r. przekształca kraj w republikę 
prezydencką, państwo prawa, demokrację liberalną, wprowadziła mechanizm 
kontroli władzy wykonawczej przez parlament oraz zdefiniowano siły zbrojne, 
jako armię zawodową pod cywilną kontrolą (Sosa 2002, s. 28). System prezy-
dencki w Wenezueli funkcjonuje do dziś. Prezydent Wenezueli zyskał w 1961 
r. również uprawnienia do mianowania wszystkich ministrów, gubernatorów  
i urzędników przedsiębiorstw państwowych oraz posiadał prerogatywę do ogło-
szenia stanu wyjątkowego (Karl 1987, s. 83-84). Stał się najważniejszą osobą  
w państwie, która odpowiadała za wszystkie kluczowe elementy  
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funkcjonowania państwa. W okresie 1968-1993 Wenezuela stała się krajem 
demokracji partyjnej z systemem bipartyjnym, w którym utrwaliło się pater-
nalistyczno-urzędnicze państwo (Krzywicka 2013, s. 166). 

Puntofijismo zaczął się załamywać przy próbie wprowadzenia Projek-
tu Powszechnej Reformy Konstytucji w 1992 r. Wcześniej jeszcze w 1989 r. 
do początku kryzysu państwowego zaczęły przyczyniać się zawirowania eko-
nomiczne i polityczne będące pokłosiem kryzysu tzw. „straconej dekady1”. 
Doprowadziło to do zamieszek przeciwko rządowi w całym kraju. Niezado-
wolenie Wenezuelczyków z paktu Punto Fijo oraz neoliberalnych rządów zo-
stało wyrażone 27 lutego 1989 r. w ogromnych protestach społecznych, które 
przekształciły się w zamieszki. Rozruchy te zostały krwawo stłumione przez 
wojskowych. Wydarzenie to zostało nazywane Caracazo. W tym momencie 
system polityczny Wenezueli czekała znacząca zmiana. Na scenie politycznej 
wyłonił się nowy wojskowy polityk, który odmienił kształt polityki kraju – 
Hugo Chávez, znany wcześniej z pomniejszej działalności politycznej oraz 
służby w wenezuelskim wojsku. 14 lipca 1983 r. założył, wraz z innymi przed-
stawicielami wojska, Boliwariańską Armię Rewolucyjną (Ejército Bolivariano 
Revolucionario – EBR-200). W 1989 r. do ERB-200 zaczęło napływać coraz 
więcej członków, nie tylko wojskowych, ale i cywilnych, dlatego też zastąpiono 
w nazwie „armię” na „ruch”. Latem 1997 r., zwolennicy chavismo rozwiązali 
Boliwariański Ruch Rewolucyjny-200 i postanowili powołać do życia nową 
partię polityczną – Ruch Piątej Republiki (Movimiento V [Quinta] Repúbli-
ca – MVR), partia ta od momentu przejęcia władzy przez Cháveza w 1999 r., 
będzie odgrywała kluczową rolę w systemie politycznym Wenezueli. 

Hugo Chávez w 1992 roku doprowadził do dwóch nieudanych zama-
chów stanu za co w późniejszym okresie został skazany. Rok później prezydent 
Rafael Caldera, będąc pod presją społeczeństwa, ułaskawił go. W tym okresie 
Hugo Chávez rozbudowywał swoje zaplecze polityczne, zbierał zwolenników 
oraz opracowywał plany przejęcia władzy, które zrealizował w wyborach pre-
zydenckich z 1998 r. 

1 Stracona dekada – kryzys zadłużeniowy Ameryki Łacińskiej w latach 80. XX wieku. Charak-
teryzuje się dramatycznym spadkiem wskaźników gospodarczych we wszystkich krajach regionu. 
Skutkami było szalejące bezrobocie, spadek PKB, bankructwa przedsiębiorstw oraz zadłużenia. 
M. F. Gawrycki, Między ortodoksją a heterodoksją. Ameryka Łacińska wobec kryzysu zadłuże-
niowego lat osiemdziesiątych, 2017. 
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Wenezuelska kultura polityczna  
jako element ustroju państwa 

Najprościej rzecz ujmując kultura polityczna jest systemem wartości, 
ogółem postaw społecznych, działaniem osób z życia politycznego czy świa-
domości politycznej obywateli. Może być również postrzegana jako stan in-
frastruktury politycznej, mechanizmy funkcjonowania instytucji politycznych, 
a także poziom uczestnictwa w niej społeczeństwa (Janowski 2007, s. 337). 
Latynoamerykańska kultura polityczna jest zdecydowanie inna od tej znanej 
nam w Europie. Jej współczesna specyfika kształtuje się już od czasów, kiedy 
libertadores2 zyskiwali sławę, a państwa regionu zaczęły osiągać niepodległość 
(XIX w.) (Król 2020, s. 17). Prekolonialne czasy również nadały wartość la-
tynoamerykańskiej kulturze politycznej. Hierarchizacja, przywiązanie do pań-
stwa, autorytarny charakter rządów pochodzą z czasów prekolumbijskich cy-
wilizacji Azteków, Majów, Inków oraz innych ludów regionu (Vanden 2011, 
s. 190). Badacze potwierdzają również, że duży wpływ na współczesną kulturę 
polityczną Ameryki Łacińskiej miało oddziaływanie iberoamerykańskiego kul-
turowego dziedzictwa (Krzywicka 2009, s. 327). Państwa kolonizatorskie takie 
jak Portugalia czy Hiszpania zaszczepiły w tych regionach tradycję chrześcijań-
ską, konserwatyzm, tradycjonalizm oraz patrymonialną hierarchię społeczną. 

Ruchy niepodległościowe ukształtowały specyficzny typ przywództwa 
w Wenezueli, który wywarł głęboki wpływ na kształt współczesnego ustroju 
państwa oraz na historię całej Ameryki Łacińskiej. Mówiąc specyficzny typ 
przywództwa mamy na myśli caudillo (z hiszp. przywódca, silny wódz, dykta-
tor). Opierali się oni na autorytecie i zdobywaniu wpływu politycznego oraz 
rozgłosu wśród społeczeństwa. Korzystali również na sile wojskowej, uzyskiwa-
li przewagę, przechwytując władzę i bezwzględnie usuwając swoich przeciwni-
ków oraz tłumili wszelką opozycję. Caudillo mógł zostać każdy. Osoba z nizin 
społecznych, pozbawiona majątku, rodziny i tytułów, stojąca na najniższym 
szczeblu hierarchii, i mógł nim zostać bogaty właściciel ziemski, z pokaźnym 
majątkiem i pokolonialnymi tytułami (Spyra 2009, s. 349-350). Aby odnieść 
sukces caudillo musi kontrolować działalność swoich zwolenników, oszaco-
wać, ile potrzeba bogactwa, aby zaspokoić wymagania sojuszników, prawidło-
wo oszacować jakimi siłami wojskowymi oraz politycznymi dysponuje, umieć 

2 Libertadores – wyzwoliciele, przywódcy wojen o niepodległość państw Ameryki Łacińskiej. 
Nazywano ich tak, żeby odróżnić od konkwistadorów. Najsławniejszymi latynoamerykańskimi 
libertadores byli Simón Bolívar, José de San Martín czy Francisco de Miranda. F. Pigna, Liber-
tadores de América, 2010, s. 9. 
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przewidzieć zachowania i siłę potencjalnych konkurentów, przywiązywać do 
siebie zasoby oraz kapitał ekonomiczny, społeczny oraz polityczny (Hansen  
i Wolf 2009, s. 175). 

Przeważająca większość państw Zachodniej Hemisfery to państwa z pre-
zydencką formą rządów. Silna władza jednostki w państwach Ameryki Łaciń-
skiej wiąże się z tradycji caudillo, która jest jedną z podstawowych cech współ-
czesnego ustroju państw całego regionu. Tradycja ta jest silnie zakorzeniona  
w latynoamerykańskim społeczeństwie. Integralną jej częścią jest autorytaryzm 
oraz dyktatura, która ściśle łączy się z osobą caudillo (Vanden 2011, s. 191). 

Z tradycją caudillo można połączyć specyfikę latynoamerykańskiego 
populizmu, który posiada osobliwą formę. Jest on nieodłącznym elementem 
kultury politycznej Ameryki Łacińskiej. Stał się też elementem kształtującym 
ustrój Wenezueli (Król 2020, s. 6). Badacze wyróżniają trzy fazy rozwoju la-
tynoamerykańskiego populizmu. Najbardziej istotną fazą dla badania współ-
czesnego ustroju Wenezueli jest faza trzecia, która zaczyna się w 1968 r. Wte-
dy to dochodzi do kulminacji rozruchów społecznych postulujących wolność, 
równość demokratyzację oraz etniczne ożywienie. Ruchy te są niejednorodne 
i populistyczne (Paleczny 2011, s. 336). Głównym przedstawicielem tej fazy 
był Hugo Chávez, który, poprzez swój populizm oraz ideologię antyimperiali-
styczną, odcisnął znaczące piętno na wenezuelskim systemie politycznym. 

Na współczesny ustrój polityczny Wenezueli wpłynęła również rola woj-
ska w tymże systemie. Już od czasów Simóna Bolívara oraz deklaracji niepod-
ległości 5 lipca 1811 r. wojsko odgrywało kluczową rolę w polityce państwa. 
Tradycja caudillo ściśle wiąże się z tradycją wojskowości w Wenezueli. Armia 
najczęściej była źle wyszkolono, niezdolna do obrony zewnętrznej oraz służyła 
klasie politycznej i oligarchii. Klasa średnia dążąc do zdobycia władzy potrze-
bowała do tego armii. Dlatego też stopniowo zmieniała swój skład społeczny 
(Spyra 2009, s. 352). Rozbudowano korpus oficerski, dopuszczając do niego 
klasę średnią, ale również i osoby z niższych warstw społecznych, reformowano 
i modernizowano infrastrukturę oraz dostosowywano ją do standardów utrzy-
mywania bezpieczeństwa w państwie. W Wenezueli, jak i większości krajów 
regionu, armia ma za zadanie utrzymywać wewnętrzny porządek i bezpieczeń-
stwo w państwie, będąc elementem prowadzenia polityki, niż mieć możliwość 
odparcia zewnętrznej agresji i prowadzenia operacji poza granicami państwa. 
Wenezuela również nie uniknęła dyktatury wojskowej, która odcisnęło piętno 
na jej systemie politycznym. Po upadku dyktatury wojskowej w 1958 r. woj-
sko powoli zaczęło być podporządkowywane władzy. Ostatecznie całkowite 
podporządkowanie nastąpiło za czasów prezydentury Hugo Cháveza, który 
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sam wywodził się ze środowiska wojskowego będąc kadrze oficerskiej pułkow-
nikiem. Traktował on armię jako siłę porządkową w państwie oraz element 
prowadzonej przez niego polityki wewnętrznej oraz rewolucji boliwariańskiej. 
Chávez posiadał znaczące poparcie wśród korpusu oficerskiego, ale również 
wśród mas społecznych. Pozwoliło mu to na utrzymanie władzy do końca ży-
cia (2013 r.). 

Kultura polityczna Wenezueli odcisnęła znaczące piętno na ostatecznym 
kształtowaniu się jej ustroju politycznego. Tradycja caudillo, która wpłynęła 
na formę rządów w państwie, wojsko, które pomaga w kontrolowaniu aparatu 
państwowego, specyfika populizmu latynoamerykańskiego oraz ogólnie funk-
cjonująca kultura polityczna w regionie latynoamerykańskim. 

Ostatecznymi składowymi wenezuelskiej kultury politycznej są kultura 
tradycji caudillo, silny indywidualizm, rządy silnego człowieka, populizm, au-
torytarny sposób rządzenia, słabo zakorzeniona demokracja, rola wojska, swo-
bodne przestrzeganie zasad konstytucyjnych i demokratycznych. Elementy te 
znacząco wpłynęły na współczesny ustrój Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. 

Zwycięstwo Rewolucji Boliwariańskiej i jej wpływ 
na współczesny ustrój Wenezueli

Rewolucja boliwariańska stanowiła trzon myśli politycznej Hugo Cháve-
za. Była ona programem politycznym, który miał być realizowany przez tzw. 
misje boliwariańskie (z hiszp. misiones bolivarianas). Początkowo z pomysłu 
na reformy społeczne czy gospodarcze, rewolucja boliwariańska przerodziła się 
w ogólnopaństwową wizję prowadzenia polityki wewnętrznej i zewnętrznej 
oraz reformowanie każdej sfery życia obywateli. Nowy prezydent szybko roz-
począł proces reform kraju pod swoją boliwariańską wizję. 

Rewolucja boliwariańska zawdzięcza swą nazwę osobie Simóna Bolíva-
ra, którym przez całe życie inspirował się Hugo Chávez. Stąd też kultywacja 
przez Cháveza tradycji caudillo w swojej polityce. Stworzył on również ter-
min – chavismo (określający jego ideologię oraz okres sprawowania władzy) 
oraz „Socjalizm XXI wieku”. W ramach tego „socjalizmu” Chávez wprowa-
dzał nacjonalizację gospodarki, przedefiniował współczesny porządek świata, 
przejawiał wrogość do Stanów Zjednoczonych, zapowiadał „sprawiedliwość 
i równość społeczną” oraz szerokie upaństwowienie narodu. Skonstruował 
on cywilno-wojskowy model prowadzenia państwa. Jednak „Socjalizm XXI 
wieku” był jedną z kolejnych utopii ustrojowych (Stasiński 2009, s. 47) oraz 
populistycznych zabiegów politycznych. 
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Dojście do władzy Hugo Cháveza ostatecznie ukształtowało współczesny 
system polityczny oraz historię Wenezueli. Chávez kandydował w wyborach 
prezydenckich w 1998 r. jako polityk z niższych sfer społecznych, niepocho-
dzący z którejś z trzech partii stanowiącej trzon systemu puntofijismo, były 
wojskowy posiadający za sobą masy społeczne, które udało mu się zmobili-
zować. 6 grudnia 1998 r. nastąpił przełom w historii politycznej Wenezueli.  
Z wynikiem 56.2 proc. głosów Hugo Chávez wygrał wybory na prezydenta 
kraju. Zaprzysiężenie na urząd odbyło się 2 lutego 1999 r. 

Wybór Cháveza na prezydenta ostatecznie zakończył, zachwiany już  
w 1993 r., system z Punto Fijo. Od tego momentu ustrój polityczny Wene-
zueli zaczął przybierać nową formę, którą kształtowała myśl chavismo, „So-
cjalizm XXI wieku” oraz rewolucja boliwariańska. Przypieczętowaniem oraz 
sukcesem rozszerzania się rewolucji boliwariańskiej po Wenezueli było refe-
rendum konstytucyjne, pierwsze w historii Wenezueli, z 25 kwietnia 1999 r., 
w którym miały być zawarte pytania o ewentualną zmianę ustawy zasadniczej. 
Wyszło ono po myśli Hugo Cháveza, ponieważ 88 proc. obywateli poparło 
jego postulaty. W późniejszym okresie zwolennicy chavismo z przytłaczjącą 
większością wygrali wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego uzyskując 95 
proc. ogółu mandatów – 125, natomiast opozycji przypadło jedynie 6 miejsc. 

Członkowie Zgromadzenia Konstytucyjnego złożyli projekt ustawy od-
noszący się do zmiany konstytucji, która została zatwierdzona przez społeczeń-
stwo podczas referendum 15 grudnia 1999 r., gdzie 72 proc. głosów było „za”. 
Później została promulgowana przez prezydenta Hugo Cháveza. 

Wobec nowego porządku prawnego prezydent miał obowiązek rozpisać 
nowe wybory prezydenckie oraz parlamentarne, które zostały zaplanowane na 
30 lipca 2000 r. W prezydenckich z dużą przewagą (59.7 proc. głosów) wy-
grał Chávez. W parlamentarnych uwidoczniła się dominacja MVR na scenie 
politycznej Wenezueli, która zyskała 44.32 proc. głosów. Partie systemowe,  
w tym te wywodzące się z systemu z Punto Fijo zostały zgniecione (Gawrycki 
2008, s. 52). Słabnąca AD uzyskała tylko 16.11 proc. głosów, a COPEI, która 
zyskała 5.32 proc. głosów, w zasadzie przestała cokolwiek znaczyć jako gracz 
polityczny. Tym samym Wenezuela z państwa o demokracji partycypacyjnej  
z systemem dwupartyjnym, stała się demokracją obywatelską z systemem par-
tii dominującej.
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Konstytucja Boliwariańskiej Republiki Wenezueli 
z 20 grudnia 1999 roku - końcowa transformacja 
nowoczesnego państwa 

Zdecydowanym sukcesem rewolucji boliwariańskiej oraz samego Hugo 
Cháveza było wprowadzenie w życie nowej ustawy zasadniczej, która zastąpiła 
tą z 1961 r., w której zinstytucjonalizowano puntofijismo. Dokonano wtedy 
ostatecznego zakończenia systemu z Punto Fijo. Powołano wówczas V Repu-
blikę. Konstytucja z 1999 r., jest jedną z bardziej wyjątkowych na świecie, po-
nieważ wprowadza trzyczłonową nazwę – Boliwariańska Republika Wenezueli, 
oraz jest niespotykanie długa, albowiem posiada 350 artykułów. Wyróżnia się 
również oryginalnym rozwiązaniem ustrojowym, do którego należy pięcioele-
mentowy podział władzy (Daroszewski 2021, s. 96). 

Władza w Wenezueli, w myśl Konstytucji z 1999 r., dzieli się na legislatywę, 
egzekutywę, sądownictwo, władzę obywatelska i wyborczą. Każda z tych gałęzi 
władzy publicznej ma swoje określone funkcje, organy i mają obowiązek współ-
pracowania ze sobą „w osiąganiu celów Państwa” (Konstytucja 1999, art. 136).

W myśl nowej ustawy zasadniczej, Wenezuela jest demokratycznym  
i społecznym państwem prawa i sprawiedliwości, które uznaje wartości takie 
jak: życie, wolność, sprawiedliwość społeczną (nawiązanie do chavismo), od-
powiedzialność społeczną, demokrację, solidarność, pierwszeństwo praw czło-
wieka i etyki i pluralizm społeczny (Konstytucja 1999, art. 2). 

Ustrój terytorialny Wenezueli określany jest jako zdecentralizowany. Kraj 
jest republiką federalną podzieloną na okręg stołeczny, dependencje federalne i 
terytoria federalne (23 stany). W tym celu powołana została również Federalna 
Rada ds. Samorządu, organ władzy publicznej, który ma za zadanie koordyno-
wać i planować politykę rozwijającą proces decentralizacji oraz rozwoju samo-
rządów (Konstytucja 1999, art. 16 i 185). 

W konstytucji z 1961 r. władza wykonawcza była decydująca w rękach 
prezydenta. Natomiast konstytucja z 1999 r. jeszcze bardziej umacnia wła-
dzę prezydenta, kreując go na głowę państwa (Prezydenta Republiki) oraz 
Zwierzchnika Sił Zbrojnych. W skład jego gabinetu, który sam powołuje,  
w którym również przewodzi, wchodzi wiceprezydent oraz ministrowie. Kan-
dydat lub kandydatka, który ma zamiar ubiegać się o urząd prezydenta repu-
bliki musi być urodzonym na terenie kraju obywatelem Wenezueli, (obowią-
zuje tu prawo ziemi - ius soli), nie może posiadać wielorakiego obywatelstwa, 
musi mieć więcej niż 30 lat. Nie może być również duchownym oraz nie może 
być skazany prawomocnym wyrokiem. Natomiast osoby, które chcą ubiegać 
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się o urząd wiceprezydenta, ministra, gubernatora czy burmistrza i ogłoszą 
swoją kandydaturę, nie mają prawa ubiegać się o urząd Prezydenta Republiki. 

Hugo Chávez wzmacniając władzę wykonawczą w nowej ustawie zasadni-
czej chciał ugruntować swoją silną pozycję. Cechą charakterystyczną dla nowe-
go ustroju jest marginalizacja roli partii politycznych, parlamentu, wzmocnie-
nie systemu prezydenckiego, zwiększenie roli wojska w systemie politycznym. 
Rozbudowano i poszerzono formy bezpośredniej partycypacji obywateli oraz 
przemianowano system na demokrację referendalno-plebiscytową (Krzywicka 
2013, s. 170). 

Konstytucja z 1999 r., przedłużała kadencję prezydenta z pięciu do sze-
ściu lat. Początkowo prezydent mógł pełnić urząd tylko przez dwie kadencje. 
Jednakże w 2009 r., Chávez rozpisał referendum konstytucyjne. Zmiany miały 
dotyczyć pięciu artykułów konstytucji. Najbardziej istotną z punktu widzenia 
władzy wykonawczej, była zmiana artykułu 230. Poprawka wprowadzała nie-
ograniczoną liczbę kadencji dla Prezydenta Republiki. Hugo Chávez wykorzy-
stał wtedy jeszcze szczyt swojej popularności, aby móc prawnie zagwarantować 
sobie władzę do końca życia. 54.8 proc. obywateli pozytywnie opowiedziało 
się za zmianami zaproponowanymi przez Cháveza. Referendum można uznać 
za zwycięskie dla niego z dwóch kwestii. Po pierwsze udało mu się wprowa-
dzić poprawkę, która znosiła dwukadencyjność prezydenta. Po drugie propa-
gandowo mógł wykorzystać wygraną w referendum, wzmacniając swoją po-
zycję politycznie i społecznie. Chávez zaznaczał, że przy wysokiej frekwencji  
70.3 proc., ponad 6 milionów obywateli poparło jego postulaty. 

Władza wykonawcza w Wenezueli w pełni leży w gestii prezydenta.  
To on mianuje gabinet i wiceprezydenta, których również może odwołać. Sam 
kieruje polityką zagraniczną oraz współpracą międzynarodową oraz podpisuje 
i ratyfikuje umowy międzynarodowe i wszelkie konwencje. Prezydent posiada 
również możliwość wydawania dekretów z mocą ustawy oraz rozporządzeń 
wykonawczych, które dotyczą kwestii Skarbu Narodowego, zawierania poży-
czek, regulacji podatkowych, regulacji finansowych, regulacji w kwestii bez-
pieczeństwa i obronności kraju. Formułuje również Narodowy Plan Rozwoju, 
który może dotyczyć kwestii rozwoju społeczno-ekonomicznego. Prezydent 
Republiki posiada również kompetencje w nadawaniu orderów, stopni woj-
skowych, po upoważnieniu Zgromadzenia Narodowego deleguje Prokuratora 
Generalnego Republiki czy szefów misji dyplomatycznych. Posiada również 
prerogatywy w kwestii ułaskawienia oraz w określonych przypadkach może 
rozwiązać parlament. 
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Obowiązkiem prezydenta jest coroczne wygłoszenie orędzia przed Zgro-
madzeniem Narodowym, w którym informuje o stanie państwa głównie  
w sprawach politycznych, gospodarczych, społecznych i administracyjnych, 
podsumowując w ten sposób miniony rok swojej administracji. 

W systemie puntofijismo parlament miał o wiele więcej uprawnień niż 
po zmianie konstytucji w 1999 r. Część prerogatyw parlamentu przeszła do 
władzy prezydenta (wydawanie dekretów, rozporządzeń, prowadzenie polityki 
zagranicznej), która znacząco została zwiększona, a władza ustawodawcza bar-
dziej zmarginalizowana. Hugo Chávez w ten sposób starał się uniknąć, sytuacji, 
w której jego partia MVR byłaby w mniejszości, a jego opozycjoniści prze-
wodzili parlamentowi. Dlatego władza parlamentu jest ograniczona na rzecz 
prezydenta. W ustawie zasadniczej z 1999 r., potwierdzono również jedno-
izbowość władzy ustawodawczej w kraju.

Zgromadzenie Narodowe w Wenezueli jest ciałem unikameralnym. Jego 
skład nie jest stały, a zależny od ogółu liczby ludności w państwie. W skład 
parlamentu wchodzi po trzech deputowanych z każdej jednostki federalnej, 
osobno trzech deputowanych z okręgu stołecznego. Zastosowano również no-
woczesne przepisy, dotyczące wyboru ludności indygenistycznej. Trzy mandaty 
dla deputowanych są przypisane i zarezerwowane wyłącznie dla przedstawicieli 
wenezuelskiej ludności tubylczej „z poszanowaniem ich tradycji i zwyczajów 
(Konstytucja 1999, art. 186)”. Reszta parlamentarzystów i parlamentarzystek 
uzupełnianych i wybieranych jest w systemie proporcjonalnym, w oparciu  
o okręg wyborczy liczący 1.1 proc. ogółu ludności kraju. Stąd liczba manda-
tów jest niestała. Ciekawym zabiegiem jest również zapis z art. 186, mówiący  
o tym, że każda osoba zasiadająca w parlamencie, w oparciu o mandat wy-
borczy, musi posiadać swojego zastępcę, wybieranego w tym samym trybie. 
Osoba chcąca ubiegać się o mandat w parlamencie musi mieć ukończone  
21 lat, być Wenezuelczykiem z pochodzenia lub być naturalizowany i przez 
ponad 15 lat mieszkać na terytorium kraju, muszą również mieszkać w stanie, 
z którego ubiegają się o wybór minimum cztery lata przed wyborami. Kaden-
cja parlamentu trwa pięć lat. Początkowo deputowani mogli zostać wybrani 
na urząd maksymalnie dwa razy. Referendum konstytucyjne z 2009 r., zniosło 
te przepisy i znowelizowało. Od tego momentu mieli możliwość nieograni-
czonej reelekcji (Konstytucja 1999, art. 192). Konstytucja przewiduje możli-
wość rozwiązania Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta w określonym 
przypadku, kiedy parlament trzykrotnie, w trakcie tej samej kadencji, w wy-
niku przegłosowania wotum nieufności, odwoła wiceprezydenta. Upoważnia 
to wtedy Prezydenta Republiki do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego. 
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Rozwiązanie to nie może zostać przeprowadzone w ostatnim roku kadencji 
parlamentu. Owe wotum nieufności wobec wiceprezydenta, może przejść gło-
sami minimum dwóch trzecich członków Zgromadzenia, wtedy automatycz-
nie pociąga to za sobą usunięcie go z urzędu. Usunięty w ten sposób urzędnik 
nie może, w tej samej kadencji, pełnić funkcji wiceprezydenta lub ministra. 
Parlament nie ma możliwości wszczęcia procedury impeachmentu wobec Pre-
zydenta Republiki. To może odbyć się jedynie poprzez ogólnokrajowe referen-
dum odwoławcze. 

Niewątpliwie Hugo Chávez przy pisaniu swojej ustawy zasadniczej 
zmniejszył role legislatywy w kraju. Głównie na rzecz egzekutywy, w szczegól-
ności prezydenta. Główne zadania i kompetencje paramentu szeroko opisane 
są w 187 artykule Konstytucji. Zgromadzenie Narodowe może proponować 
poprawki do konstytucji, sprawuje również funkcję kontrolną wobec rządu, 
zarządza amnestię, rozpatruje i zatwierdza budżet, upoważnia rząd do zawie-
rania umów „w interesie narodowym”, upoważnia również do zatwierdzenia 
misji wojskowych za granica państwa i wydaje zgodę na prowadzenie wojny 
czy organizuje swoją własną wewnętrzną służbę bezpieczeństwa, ma również 
kompetencje do mianowania członków władzy sądowniczej i prokuratorskiej. 
W kwestii władzy nad stanami i dependencjami federalnymi, parlament czuwa 
nad przestrzeganiem ich interesów i autonomii. Ciekawym zabiegiem, stoso-
wanym również w innych państwach regionu (np. Stany Zjednoczone Mek-
syku), jest fakt, iż parlament musi wydać zgodę, na wyjazd prezydenta poza 
granice państwa, jeśli wizyta zagraniczna ma trwać więcej niż pięć dni. 

Na czele Zgromadzenia stoi przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodni-
czących, którzy wraz z asystentem i sekretarzami tworzą Zarząd Narodowego 
Zgromadzenia. 

W żadnym wypadku proces legislacji nie może być przeprowadzony, jeśli 
kworum jest mniejsze niż bezwzględna większość członków. Każdy projekt 
ustawy, aby wejść w życie wymaga dwóch czytań, w dwóch różnych dniach. 
Zgromadzenie Narodowe podejmuje ustawy zwykłą większością głosów. Gdy 
ustawa zostanie przegłosowana Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego 
ogłasza, że prawo zostało uchwalone. 

Po uchwaleniu ustawy ogłasza się ją w dwóch jednobrzmiących wersjach. 
Potrzebuje ona podpisu Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących  
i sekretarza Zgromadzenia Narodowego. Jeden egzemplarz przekazywany 
jest Prezydentowi Republiki w celu promulgacji danej ustawy w części lub  
w całości jej brzmienia. Prezydent ma obowiązek podpisać daną ustawę  
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w przeciągu 10 dni od jej uchwalenia przez parlament. Uchwalona ustawa 
zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Republiki. 

Prezydent posiada weto wobec całości lub części ustawy. Parlament może 
je odrzucić zwykłą większością głosów i wtedy z powrotem odesłać ustawę do 
prezydenta. Jeśli prezydent ma wątpliwości co do ustawy może przedłożyć ją 
do Departamentu Konstytucyjnego Sądu Najwyższego o wydanie orzeczenia. 
Departament wydaje orzeczenie w przeciągu 15 dni od wpłynięcia. Jeśli De-
partament odmówi orzeczenia o niekonstytucyjności ustawy. wtedy prezydent 
w przeciągu pięciu dni musi ją promulgować. Jeżeli prezydent w określonym 
czasie nie promulguje ustawy, wtedy do jej promulgacji przystępują Przewod-
niczący i dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia Narodowego.

Władza sądownicza została wzmocniona w kraju poprzez wprowadzenie 
konstytucji w 1999 r. Nadano jej szersze uprawnienia. Utworzono wówczas 
Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd Konstytucyjny. Poszerzono 
również skład Trybunału z 20 do 32 sędziów, których powołuje Zgromadze-
nie Narodowe. 

Zapisy w ustawie zasadniczej potwierdzają niezależność każdego organu 
sądowego. Ciekawym zabiegiem jest zapis, iż 2 proc. budżetu państwa musi 
być zawsze przeznaczone na działalność organów sądowych. Kwota ta nie 
może być zwiększana ani zmniejszana bez zgody Zgromadzenia Narodowego. 
Aby utrzymać niezależność władzy sądowniczej, żaden z jej członków w czasie 
swojej kadencji nie może pełnić żadnej funkcji publicznej ani politycznej. 

Członkowie Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości muszą posiadać 
minimum 15 lat prawniczego doświadczenia. Wybierani są na 12-letnie ka-
dencje. Do wszystkich kandydatur na sędziów, sprzeciw mogą mieć obywate-
le. Sędziowie mogą zostać usunięci z urzędu przez Zgromadzenie Narodowe 
większością dwóch trzecich. 

Władza w Wenezueli nie kończy się na podstawowym modelu władzy 
wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Wprowadzono również władzę 
obywatelską oraz władzę wyborczą. Stąd w Boliwariańskiej Republice Wene-
zueli funkcjonuje pięcioelementowy system władzy. 

W skład władzy obywatelskiej wchodzi Rada Etyki Republiki, w której 
skład wchodzą Prokurator Generalny, „Obrońca Ludu oraz Główny Kontroler 
Republiki” (Konstytucja 1999, art. 273). Sprawują oni władzę obywatelską. 

Władza wyborcza natomiast składa się z Narodowej Rady Wyborczej 
(CNE) oraz organów pomocniczych m.in.: Państwowa Komisja Wyborcza czy 
Komisja Rejestracji Wyborców. Zadaniami władzy wyborczej są m.in.: spra-
wowanie kontroli nad funkcjonowaniem demokracji bezpośredniej w kraju, 
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uznawanie ważności wyborów, wydaje dyrektywy w sprawie działalności re-
klamy i finansowania działalności politycznej, wydaje dyrektywy w sprawie 
jawności wyborów i ich finansowania, organizuje referenda krajowe, przepro-
wadza również i prowadzi spis rejestrów wyborczych i cywilnych (Konstytucja 
1999, art. 293). 

Marzeniem Hugo Cháveza było odejście od hegemonii systemu z Punto 
Fijo i wprowadzenie w kraju demokracji obywatelskiej, która bezpośrednio, 
poprzez referenda, decydowałaby o przyszłości i działalności państwa. Partycy-
pacja obywatelska jest szeroko opisana w konstytucji. Przejawia się ona poprzez 
referenda, głosowania w celu obsadzenia urzędów publicznych, konsultacje 
obywatelskie, odwołanie mandatu recall, realizowanie inicjatywy ustawodaw-
czej, konstytucyjnej i wyborczej, powoływanie organów służby obywatelskiej, 
samorządy czy realizowanie otwartych forów obywatelskich. 

Sprawy o „szczególnym znaczeniu” (Konstytucja 1999, art. 71), są pod-
dawane pod głosowanie przez referenda ogólnokrajowe, które może być roz-
pisane przez Prezydenta Republiki lub na wniosek wyborców, stanowiących 
co najmniej 10 proc. wszystkich wyborców wpisanych do krajowego rejestru. 
Zgromadzenie Narodowe posiada również uprawnienie zarządzenia, głosami 
dwóch trzecich deputowanych, referendum w sprawie przyjęcia określonej 
ustawy. W sprawach, kiedy określona umowa międzynarodowa mogłaby na-
ruszać suwerenność państwa, może być poddana pod referendum. Część ustaw 
lub dekretów prezydenta może być poddanych pod referendum abrogacyjne. 
Zażądać tego może co najmniej 5 proc. wszystkich wyborców. Nie ma możli-
wości poddania pod referendum ustawy budżetowej. Sama myśl wprowadze-
nia do ustawy zasadniczej możliwości przeprowadzenia referendum abrogacyj-
nego jest nowatorską kwestią oraz wprowadzeniem demokracji obywatelskiej. 

Rozszerzeniem demokracji bezpośredniej jest wprowadzona w Wenezueli, 
instytucja recallu – obywatele mogą pozbawić Prezydenta Republiki urzędu 
poprzez referendum. Określa to artykuł 72 konstytucji. Obywatele w ten spo-
sób mogą odwołać nie tylko prezydenta, ale i sędziów oraz urzędników, którzy 
zdobyli swą władzę w wyborach powszechnych. Jednak próby takiej można 
dokonać tylko raz w czasie sprawowania mandatu przez danego urzędnika. 
Do przeprowadzenia referendum odwoławczego w Wenezueli wymagane jest 
zebranie podpisów przynajmniej 20 proc. uprawnionych do głosowania oby-
wateli z danego okręgu, lub jeśli był to urzędnik, wybrany w wyborach ogól-
nokrajowych, wszystkich uprawnionych do głosowania. Aby odwołanie było 
skuteczne przynajmniej 25 proc. wyborców musi wziąć w nim udział, a liczba 
głosów „za” jest równa lub większa licznie głosujących na danego urzędnika  
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w wyborach. Procedura recallu w historii Wenezueli została uruchomiona 
dwukrotnie. Raz wobec Hugo Cháveza 15 sierpnia 2004 r., gdzie 59 proc. 
obywateli było przeciwko odwołaniu prezydenta. Oraz drugi raz próba refe-
rendum recallu w 2016 r., wobec Nicolása Maduro. W 2016 roku CNE za-
wiesiła kampanię opozycji, która miała na celu odwołać Maduro. Stwierdzono 
nieprawidłowości i potencjalne oszustwa w kampanii. Nie udało się zdobyć 
wówczas wymaganych 20 proc. głosów do rozpoczęcia procedury, również 
CNE zawiesiła proces zbierania podpisów, twierdząc, że doszło do nieprawi-
dłowości w zbieraniu podpisów w czterech stanach. Po nieudanej próbie od-
wołania prezydenta Maduro, opozycja wezwała do masowych protestów, które 
odbyły się 27 października.

W nowoczesnym ustroju Wenezueli siły zbrojne uzyskały nową rolę i po-
zycję. Działalność wojskowych w kraju uzależniona była od myśli przywódcy 
państwa, a jego projekt polityczny często kreował funkcjonowanie armii. Rolą 
wojska jest utrzymywanie wewnętrznego porządku w państwie. Wojskowi, 
również poprzez ścisłe powiązania z Hugo Chávezem, później z Nicolásem 
Maduro, są silnie związani z egzekutywą. Najwyższemu organowi w zakresie 
obronności państwa – Rada Obrony Narodowej - przewodniczy prezydent. 
Artykuł 329 konstytucji nadaje armii uprawnienia przeprowadzania docho-
dzeń karnych oraz realizację zadań policji. Siły zbrojne w Wenezueli stanowią 
część władzy ludowej, a ich umacnianie jest w interesie państwa, ponieważ 
wprowadzają gwarancję bezpieczeństwa i stabilności kraju (Krzywicka 2013, 
s. 172). Wzmacnianie wojska w systemie politycznym Wenezueli było realizo-
waniem misji boliwariańskich oraz gwarancją dla prezydenta, że nie zostanie 
przeprowadzony, przeciwko niemu, wojskowy zamach stanu.

Konstytucja Boliwariańskiej Republiki Wenezueli jest bardzo doniośle  
i dokładnie rozpisana. Jednakże poprzez okres rządów Cháveza (1999-2013) 
i później jego następcy Nicolása Maduro (2013-obecnie), widać tendencję,  
iż demokrację w Wenezueli zastępuje autorytaryzm. Stąd też stwierdzenie,  
że konstytucja jest fasadową konstytucją, która głównie napisana była pod 
władze prezydencką Cháveza, aby do końca życia mógł pełnić legalnie urząd. 
Samo nadanie wojsku większych uprawnień, wiązało się z powstaniem syste-
mu neomilitarnego. A silnie podporządkowana armia władzy wykonawczej, 
prowadzi do naruszeń podstawowych wolności i praw człowieka. 

Od początku drugiej dekady XXI wieku, kraj boryka się z problemami 
gospodarczymi, które napędziły efekt domina w postaci kolejnych proble-
mów społecznych i politycznych. Kryzys zaczął się rozpędzać już w 2009 r., 
kiedy wskaźniki gospodarcze zaczęły spadać, a gospodarka Wenezueli ubożeć. 



128

SZYMON KRÓL

Przypieczętowaniem kryzysu była śmierć Cháveza w 2013 r. Rozpisano wtedy 
przedterminowe wybory, które wygrał, wiceprezydent w jego rządzie, Nicolás 
Maduro. Od 2014 roku rządy Maduro zaczęły przypominać wschodzącą dyk-
taturę. W tym samym roku rozpoczęły się protesty społeczne skierowane prze-
ciwko jego rządom i rządom partii socjalistycznej PSUV (Zjednoczona Partia 
Socjalistyczna Wenezueli), która powstała z połączenia MVR i kilku pomniej-
szych partii popierających Cháveza w 2007 r. W 2015 r. pierwszy raz od 16 lat 
partia chavistów okazała się przegraną. Maduro wtedy zaczął lekceważyć parla-
ment i umniejszać jego roli. Jako że posiadał możliwość wydawania dekretów 
z mocą ustawy w ten sposób próbował zarządzać państwem. W 2017 roku 
podporządkowany mu Sąd Najwyższy zdelegalizował Zgromadzenie Narodo-
we i wezwał Maduro do ogłoszenia stanu wyjątkowego w kraju. Kryzys kon-
stytucyjny zaczął nabierać tempa. W 2018 r. rozpisano wybory prezydenckie, 
które z zdecydowaną większością wygrał Maduro. Opozycja zarzuciła wtedy 
chavistom kupowanie głosów oraz fałszerstwa wyborcze nie uznając nowego 
prezydenta. Mandatu Maduro nie uznaje Unia Europejska, Stany Zjednoczo-
ne, Organizacja Państw Amerykańskich oraz większość państw regionu. Sytu-
acja wewnętrzna w Wenezueli doprowadziła do kryzysu na wszystkich płasz-
czyznach. Z kraju, według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych 
do spraw uchodźców (UNHCR), emigrowało ponad sześć milionów Wenezu-
elczyków. W początku 2019 r., przewodniczący Zgromadzenia Narodowego 
Juan Guaidó ogłosił się pełniącym obowiązku prezydentem, który sprzeciwiał 
się nielegalnemu objęciu władzy przez Maduro. Guaidó stał się przywódca 
Wenezueli uznawanych przez Zachód (m.in. Stany Zjednoczone, Unię Euro-
pejską, Kanadę, Japonię, większą część państw regionu Ameryki Łacińskiej). 
Jednakże Maduro nie uznaje zapisów konstytucji, którą jego poprzednik pod-
pisywał i pełni władzę po dziś dzień. 

Zakończenie 

Boliwariańska Republika Wenezueli przeszła długą drogę w kształtowa-
niu swojego ustroju politycznego. Nadzieją na przywrócenie władzy obywate-
lom i prawdziwej demokracji był wybór Hugo Cháveza na prezydenta i obję-
cie przez niego urzędu w 1999 r., później wprowadzeniem ustawy zasadniczej  
w tym samym roku. Jednakże autorytarne tendencje Cháveza spowodowały, 
że kraj znalazł się w dualizmie pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Kon-
stytucja stała się fasadowa, a większość instytucji przez nią powołanych pod-
porządkowana władzy wykonawczej. Nie podołała ona [konstytucja] również 
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kryzysowi gospodarczemu i politycznemu w kraju, stając się jedynie rozwią-
zaniem prawnym na papierze. Uwidacznia się tu również kolejny problem 
państwa wenezuelskiego – niestabilność oraz fasadowość prawna. Od samego 
początku swojego istnienia Wenezuela posiadała 26 ustaw zasadniczych oraz 
osiem innych regulacji (Krzywicka 2013, s. 177). Słabość instytucji demokra-
tycznych oraz tendencje autorytarne to cechy charakterystyczne kultury poli-
tycznej Ameryki Łacińskiej, w które dokładnie wpisuje się historia polityczna 
Wenezueli. 

Wprowadzona demokracja bezpośrednia w Wenezueli została scentralizo-
wana we władzy wykonawczej, w szczególności w rękach Prezydenta Republiki. 
Nowoczesnym państwom latynoamerykańskim ciężko jest odejść od swojej 
kultury politycznej oraz władzy silnej charyzmatycznej jednostki (caudillo)  
i podatności na ruchy populistyczne. Przykład Wenezueli obrazuje ten pro-
blem. Wenezuela również z państwa o systemie dwupartyjnym stała się pań-
stwem z systemem partii dominującej. 

Rewolucja boliwariańska zapoczątkowana przez Cháveza odcisnęła znaczą-
ce piętno we współczesnym ustroju państwa. W pewnym sensie wygrała również, 
tworząc nową konstytucję i kształtując współczesny ustrój państwa. Najbar-
dziej znamiennym jej przejawem jest odejście od puntofijismo oraz konstytucja  
z 1999 r., która uwidoczniła siłę i rozpęd myśli politycznej Hugo Cháveza. Idąc 
dalej, rewolucja wprowadziła również antyimperialistyczną ideologię w Wene-
zueli, która w szczególności uderzała w Stany Zjednoczone przejawiając się an-
tyamerykanizmem. Ideologia ta znacząco wpłynęła na system polityczny w kra-
ju. Zmieniła, go wprowadzając hegemonię władzy wykonawczej, która chciała 
poprzez swoje rozszerzone kompetencje uniezależnić się od wpływów mocarstw. 
Wojsko również poprzez rewolucję zmieniło swój kształt stając się narzędziem 
w rękach władzy wykonawczej. Wenezuela z państwa o demokracji partycypa-
cyjnej, którą była od 1961 r., z systemem dwupartyjnym, stała się w 1999 r., 
demokracją obywatelską z systemem partii dominującej.

Historia polityczna Wenezueli, w szczególności ta od 1961 r., odcisnę-
ła największe piętno na dzisiejszym ustroju państwa. Niestabilność systemu 
politycznego Wenezueli, w głównej mierze, wynika z rządów Hugo Cháveza  
i później jego następcy Nicolása Maduro. Pociągnęło to za sobą skutki kry-
zysu konstytucyjnego oraz bezprecedensowego dualizmu władzy. W wyniki 
tego kryzysu, który nabrał tempa w czasach rządów Maduro, konstytucja nie 
umiała się obronić. 

W obecnym momencie kraj jest izolowany na arenie międzynarodo-
wej, przechodzi szeroki kryzys gospodarczy, społeczny, humanitarny oraz 
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konstytucyjny. Jedynie przywrócenie konstytucyjnej władzy w kraju lub wpro-
wadzenie nowej ustawy zasadniczej oraz przebudowanie obecnego ustroju po-
zwoli państwu wyjść z wielowątkowego kryzysu. 
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Turcja Erdoğana - 
zachodnia republika  

czy nowe Imperium Osmańskie?

Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie zarysu historycznego konstytucjonali-
zmu tureckiego, a w szczególności charakterystyki urzędu Prezydenta Republi-
ki Turcji. Metodologia pracy polega na analizie tureckich ustaw zasadniczych. 
Rozważania należy zacząć od rządów Mustafy Kemala, znanego jako Atatürk, 
który był współtwórcą i pierwszym prezydentem Republiki Turcji.  Jego doro-
bek polityczny ukształtował jej współczesny ustrój oraz odcisnął piętno w póź-
niejszych programach tureckich partii politycznych. Punktem zwrotnym jest 
rok 2002, kiedy samodzielne rządy przejęła Partia Sprawiedliwości i Rozwoju 
(AKP) na czele której stoi Recep Tayyip Erdoğan, odwołujący się do dziedzic-
twa Imperium Osmańskiego i sukcesywnie demontujący kemalistyczny ład. La-
icyzm państwa zastępowany jest przez dogmaty islamu na drodze, jak to określa 
Erdoğan, ku „Nowej Turcji”. Kluczowym dla rozważań ustrojowych jest refe-
rendum z 2017 roku, w którym Turcy opowiedzieli się za przejściem z systemu 
parlamentarno-gabinetowego na system prezydencki. Artykuł naukowy ma 
charakter interdyscyplinarny. W pracy wykorzystana jest literatura historycz-
na, prawa konstytucyjnego oraz politologiczna. Poddane analizie są działania 
Erdoğana oraz głównej partii opozycyjnej tj. Republikańskiej Partii Ludowej 
(CHP) będącej spadkobierczynią idei kemalistowskich. Obie walczące ze sobą 
partie cechuje nacjonalizm, jednak różni je sposób jego postrzegania, dla CHP 
fundamentem jest państwo świeckie, zaś dla AKP - wartości islamskie. Celem 
rozważań będzie również próba odpowiedzenia na pytanie – czy „Nowa Turcja” 
do której dąży Prezydent Erdoğan to w dalszym ciągu europejska, zachodnia 
republika czy może jest to próba odrodzenia Imperium Osmańskiego.

Słowa kluczowe: Turcja, Prezydent Erdoğan, kemalizm, nacjonalizm, „Nowa 
Turcja”.
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Wstęp

Początki osmańskiej państwowości sięgają XIII wieku, kiedy to pół-
legendarny Ertogrul, seldżucki wasal walczący z Bizantyjczykami, za zasłu-
gi w walkach otrzymał w lenno od sułtana Alaeddina Söğüt - miasto leżące  
w północno-zachodniej części współczesnej Turcji. Następnie jego syn Osman, 
sukcesywnie na drodze podbojów zaczął zdobywać kolejne tereny, a po śmierci 
sułtana - ogłosił niezależność swojego państwa. To właśnie od jego imienia po-
chodzi nazwa Państwa Osmańskiego. Jednakże dopiero od XX wieku można 
mówić o współczesnym narodzie tureckim. Wtedy to, w wyniku przenikania 
się dwóch cywilizacji - muzułmańskiej na wschodzie i śródziemnomorskiej, 
europejskiej na zachodzie wyłoniona została turecka świadomość narodowa. 
Nie ulega wątpliwości, że jedną z przyczyn narodzin Republiki Tureckiej było 
odrzucenie dziedzictwa osmańskiego, zarówno politycznego, jak i kulturowe-
go (Łątka 2017, s. 11-12).

Celem niniejszego artykułu, oprócz ukazania zarysu historycznego kon-
stytucjonalizmu Turcji, będzie przede wszystkim charakterystyka urzędu Pre-
zydenta Republiki Turcji. Metodologia pracy oparta zostanie w dużej mierze 
na analizie tureckich ustaw zasadniczych z 1961 i 1982 roku. Kluczowym 
dla rozważań o ustroju jest zorganizowane 16 kwietnia 2017 roku referen-
dum, w którym Turcy opowiedzieli się za przejściem z systemu parlamen-
tarno-gabinetowego na system prezydencki oraz likwidacją urzędu premiera, 
którego uprawnienia zyskała głowa państwa. Poddane analizie będą także dzia-
łania Prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana oraz głównej partii opozycyjnej 
tj. Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) będącej spadkobierczynią idei ke-
malistowskich. W pracy wykorzystana zostanie literatura historyczna, prawa 
konstytucyjnego oraz politologiczna. Nie sposób bowiem ukazać tej złożonej 
problematyki prawnej bez odwołania się do dziejów, kultury oraz sytuacji spo-
łeczno-politycznej Turcji. Celem rozważań będzie również próba odpowiedze-
nia na pytanie - czy „Nowa Turcja” do której dąży Prezydent Erdoğan to  
w dalszym ciągu europejska, zachodnia republika czy może jest to próba odro-
dzenia Imperium Osmańskiego. 

Zarys historyczny

Historia tureckiego konstytucjonalizmu sięga już czasów dzie-
więtnastowiecznych reform w Imperium Osmańskim, czyli okresu, w któ-
rym widać wyraźne wpływy zachodnie i pierwsze próby wprowadzania zmian. 
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Pierwszy okres reform – tanzimat (1839-1871) wiązał się przede wszystkim  
z polepszeniem sytuacji mniejszości chrześcijańskich w imperium. Wynikało 
to częściowo z rozszerzania strefy wpływów przez Francję i Austrię (w przypad-
ku katolików i unitów), Wielką Brytanię (w przypadku protestantów i druzów) 
oraz Rosję (w przypadku chrześcijan prawosławnych). Jednak niepoprawnym 
byłoby wskazywanie jako przyczyny reform lęku przed ingerencją z zewnątrz. 
Głównym celem wprowadzonych zmian była chęć dostosowania państwa do 
wymogów nowoczesności - w ówczesnym tego słowa znaczeniu. Sprowadza-
ło się to do przekształcenia teokratycznej monarchii o charakterze feudalnym 
w faktyczne państwo. Reformy Abdülmecida I obejmowały takie dziedziny 
państwa jak wojsko, biurokracja centralna (w której na wzór europejski po-
stawiono na wyspecjalizowaną strukturę ministerstw i dyrektoriatów), system 
podatkowy czy szkolnictwo, które miało stać się świeckie. Położono także duży 
nacisk na reformy wymiaru sprawiedliwości i procedur konsultacyjnych (Zür-
cher 2013, s. 55-56).

 Wydane przez Abdülmecida I Edykt Gülhane (1839) oraz Edykt İslahat 
(1856), choć nie były ustawami zasadniczymi sensu stricto, to jednak uznawano 
je za dokumenty konstytucyjne. Dotyczyły one takich materii jak prawo do 
życia i własności, prawo do uczciwego procesu sądowego czy poszanowanie 
praw jednostki. Wprowadzały one także równość obywateli bez względu na 
wyznawaną religię. Nie wdrożono jednak mechanizmów prawnych pozwalają-
cych na wyegzekwowanie wymienionych wyżej praw. Edykty miały dla sułtana 
charakter bardziej deklaracyjny i wiązały go jedynie moralnie. Należy przy tym 
wskazać na fakt, że pierwszy raz w historii Imperium Osmańskiego zerwa-
no z tradycją sprawowania władzy o charakterze absolutnym (Bieniek 2016,  
s. 395-396).

Niekiedy jako kres tanzimatu wskazuje się rok 1876, kiedy to sułtan Ab-
dülhamid II wprowadził pierwszą konstytucję, która zatwierdzała ograniczenie 
jego autokratycznej władzy. Ustawa zasadnicza stanowiła kompromis pomię-
dzy środowiskiem reformatorskim, dążącym do zmian a konserwatywnym, 
skupionym wokół władcy. Władzę ustawodawczą sprawować miało Zgroma-
dzenie Powszechne. Składały się na nie Senat, którego członków dożywotnio 
miał mianować sułtan oraz Izba Deputowanych, której przedstawiciele byli 
wybierani w wyborach pośrednich. Czynne prawo wyborcze przysługiwało 
jedynie właścicielom nieruchomości. Władzę wykonawczą sprawować mia-
ła Rada Ministrów oraz sułtan posiadający konstytucyjne uprawienia no-
minacyjne. Miał przez to wpływ na politykę zagraniczną oraz sądownictwo. 
Mógł on także rozwiązać Izbę Deputowanych, kiedy uznawał to za stosowne.  
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Nie był jednak uprawniony do zmieniania ustawy zasadniczej ani samodziel-
nego stanowienia prawa. Szybko okazało się, że nowo wprowadzona konsty-
tucja nie odpowiadała Abdülhamidowi II i władca zawiesił ją w 1878 roku 
na trzydzieści lat. Ustawę zasadniczą przywrócono w 1908 roku, a z czasem 
wprowadzano w niej znaczne zmiany. Ich celem było jeszcze większe ogra-
niczenie władzy sułtana, między innymi co do rozwiązywania Zgromadzenia 
Powszechnego (tamże, s. 396-397).

Przełomowym momentem w historii konstytucjonalizmu tureckiego 
była klęska Imperium Osmańskiego w I wojnie światowej, która doprowadziła 
do rozpadu państwa i powstania Republiki Turcji. Narzucony przez państwa 
Ententy w 1920 roku traktat z Sèvres, przewidujący między innymi rozbiór 
terytorialny znacznej części państwa, doprowadził do wybuchu Tureckiej 
Wojny Wyzwoleńczej przeciwko obcym państwom - głównie Grecji, Francji 
i Wielkiej Brytanii. Zwycięstwo odniósł ruch oporu dowodzony przez Musta-
fę Kemala, znanego powszechnie jako Atatürk (czyli „Ojciec Turków”). Jed-
nakże triumf Turków wcale nie doprowadził do restauracji monarchii, wręcz 
przeciwnie, siły tureckie wypowiedziały posłuszeństwo władzom osmańskim 
(Matusiak 2015, s. 8-9).

W 1921 roku uchwalono nową konstytucję w związku z czym w Turcji 
istniały dwa rządy - osmański w Stambule i narodowowyzwoleńczy Atatürka 
w Ankarze. Obowiązywały także dwie konstytucje - z 1876 oraz 1921 roku. 29 
października 1923 roku utworzono Republikę Turcji. Praktycznie całą władzę 
w niej sprawowali zwolennicy Mustafy Kemala zwani kemalistami. 20 kwiet-
nia 1924 roku opracowano nową Konstytucję Republiki Turcji, która powie-
rzyła Tureckiemu Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu zarówno władzę 
ustawodawczą, jak i - za pośrednictwem Prezydenta i Rządu - władzę wyko-
nawczą. Głowa państwa miała być wybierana na okres czteroletniej kaden-
cji. Posiadała ona przywilej wyłonienia z posłów kandydata na premiera. Ten  
z kolei, wskazywał ministrów spośród członków Tureckiego Wielkiego Zgro-
madzenia Narodowego (Bieniek 2016, s. 397-398).

Proklamowana Republika Turcji miała mieć charakter państwa świec-
kiego, związanego z kemalizmem, czyli ideologią Atatürka. Zakładała ona 
zerwanie z tradycją i historią Imperium Osmańskiego. Podstawą państwa tu-
reckiego miały być system wartości europejskich oraz zwrot kulturowy i świa-
topoglądowy w stronę Europy. W manifeście Mustafy Kemala z 1931 roku 
wymieniono sześć zasad kemalizmu: republikanizm, nacjonalizm, laicyzm, 
populizm (rozumiany jako rządy ludu), etatyzm i reformizm (często skrajny).  
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Postulaty te wpisano również w program Republikańskiej Partii Ludowej 
(CHP) (Szymański 2010, s. 35).

Praktyka sprawowania samodzielnej władzy przez Atatürka i kemalistów 
była daleka od postanowień konstytucyjnych. Prestiż tego charyzmatycznego 
przywódcy, jego poparcie przez wojsko gotowe do zbrojnego łamania wszel-
kich form oporu oraz fakt, że w Turcji funkcjonował de facto system jedno-
partyjny oparty na CHP, doprowadziły do sytuacji, w której to Prezydent był 
najważniejszym organem w państwie (Bieniek 2016, s. 399).

Nacisk na wychowanie w duchu kemalizmu w procesie kształcenia dopro-
wadził do sytuacji panowania tejże ideologii w zasadzie przez cały wiek XX. Za-
kończenie reżimu monopartyjnego w 1946 roku bynajmniej nie wzruszyło tym 
fundamentem. Przeciwnie - siły zbrojne nadzorowały czy wręcz kontrolowały 
kolejne rządy. W skrajnych przypadkach robiły to poprzez wymuszone dymisje 
rządu (w 1971 i 1997 roku) czy zamachy stanu (w 1960 i 1980 roku). Zbrojne 
pucze doprowadziły do przyjęcia nowych konstytucji (Matusiak 2015, s. 9).

Urząd prezydenta Republiki  
w konstytucjach z 1961 i 1982 roku

Kluczowym dla niniejszych rozważań jest analiza regulacji prawnych do-
tyczących urzędu prezydenta znajdujących się we wprowadzonych przez woj-
sko ustawach zasadniczych. Działając w duchu kemalizmu Tureckie Siły zbroj-
ne poprzez wspominany wcześniej zamach stanu w 1960 roku doprowadziły 
do przyjęcia w 1961 roku nowej Konstytucji Republiki Turcji. Jednym z jej 
głównych punktów było znaczne ograniczenie Tureckiego Wielkiego Zgro-
madzenia Narodowego zwłaszcza w zakresie władzy ustawodawczej. Choć nie 
było to problemem dla dominujących ówcześnie kemalistów, mogło stanowić 
zagrożenie dla ich władzy w sytuacji, kiedy tę przejęłyby partie opozycyjne. 
Taki scenariusz będzie z resztą mieć miejsce w przyszłości i doprowadzi to do 
kolejnego przewrotu wojskowego (Bieniek 2016, s. 401-404). 

Konstytucja z 1961 roku przyjęła system parlamentarno-gabinetowy. 
Wprowadziła ona również autonomiczne instytucje takie jak Sąd Konsty-
tucyjny. Pomimo wdrożenia i realizacji zasady trójpodziału władzy, wojsko 
dalej sprawowało polityczny nadzór nad państwem między innymi dzięki za-
gwarantowaniu sobie przewagi w 165-osobowym Senacie. Izba wyższa wraz  
ze Zgromadzeniem Narodowym będącym izbą niższą tworzyły Tureckie 
Wielkie Zgromadzenie Narodowe. Prezydent posiadał z kolei charaktery-
styczne dla konstytucji zachodnich funkcje reprezentacyjne. Choć nie ponosił 
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on odpowiedzialności politycznej, to wszystkie jego decyzje podlegały obo-
wiązkowi kontrasygnaty Premiera oraz właściwego Ministra. Głowa państwa 
pełniła także funkcję kreacyjną bowiem, na wniosek Premiera, powoływała  
i odwoływała Ministrów. Mogła także, w szczególnych okolicznościach, roz-
wiązać Zgromadzenie Narodowe, jednak w tym przypadku mogło to nastąpić 
na wniosek Premiera (tamże, s. 401-404).

Do znaczącej zmiany pozycji ustrojowej egzekutywy doszło w 1982 roku. 
Ponownie, wskutek interwencji wojska, przyjęta została nowa konstytucja. 
Prezydent został wyposażony w szerokie kompetencje dotyczące władzy usta-
wodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Nie był już tylko głową państwa, ale 
również reprezentował je jako uosobienie jedności narodu. Miał on stać na 
straży ustawy zasadniczej i uporządkowanej współpracy między wszystkimi or-
ganami władzy.  Wybierany był przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe Tur-
cji spośród parlamentarzystów oraz spośród obywateli tureckich. W drugim 
przypadku było to możliwe na pisemny wniosek co najmniej 1/5 wszystkich 
członków parlamentu. W obu okolicznościach potencjalny kandydat musiał 
mieć ukończone 40 lat oraz posiadać wyższe wykształcenie. Był on wybiera-
ny w głosowaniu tajnym. Aby zostać wybranym musiał uzyskać 2/3 głosów 
ogólnej liczby deputowanych. Zwycięzca obejmując urząd składał przysięgę 
przed Zgromadzeniem Narodowym. Z uwagi na wymóg neutralności, prócz 
złożenia mandatu parlamentarzysty (w przypadku jego sprawowania) musiał 
on również zerwać kontakt ze swoją partią. W razie śmierci, ustąpienia z urzę-
du z jakiejkolwiek przyczyny np.: choroby lub wyjazdu zagranicznego do cza-
su wyboru nowego prezydenta zastępował go przewodniczący Zgromadzenia. 
Wszystkie akty ustawodawcze oraz wydawane przez Radę Ministrów wymaga-
ły podpisania bądź w przypadku umów międzynarodowych - ratyfikacji przez 
głowę państwa. Z drugiej strony, rozporządzenia wydawane przez prezydenta 
wymagały w większości przypadków kontrasygnaty premiera i właściwego mi-
nistra, za które ci ponosili odpowiedzialność polityczną. Z tego wymogu zwol-
nione zostały tylko te akty, które były związane bezpośrednio z obszarem zadań 
prezydenta. Ustawa zasadnicza nie wskazywała jednak o jakie akty chodziło. 
Przyjęło się, że były to aktywności niewymagające współdziałania głowy pań-
stwa z innymi organami, na przykład prawo weta zawieszającego (polegającego 
na zwróceniu uchwalonych ustaw do parlamentu) czy mianowanie członków 
różnych organów itd. Można założyć, że wymóg kontrasygnaty dotyczył zadań, 
które całkowicie mieściły się w obszarze egzekutywy. Koordynacją konstytu-
cyjnych działań prezydenta miał zajmować się Sekretariat Generalny Kancela-
rii Prezydenta.  Jednym z takich działań miała być promulgacja ustaw, a także 
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prawo do poddawania pod referendum tych ustaw, które miały zmienić usta-
wę zasadniczą. Prezydent mógł także wnosić skargi do Sądu Konstytucyjnego 
w związku z niezgodnością formalną bądź materialną danej ustawy, rozporzą-
dzenia z mocą ustawy czy regulaminu Zgromadzenia z konstytucją. Sąd Kon-
stytucyjny mógł także zbadać wymienione akty pod względem formy. Wpływ 
głowy państwa na władzę wykonawczą był widoczny przede wszystkim w tym, 
że mianowała ona bądź akceptowała rezygnację premiera i na jego wniosek 
mianowała i dymisjonowała ministrów. Prezydent mógł również, jeśli uznał 
to za konieczne, samodzielnie przejąć przewodnictwo w Radzie Ministrów 
biorąc udział w podejmowaniu decyzji na przykład o ogłoszeniu stanu wy-
jątkowego czy stanu zagrożenia. Ponadto przyjmował on listy uwierzytelnia-
jące i powoływał ambasadorów, a także w imieniu Zgromadzenia, sprawował 
zwierzchnictwo nad Tureckimi Siłami Zbrojnymi. W wyjątkowych sytuacjach 
mógł nawet zadecydować o ich użyciu. Innymi kompetencjami głowy państwa 
dotyczącymi bezpieczeństwa państwa było mianowanie szefa sztabu general-
nego (kandydata wskazywała jednak Rada Ministrów) oraz zwoływanie Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego. Powoływała także przewodniczącego i członków 
zależnej od siebie Rady Kontroli Państwowej. Za jej pomocą Prezydent mógł 
nadzorować kontrolę nad legalnością i efektywnością działania wszystkich, 
prócz wojskowych i sądowniczych, gałęzi administracji. Ciągle jednak był przy 
tym niezależny od innych organów egzekutywy czy judykatywy. Jeśli chodzi  
o elementy władzy sądowniczej, prezydent Republiki mianował członków 
Sądu Konstytucyjnego, ¼ członków Rady Stanu, prokuratora generalnego 
przy Sądzie Kasacyjnym wraz z jego zastępcą, członków Wojskowego Sądu Ka-
sacyjnego, Naczelnego Wojskowego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnej 
Rady Sędziów i Prokuratorów. Głowa państwa mogła także zmniejszać wymiar 
kary bądź zastosować prawo łaski, ale tylko w przypadku osób obłożnie cho-
rych, niepełnosprawnych oraz w starszym wieku (Szymański 2006, s. 54-56). 

Jak pokazuje niniejsza analiza ustaw zasadniczych, rola prezydenta 
Republiki była sukcesywnie wzmacniania, a sama idea zmiany ustro-
ju na system prezydencki pojawiła się jeszcze przed dojściem do wła-
dzy Erdoğana oraz partii AKP. Kwestia ta była poruszana nie tylko  
w dyskusjach publicznych w mediach i na konferencjach. Pojawiała się 
również w projektach reform, chociażby w latach 1999-2000, kiedy to 
Turecka Fundacja Studiów Ekonomicznych i Społecznych przygotowa-
ła taki projekt z inicjatywy ówczesnego prezydenta Süleymana Demi-
rela. Jednym z podstawowych argumentów tureckich polityków było 
przekonanie o tym, że system prezydencki ustabilizuje turecki system 
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polityczny. Zakładano, iż jego wady wynikały z systemu parlamentar-
no-gabinetowego. Przypuszczało się, że na bolączki i problemy Turków 
lepiej odpowiedziałby silny prezydent i skupiony wokół niego techno-
kratyczny rząd złożony raczej z wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
aniżeli skorumpowanych urzędników. W związku z tym, iż prezydent 
byłby wybierany z woli narodu, umacniałby demokratyczny charakter 
państwa. Z uwagi na silną legitymizację, mógłby on czuwać na straży 
przestrzegania fundamentalnych dla kemalistów zasad państwa tj. laicy-
zmu i nacjonalizmu. Krytycy systemu prezydenckiego podnosili z kolei 
argument, że taki system mógłby doprowadzić do rządów autorytar-
nych czy wręcz dyktatorskich, z uwagi na dekrety akceptowane przez 
dużo słabszy parlament (Szymański 2016, s. 79-81).

Erdoğan - droga do władzy

Założona w 2001 roku przez Recepa Tayyipa Erdoğana Partia Sprawie-
dliwości i Rozwoju (AKP) nie była pierwszą partią, w której ten polityk działał. 
Kluczowym dla niniejszych rozważań momentem jest rok 1995 i zwycięstwo  
w wyborach Partii Dobrobytu (RP), której liderem był Necmettin Erbakan, 
polityczny mentor Erdoğana. Nie ulega wątpliwości, że droga Erbakana nie 
należała do łatwych. Kemalistowski establishment wielokrotnie hamował funk-
cjonowanie jego partii takich jak Partia Ładu Narodowego (MNP) czy Partia 
Ocalenia Narodowego (MSP). Cel ten osiągano przede wszystkim poprzez decy-
zje Sądu Konstytucyjnego, który zawieszał ich działalność pod zarzutem łamania 
konstytucyjnej zasady państwa świeckiego (Bieniek 2017, s. 126–127).

W 1997 roku Erbakan został zmuszony przez siły zbrojne do ustąpienia 
ze stanowiska premiera, a w 1998 roku rozwiązana została Partia Dobrobytu. 
W tym samym roku aresztowany został Erdoğan, zajmujący w tym czasie urząd 
burmistrza Stambułu. Po odbyciu kary wstąpił do Partii Cnoty (FP), która po-
wstała w miejsce RP, Nie kontynuowała ona jednak tak skrajnie proislamskiej, 
antyzachodniej i antykapitalistycznej narracji jak jej poprzedniczka. Nastąpiło 
złagodzenie stanowiska i ukazanie religii nie jako przeciwnej Republice Turcji 
wartości, ale raczej jako jej fundament z uwagi na dorobek Imperium Osmań-
skiego. Jednakże również i taki łagodniejszy program nie uchronił Partii Cnoty 
przed rozwiązaniem (Tamże, s. 126–127).

Wydarzenia te w sposób wyraźny ukształtowały dalsze postrzeganie po-
lityki tureckiej przez Erdoğana. Wiadomym było, że nawet wygranie wybo-
rów nie byłoby wystarczające do sprawowania faktycznych rządów w kraju  



143

TURCJA ERDOĞANA ...

w obecności Tureckich Sił Zbrojnych czy Sądu Konstytucyjnego zdominowa-
nych ideologicznie przez kemalistów. Tym samym, wraz z grupą tzw. „refor-
matorów” założył AKP, podczas gdy zwolennicy Erbakana skupili się wokół 
Partii Szczęścia (SP). W Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, w odróżnieniu od 
poprzednich partii Erdoğana, postanowiono na ograniczenie eksponowania 
kwestii religijnych. W zamian za to wprowadzono koncepcję „demokracji 
konserwatywnej”, która zakładała, że wartości zachodnio-europejskie takie 
jak demokracja liberalna, uniwersalne prawa człowieka, państwo prawa czy 
pluralizm polityczny mają być zaadaptowane do tureckiego systemu. W kon-
trze do antykapitalistycznych postulatów Erbakana i jego zwolenników AKP 
mocno podkreślała konieczność przyjęcia systemu gospodarki wolnorynkowej. 
Co więcej, pierwsza kadencja rządu AKP (2002-2007) to czas silnej integracji 
Turcji (której status oficjalnego kandydata przyznano w 2005 roku) z Unią 
Europejską. Wiązało się to nie tylko z relacjami o charakterze gospodarczym, 
ale również politycznymi i społecznymi. Rozszerzeniu uległy prawa i wolno-
ści obywatelskie, a nawet zniesiono karę śmierci. Uznano także prymat prawa 
międzynarodowego nad krajowym porządkiem prawnym. Ograniczono rów-
nież rolę Tureckich Sił Zbrojnych w kształtowaniu polityki, co z resztą stano-
wiło bardzo atrakcyjną perspektywę dla Erdoğana (Tamże, s. 127–128).

Wraz z kolejnymi kadencjami umiarkowana narracja AKP ustępowała 
miejsca coraz to bardziej radykalnej retoryce skupionej wokół mocarstwo-
wych ambicji Turcji w regionie. Laickość państwa stopniowo zastępowana 
była przez tradycyjne dogmaty religii islamskiej na drodze, jak to określił sam 
Erdoğan, ku „Nowej Turcji”. Miało to stanowić przeciwieństwo „starej”, ke-
malistowskiej Turcji, której symbolem stała się Republikańska Partia Ludo-
wa. Prezydent często określał kemalistyczny ład pojęciem „mentalności CHP”, 
definiowanej jako czasy systemu jednopartyjnego nadzorującego politykę po-
przez Tureckie Siły Zbrojne czy Sąd Konstytucyjny. Z kolei „Nowa Turcja” 
reprezentować miała nowoczesne państwo dobrobytu odwołujące się do do-
robku Imperium Osmańskiego. Co ciekawe, jednym z haseł wyborczych AKP 
było „Turcja jest gotowa: Cel 2023” jako nawiązanie do setnej rocznicy utwo-
rzenia Republiki Turcji (Tamże, s. 128–130). W kreowaniu wizerunku partii 
również obecnie dużą rolę odgrywają media, nad którymi rząd sukcesywnie 
przejmował kontrolę od 2003 roku. Następowały zmiany własności i polityki 
redakcyjnej a później dochodziło nawet do aresztowań dziennikarzy czy nakła-
dania kar finansowych. Innymi naciskami politycznymi były i są wszelkiego 
rodzaju wykluczenia właścicieli z państwowych projektów oraz cenzura treści 
krytykujących Erdoğana (Orhan 2017, s. 158).
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Rządy AKP wpłynęły również na narrację prowadzoną przez opozycję. 
CHP stopniowo zaczęła oddalać się od postulatów socjaldemokratycznych  
i prounijnych. Chociaż w przeszłości uważali, że członkostwo Turcji w UE 
to wypełnienie celu, jaki przyświecał Atatürkowi, tak teraz przyjęli postula-
ty izolacjonistyczne. Nacjonalizm, którym dotychczas się odznaczali, również 
przybrał na sile między innymi poprzez radykalne stanowisko wobec proble-
mu kurdyjskiego. CHP wręcz krytykowało AKP za przyznanie Kurdom prawa 
do używania języka kurdyjskiego. Z pewnością jest to interesujące zjawisko, 
wynikające po części z chęci pozyskania większego poparcia społeczeństwa tu-
reckiego, które samo w sobie coraz bardziej się radykalizuje. Niewykluczone 
również, że partia chciałaby przejąć część elektoratu AKP (Szymański 2010,  
s. 42, 49-50).

Urząd prezydenta Republiki  
po referendum z 2017 roku

Referendum z dnia 16 kwietnia 2017 roku ostatecznie przypieczętowało 
zmiany, do których, jak wskazały wcześniejsze rozważania, Turcja nieuchron-
nie zmierzała. Turcy opowiedzieli się za przejściem z systemu parlamentarno-

-gabinetowego na system prezydencki oraz likwidacją urzędu premiera, któ-
rego uprawnienia zyskała głowa państwa. Prezydent Republiki nie musi już 
zrzekać się przynależności partyjnej, a nawet może być w dalszym ciągu jej 
liderem. Niekiedy zwraca się uwagę na powstanie nowej ideologii tzw. „er-
doğanizmu” stojącego w kontrze do kemalizmu. Wskazuje się też na powrót 
systemu jednopartyjnego, którego krytyka była w przeszłości jednym z za-
rzutów Erdoğana wobec CHP (Potera 2020, s. 105). Głowa państwa może 
wydawać dekrety z mocą ustawy oraz pomijać zgodę Parlamentu na kształt 
ustawy budżetowej, a nawet arbitralnie rozwiązywać parlament. Zwiększono 
także liczbę deputowanych do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji 
z 550 do 600. Prezydent ma znacznie większy wpływ na obsadę stanowisk 
sędziowskich dzięki zredukowaniu liczby członków Najwyższej Rady Sędziów 
i Prokuratorów. Głowa państwa de facto nie podlega już żadnej kontroli ze 
strony władz ustawodawczej czy sądowniczej, a co za tym idzie zasada trójpo-
działu władzy praktycznie przestała istnieć (Stępniewska 2017, s. 168-169). 
Nie ulega wątpliwości, że droga Republiki Turcji ku Unii Europejskiej wydaje 
się dalsza aniżeli bliższa. 
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Podsumowanie 

Jak pokazują niniejsze rozważania, rząd AKP od 2002 roku prowadzi 
swego rodzaju „rewolucję” ustrojową. Lata 2002-2016 były jeszcze względnie 
umiarkowane. Retoryka, do której odwoływały się elity polityczne była zróżni-
cowana. Od 2016 roku i nieudanego puczu politycznego mającego obalić Pre-
zydenta można mówić o nieodwracalnych zmianach. Część ekspertów określa 
ten przewrót jako swoisty „mit założycielski” Nowej Turcji. Skupienie władzy 
w rękach charyzmatycznego Recepa Tayyipa Erdoğana, potwierdzone referen-
dum konstytucyjnym z dnia 16 kwietnia 2017 roku oraz niemoc opozycji 
kemalistowskiej do podjęcia politycznej walki ugruntowały filary ideologiczne 
Republiki Turcji na najbliższe lata, a nawet dekady (Chudziak 2017, s. 5-6).

Odpowiedź na pytanie, czy Turcji pod rządami Erdoğana bliżej do euro-
pejskiego, demokratycznego państwa prawa czy do nowego, odnowionego Im-
perium Osmańskiego nie jest jednoznaczna. Sukcesywne wzmacnianie pozycji 
władzy wykonawczej, szczególnie prezydenta Republiki i proislamski kierunek 
światopoglądowy Turcji mogą pozornie wskazywać na drugą opcję. Jednak-
że teza, jakoby Erdoğan dążył do prostego wskrzeszenia dawnego Imperium, 
jest mylna. Co więcej, zdaje się, że dążenia te stanowią naturalny porządek 
dla społeczeństwa tureckiego, na co wskazują dzieje polityczne tego państwa 
przed 2002 rokiem. Kolejne rządy kemalistów jako pierwsze stworzyły, między 
innymi poprzez Tureckie Siły Zbrojne, podwaliny pod rządy monopartyjne  
i w zasadzie one zapoczątkowały ten kierunek zmian ustrojowych. Co za tym 
idzie, nie wydaje się by, czysto hipotetyczny, scenariusz obalenia rządów AKP 
przez CHP spowodował zwrot w kierunku zachodnio-europejskiego libera-
lizmu. Charakterystyczne jest to, że obie walczące ze sobą największe partie 
tureckie cechuje nacjonalizm, jednak różni je sposób jego postrzegania. Dla 
CHP fundamentem jest państwo świeckie, zaś dla AKP - wartości islamskie.

Pomimo analogii do przeszłości śmiało można stwierdzić, że otworzył się 
nowy rozdział w historii politycznej Turcji. Kierunek antyzachodni i anty-
liberalny oparty na autorytarnej metodzie sprawowania rządów czyni z tego 
państwa coraz trudniejszego partnera politycznego dla Unii Europejskiej oraz 
Stanów Zjednoczonych. Paradoksalnie jednak nie czyni to z Turcji partnera 
dla takich państw jak Rosja. Widoczne jest to przede wszystkim obecnie, w do-
bie agresji na suwerenną, niepodległą Ukrainę i wiążących się z tym wydarze-
niem napięć Moskwy z Sojuszem Północnoatlantyckim (w którym formalnie 
Turcja posiada drugą co do wielkości armię). W niedalekiej przyszłości Turcy 
staną przed wyborem - czy ich państwo należy do szeroko pojętego „Zachodu” 
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zarówno politycznie, jak i kulturowo, czy jednak do świata Islamu. Napaść 
Rosji na Ukrainę i związane z nimi działania Erdoğana to tylko jedne z wielu 
przykładów potwierdzających tezę, że ten dziejowy wybór będzie miał wpływ 
nie tylko na kształt i ustrój Turcji, ale również na cały kontynent europejski, 
a w dłużej perspektywie geopolitycznej, być może i świat. Prezydentowi Er-
doğanowi ciężko przypisać zarówno „prozachodniość”, jak i „prorosyjskość”. 
Z jednej strony tureckie drony bezzałogowe Bayraktar TB2 sieją spustoszenie 
w szeregach armii rosyjskiej, zaś z drugiej funkcjonują gazociągi Blue Stream 
i Turk Stream dostarczające rosyjski gaz do Turcji. Z pewnością należy przy-
pisać mu „protureckość” czy wręcz „pronowotureckość”. Rola „Nowej Turcji” 
Erdoğana nigdy nie była tak kluczowa, jak teraz.
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Arabia Saudyjska jako przykład 
monarchii absolutnej 

Abstrakt: W Unii Europejskiej ludzie przyzwyczajeni są do demokracji, po-
szanowania godności ludzkiej, swobodnego wyrażania swoich opinii. Jakiekol-
wiek odstępstwo od tych wartości wywołuje oburzenie, protesty. Nie w każ-
dym miejscu na świecie tak jest. W niektórych państwach występuje bowiem 
monarchia absolutna, a wszelkie próby zmiany tego stanu rzeczy tłamszone są 
w brutalny sposób przez reżim, na przykład chłostą i więzieniem. Przykładem 
państwa, gdzie obowiązującym ustrojem jest absolutyzm to Arabia Saudyjska. 
Krytyka rządu jest tam niedopuszczalna i surowo karana. Kara śmierci grozi 
za zabójstwo, gwałt, apostazję, rozbój, przestępstwa narkotykowe, homoseksu-
alizm, czary oraz udział w proteście politycznym. W Arabii Saudyjskiej wystę-
puje monarchia dziedziczna. Do króla należy najwyższa władza wykonawcza, 
ustawodawcza i sądownicza. Nie ma konstytucji. Król jest jednocześnie szefem 
rządu. Działalność partii politycznych jest zakazane. Organem doradczym kró-
la jest Rada Konsultacyjna składająca się ze 150 osób. Wymogiem jest, by ko-
biety stanowiły przynajmniej 20% tej rady. Wydaje się to niewiele, ale na tam-
tejsze warunki jest to ogromna reforma. Sytuacja kobiet w Arabii Saudyjskiej 
jest całkowicie odmienna od tej, która panuje w Europie. Nie ma tam równości 
kobiet i mężczyzn, i jak łatwo się domyślić, to prawa kobiet są ograniczane. 
Trudno nie ulec wrażeniu, że całokształt filozofii władzy jest skupiony na tym, 
by zachować dominującą rolę mężczyzny, choć teoretyczne oficjalne deklaracje 
są inne. Arabię Saudyjską Europa postrzega jako sojusznika, partnera zapewnia-
jącego skuteczne wsparcie w zwalczaniu ISIS i zdaje się przymykać oko na to, że 
regularnie dochodzi tam do łamania praw człowieka, tymczasem warto dokład-
nie omówić ustrój panujący w Arabii Saudyjskie i skutki, jakie ze sobą niesie. 

Słowa kluczowe: monarchia, absolutyzm, król, Arabia Saudyjska.
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Celem państwa jest ochrona jego społeczności przed wszelkimi zagro-
żeniami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Jednak różne są drogi 
realizacji tej ochrony, dlatego ustroje państw tak bardzo różnią się od siebie. 
Państwo z założenia ma być zorganizowaną instytucją, której zadaniem jest 
ustanawianie sprawiedliwości. Ponadto państwo wyposażone jest w środki, 
które mają pomóc to zadanie wykonać, mianowicie są to środki zapobiega-
nia wykroczeniom przeciwko prawu, nawet z użyciem siły oraz karanie. Jest 
to stan uzasadniony, gdyż środki represji są przecież niezbędne podczas jawnej 
skłonności ludzi do łamania ustalonych odgórnie norm. Jeśli środki te mają 
działać w odpowiedni sposób, to ich dysponent powinien mieć przyzwolenie 
na łamanie przejawów niepodporządkowania się, a więc w gruncie rzeczy jego 
władza wewnątrz społeczeństwa ma być nadrzędna. I jeśli ten schemat zachodzi 
z poszanowaniem godności człowieka, jeśli jest to sprawiedliwe, jeśli występuje 
trójpodział władzy, to co do zasady, nikt nie ma żadnych zastrzeżeń. Idea trój-
podziału władzy spotyka się z ogólnie dobrym odbiorem, jest aprobowana  
i postrzegana jako bezpieczny instrument kontroli w przypadku nadużywania 
władzy państwowej. Oczywiście kontrola ta nie obowiązuje, jeśli cała władza 
skupiona jest w rękach jednego człowieka (Steinvorth 1995, s. 373-375).

Kwestia państwa, władzy i przywódcy już od starożytności budziła wiele 
emocji, czego przykładem są refleksje ówczesnych filozofów. Sokrates sprze-
ciwiał się zarówno demokracji, jak i rządom tyranów. Z kolei przekonania 
Platona sprowadzają się do tego, że państwa umożliwiają współpracę ludzi, bez 
której człowiek nie jest w stanie sobie poradzić, gdyż nie jest samowystarczalny. 
Początkowo pochwalał monarchię i arystokrację, ale jego poglądy w pewnym 
momencie ewoluowały i zaczął aprobować władzę totalitarną bazującą na su-
rowej dyscyplinie obywatelskiej i wyizolowaniu się od innych państw (Dubiel 
2012, s. 62 - 63). Z kolei, według Mo-tsy przed wykreowaniem się państw pa-
nował egoizm, walki, a cały świat pogrążony był w chaosie. Powstanie państw 
przyniosło harmonię, ujednolicenie systemu i jedną, słuszną sprawiedliwość. 
Mo-tsy twierdził, że wcześniej każdy człowiek miał swój własny system war-
tości, którym się kierował, co powodowało konflikty. Ludzie zorientowali się 
jednak w pewnym momencie, że źródłem problemów jest brak wodza, więc 
powołano panującego. Mimo swojej wielkiej mądrości i majestatyczności 
wódz potrzebował wsparcia w pełnieniu obowiązków, więc nieoceniona sta-
ła się pomoc w postaci książąt, urzędników czy zarządców prowincji. Ideał 
państwa Mo-tsy to hierarchiczna organizacja, którą rządzi mądry władca. Jego 
obowiązkiem jest troska o podwładnych. Jeśli władca będzie nieudolny, nie-
zaradny, to nieuniknione jest ubóstwo i nieszczęście zwykłych ludzi (Dubiel 
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2012, s. 33). Z kolei, filozofia buddyzmu jest przeciwstawna w stosunku do 
poglądów Mo-tsy dotyczących okresu przedpaństwowego. Buddyzm bowiem 
czas ten utożsamia ze szczęściem ludzi i ich niewinnością. Sielanka ta skończy-
ła się jednak wraz z powstaniem własności prywatnej. Natomiast, buddyzm i 
poglądy Mo-tsy, co do władcy są już dość zbieżne. W buddyzmie podkreśla 
się, że panujący ma być dobry i łagodny dla ludzi, wystrzegać się wojen, które 
prowadzą do cierpień. Kluczowa jest mądrość władcy oraz przestrzeganie przez 
niego prawa (Dubiel 2012, s. 45).

Przedstawione wyżej wymagania dotyczące dobrego władcy są niewątpli-
wie piękną ideą, ale trudną do wcielenia w życie. Do zrozumienia przedstawio-
nego tematu niezbędne jest wyjaśnienie pojęcia monarchii absolutnej. Przede 
wszystkim ten system ustrojowy wyróżnia się na tle innych tym, że monarcha 
skupia w swojej ręce władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. 
Oczywiście fizycznie nie jest możliwe, aby całym państwem zarządzała jedna 
osoba, dlatego król wyznacza swoich reprezentantów, którzy zarządzają w jego 
imieniu określonym terytorium. Dzięki temu król ma czas na rozwiązywanie 
najważniejszych problemów państwa, choć oczywiście może interweniować  
w każdej sprawie, jeśli uzna to za konieczne. Głównym zadaniem króla jest 
także czuwanie nad tym, by w kraju panował spokój oraz niedopuszczanie do 
napięć między podległymi mu ośrodkami władzy. Tak naprawdę król nie pod-
lega żadnej kontroli i stoi ponad prawem, które sam tworzy. Monarchia abso-
lutna jest najczęściej kojarzona ze wczesnonowożytną Europą, gdyż w tamtym 
czasie nastąpił jej rozkwit na tym terenie. Początki nowożytnego absolutyzmu 
ściśle związane są ze scentralizowanymi państwami narodowymi. Wszelkie 
feudalne przywileje stanowe powoli ograniczano, a niektóre całkowicie elimi-
nowano. Taki proces pozwolił na szerokie występowanie monarchii absolut-
nej. Jej szczególnym przykładem była klasyczna forma absolutyzmu w XVII 
wiecznej Francji, gdzie panował słynny Ludwik XIV. Jego podejście do władzy  
i do systemu politycznego najlepiej odzwierciedlają słowa wypowiedziane 
przez niego pod paryskim parlamentem: ,,Państwo to ja”. Właściwie zdanie 
to mogłoby się odnosić także do dzisiejszych monarchów absolutnych. Oma-
wiany ustrój ma wiele wad i niewątpliwie przyczynia się do destrukcji państwa 
od wewnątrz. Wystarczy tylko, że niewłaściwa osoba będzie mogła decydować 
o wszystkim, o losach pojedynczych jednostek, jak i o ogólnej polityce całego 
kraju. Monarchia absolutna jest w obecnych czasach niezwykle rzadko spoty-
kana, ale już w XVII wieku wzbudzała kontrowersje, co potwierdzają słowa 
Johna Locke’a skierowane przeciwko absolutyzmowi: ,,myśleć, że ludzie są tak 
głupi, że wprawdzie potrafią się chronić przed szkodą wyrządzoną im przez 



152

ALEKSANDRA STRĄCZYŃSKA

lisy i rysie, ale są zadowoleni, a nawet czują się bezpiecznie, gdy połyka ich lew” 
(Steinvorth 1995, s. 375).

W niektórych państwach (np. w Polsce) monarchia absolutna nigdy się 
nie wykształciła, a wręcz budziła lęk. Są jednak miejsca, gdzie utrzymywała się 
długo. Dziś monarchia absolutna jest ustrojem występującym w: Brunei, Ka-
tarze, Omanie, Eswatinie, Watykanie, poszczególnych emiratach tworzących 
ZEA oraz w Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska położona jest na największym półwyspem na świecie, 
Półwyspie Arabskim i zajmuje prawie 80% jego powierzchni, co czyni ją 14 
największym państwem na świecie. Większość terenów państwa zajmują pu-
stynie. Stolica znajduje się w Rijadzie. Gospodarka w głównej mierze opiera się 
na wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej. Ponad 80% ludności Arabii Sau-
dyjskiej to mieszkańcy miast. Społeczeństwo saudyjskie jest społeczeństwem 
młodym, około 40% Saudyjczyków nie przekroczyło 25 roku życia. Wiąże 
się to z problemem bezrobocia. Działalność jakichkolwiek partii politycznych 
jest zakazana. Krajem rządzi król, który jednocześnie jest premierem i stoi na 
czele rządu, także dwa najważniejsze stanowiska są w rękach jednego człowie-
ka. W związku z pełnieniem tych stanowisk Król ma wiele obowiązków. Musi 
odpowiednio kierować polityką państwa, koordynować współpracą między 
organami administracji państwowej oraz zapewnić harmonię i jednolitość prac 
Rady Ministrów. Ponadto jego zadaniem jest nadzór nad wdrażaniem aktów 
prawnych, regulacji i decyzji1. Organem doradczym króla wspomagającym go 
jest 150-osobowa Rada Konsultacyjna. Kobiety mają stanowić 20% tej Rady2 .

Króla nazywa się ,,Strażnikiem Dwóch Świątyń”. Tytuł ten nawiązu-
je do dwóch najświętszych miejsc Islamu – meczetów w Mekce i Medynie. 
Obecny król jest siódmym władcą Arabii Saudyjskiej (Małachowski 2019,  
s. 7). Jego majątek według portalu justrichest.com szacuje się na około 18 
miliardów dolarów, co czyni go trzecim najbogatszym monarchą na świecie. 
Król ograniczony jest w swoich decyzjach przez prawa szariatu oraz tradycję 
muzułmańską. Dodatkowo nie może rządzić w oderwaniu od rodziny kró-
lewskiej i musi liczyć się z ich zdaniem (Małachowski 2019, s. 16-17). Proces 
dziedziczenia tronu ma dość skomplikowane zasady. Władza może należeć 
wyłącznie do synów założyciela państwa. Ewentualnie do jego wnuków. Król 

1 Art. 29 Aktu o Radzie Ministrów nadany rozkazem królewskim Nr A/13 z dnia 3 Rabi al.-
-Awwal 1414AH. opublikowany w Gazecie oficjalnej Umm al.-Kura Nr 3468 dnia 10 Rabi 
adl-Awwal 1414AH. 
2 Art. 3 Aktu o Radzie Konsultacyjnej nadany rozkazem królewskim Nr A/91, z dnia 27 Sza-
bana 1412 AH. 
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wskazuje maksymalnie trzech kandydatów do objęcie po nim tronu. Spośród 
nich następcę wybierają członkowie Rady Wierności Tronu. Starają się oni 
wybrać kandydata, który wykazuje największe predyspozycje3. 

Według Monteskiusza różnicą między monarchią absolutną, a despotycz-
ną jest to, że ta pierwsza posiada konstytucję. Ciekawe jak postrzegałby on 
Arabię Saudyjską, która nie ma konstytucji, ale posiada zbliżoną do niej ustawę 
zasadniczą z 1992 roku. Innymi ważnymi aktami prawnymi są: Akt o Radzie 
Konsultacyjnej i Akt o Radzie Ministrów. Wszystkie wymienione dokumenty 
zostały nadane przez króla w formie rozkazu. Warto zaznaczyć, że ważność 
rozkazu królewskiego nie potrzebuje uprzedniej zgody Rady Ministrów. Nato-
miast podobny aktem do rozkazu jest dekret królewski, który wcześniej musi 
zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Królewski dekret i rozkaz mają taką 
samą moc prawną, dlatego często oba pojęcia są tłumaczone zamiennie (Mała-
chowski 2019, s. 14), jednak warto znać ten niuans je różniący. 

W Arabii Saudyjskiej nie ma rozdziału Kościoła od państwa, więc religia to 
nieodłączny element prawa, a szariat obejmuje każdą sferę życia muzułmanina. 
Arabia Saudyjska jest przykładem państwa bardzo konserwatywnego. Religią 
państwową jest islam, przy czym znaczna większość mieszkańców kraju wy-
znaje sunizm (wahhabizm), który jest jednym z odłamów islamu. Wyznawcy 
drugiego z odłamów – szyizmu są prześladowani i dyskryminowani. Dyskry-
minowani są również wyznawcy innych religii. W Arabii nie ma nawet jedne-
go chrześcijańskiego kościoła, choć w kraju znajdują się emigranci, którzy są 
chrześcijanami. Bardzo duża niechęć i uprzedzenia występują też w stosunku 
do wyznawców judaizmu. Prawo w islamie jest wyrazem woli Bożej (Danec-
ki 2001, s. 268). O wpływie islamu na prawotwórstwo świadczy choćby fakt,  
że w Koranie można znaleźć 50 wersetów dotyczących źródeł prawa, kolejne 
10 odnoszą się do prawa konstytucyjnego, 25 – prawa międzynarodowego,  
13 – procedur sądowych, 30 – prawa karnego, 70 – prawa cywilnego, kolejne 
70 – prawa rodzinnego i prywatnego, 20 – spraw ekonomicznych (Dziekan 
2003, s. 45). Reguły prawne zawarte w Koronie stanowią jednak tylko około 
10% jego objętości. Oprócz Koranu ważnym źródłem wiary i prawa w islamie 
jest Sunna – zbiór opowieści z życia Mahometa. Trzecim ważnym elementem 
prawa są wnioskowania prawnicze przez analogię (kijas). Stosuje się je w sy-
tuacji, gdy Koran i Sunna nie są wystarczające do rozstrzygnięcia problemu. 
Czwartym filarem prawa i wiary jest Idżma, która polega na tym, że podczas 

3 Art. 5 Podstawowego Aktu o Sprawowaniu Rządów nadany rozkazem królewskim Nr A/90  
z dnia 27 Szabana 1412 AH.
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spotkania uczonych jakaś skomplikowana kwestia prawna jest omawiana  
aż do momentu uzyskania jednomyślności wśród zgromadzonych. Podjęta 
decyzja jest następnie rozpowszechniana wśród wiernych (Małachowski 2019,  
s. 10-11). 

Instytucją mającą szczególnie znaczenie dla ustroju Królestwa Arabii 
Saudyjskiej jest Komitet Krzewienia Cnót i Zapobieganiu Złu. Jest to policja 
religijna działająca od 1940 roku, której zadaniem jest egzekwowanie prawa 
szariatu. Słynie ze swojej brutalności. Działalność policji religijnej wywołuje 
zadowolenie wśród konserwatywnych kręgów religijnych, jednak odmienne 
uczucia wzbudza w różnych międzynarodowych organizacjach, dlatego w 2003 
roku przeszkolono członków Komitetu, by w przyszłości uniknąć zarzutów  
o działania naruszające prawa człowieka (Zdanowski 2004, s. 326). Nie odnio-
sło to oczekiwanego rezultatu. W 2005 roku zgłoszono kilkanaście pobić ludzi 
dokonanych przez członków Komitetu. Rok później teoretycznie ograniczono 
uprawnienia Komitetu, ale w praktyce niewiele się zmieniło (Zdanowski 2008, 
s. 388). Kolejne ograniczenia nastąpiły w 2016 roku. Od tamtego momentu 
funkcjonariusze policji religijnej nie mają prawa identyfikować, ścigać, aresz-
tować i zatrzymywać osób podejrzanych o łamanie prawa szariatu. Wcześniej 
często dochodziło do naruszenia prywatności, przeszukiwania mieszkań Rola 
omawianej organizacji obecnie sprowadza się jedynie do zgłaszania incyden-
tów odpowiednim służbom oraz do pomocy w egzekwowaniu ograniczeń 
społecznych4.

Najważniejszym aktem prawnym w Arabii Saudyjskiej jest Podstawowy 
Akt o Sprawowaniu Rządów z 1992 roku. Nazywany jest też ustawą zasadniczą, 
gdyż ma zbliżony charakter do konstytucji. Dokument ten określa podstawowe 
zasady funkcjonowania państwa. W przepisach aktu bardzo często uwypukla 
się związanie Arabii Saudyjskiej z Islamem. Przede wszystkim wszyscy Saudyj-
czycy muszą być wychowani w wierze muzułmańskiej , a istotą społeczeństwa 
saudyjskiego jest oddanie Bogu. W zachowania arabskich i islamskich warto-
ści ,,pomaga” państwo5. Zapewniona jest publiczna, bezpłatna edukacja, choć 
nauka nie jest obowiązkowa (Zdanowski 2008, s. 412). Państwo deklaruje 
dbałość o naukę, literaturę i kulturę oraz wsparcie badań naukowych6. Podkre-
śla się jednocześnie, że celem edukacji jest zaszczepienie wiary muzułmańskiej  

4 https://www.aljazeera.com/news/2016/4/14/saudi-arabia-strips-religious-police-of-arresting- 
power (dostęp: 05.05. 2022).
5 Art. 9, 10 i 11 Podstawowego Aktu o Sprawowaniu Rządów nadany rozkazem królewskim  
Nr A/90 z dnia 27 Szabana 1412 AH. 
6 Art. 29 Podstawowego Aktu o Sprawowaniu Rządów nadany rozkazem królewskim Nr A/90 
z dnia 27 Szabana 1412 AH.
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w duszach młodych ludzi7. Ustawa zasadnicza gwarantuje także opiekę zdro-
wotną oraz odpowiednie działania na rzecz ochrony środowiska8. Arabia Sau-
dyjska finansuje również program mieszkaniowy. Nakłady na ochronę zdrowia 
i lecznictwo są wysokie. 

Niestety, ustawa zasadnicza nie zapewnia wolności słowa. Wręcz prze-
ciwnie, przepis odnoszący się do środków masowej informacji oraz innych 
środków przekazu zabrania działalności, która przyczyniłaby się do naruszeń 
porządku społecznego i podziałów społeczeństwa. Odpowiednia interpretacja 
tego przepisu otwiera furtkę do szerokiego i częstego stosowania cenzury pod 
pretekstem dbania o bezpieczeństwo narodu. Wolność słowa i prasy właściwie 
nie istnieje. Nie można krytykować władzy ani wyrażać opinii sprzecznych  
z prawem szariatu (Lewis, Skutsch 2001, s. 464-466). Media służą do sze-
rzenia propagandy. Arabia Saudyjska cenzuruje niektóre treści znajdujące się  
w Internecie powołując się na ochronę tradycji islamskiej i ochronę cnót reli-
gijnych (Al-Rasheed 2011, s. 352). 

Akt o Radzie Konsultacyjnej był aż czterokrotnie nowelizowany. Zmiany 
dotyczyły przede wszystkim składu Rady i liczebności jej członków. Instytucja 
Rady Konsultacyjnej jest organem doradczym króla. Jej kadencja trwa czte-
ry lata hidżry. W pewnym sensie jest jakby quasi-parlamentem, chociaż nie 
może tworzyć regulacji prawnych (Małachowski 2019, s. 15). Król w każdym 
momencie może rozwiązać Radę Konsultacyjną i zmienić jej skład9. Rada skła-
da się z Przewodniczącego i ze 150 członków, którzy muszą mieć ukończo-
ne przynajmniej 30 lat. Ponadto powinni wyróżniać się wiedzą, kompetencją  
i doświadczeniem. Wymogiem jest aby przynajmniej 20% członków Rady 
było kobietami10. Biorąc pod uwagę sytuację Saudyjek, jest to naprawdę ogro-
my krok w stronę równouprawnienia. Zadaniem Rady Konsultacyjnej jest 
doradztwo Królowi, przedstawianie sugestii oraz wydawanie opinii na różne 
ważne tematy dotyczące polityki państwa. Uprawniona jest w szczególności 
do debatowania nad planem rozwoju ekonomicznego kraju i do wykładni 
aktów prawnych. Rada podejmuje uchwały większością głosów w obecności 
co najmniej 2/3 jej członków. Uchwały Rady Konsultacyjnej są przedkładane 

7 Art. 13 Podstawowego Aktu o Sprawowaniu Rządów nadany rozkazem królewskim Nr A/90 
z dnia 27 Szabana 1412 AH.
8 Art. 31 i 32 Podstawowego Aktu o Sprawowaniu Rządów nadany rozkazem królewskim  
Nr A/90 z dnia 27 Szabana 1412 AH. 
9 Art. 68 Podstawowego Aktu o Sprawowaniu Rządów nadany rozkazem królewskim Nr A/90 
z dnia 27 Szabana 1412 AH. 
10 Art. 3 i 4 Aktu o Radzie Konsultacyjnej nadany rozkazem królewskim Nr A/91, z dnia  
27 Szabana 1412 AH.
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Królowi. Do obowiązków Króla należy wybór które z uchwał zostaną przeka-
zane Radzie Ministrów. Jeśli stanowiska Rady Konsultacyjnej i Rady Mini-
strów są zgodne, to uchwały (po wcześniejszej akceptacji przez Króla) są publi-
kowane. Natomiast, jeśli zapatrywania Rady Konsultacyjnej i Rady Ministrów 
na daną kwestię nie są zbieżne, to uchwała wraca do Rady Konsultacyjnej.  
Ta powinna ponownie przedłożyć treść nowej uchwały Królowi, który następ-
nie podejmuje ostateczną decyzję11.

Ważnym organem w Arabii Saudyjskiej jest Rada Ministrów, której prze-
wodniczy Król. Głównym uprawnieniem Rady Ministrów jest tworzenie re-
gulacji prawnych. Rada Ministrów określa i realizuje politykę wewnętrzną, ze-
wnętrzną, budżetową, gospodarczą, edukacyjną, obronną, i kieruje wszelkimi 
innymi sprawami państwa, a także kontroluje ich realizację. W swojej działal-
ności Rada Ministrów rozpatruje uchwały Rady Konsultacyjnej. Rada Mini-
strów pełni władzę wykonawczą i podejmuje ostateczne decyzje we wszelkich 
sprawach finansowych i administracyjnych wszystkich ministerstw i innych 
organów państwowych. Jej uchwały uznaje się za przyjęte po zaakceptowaniu 
ich przez Króla. Kadencja Rady Ministrów trwa nie dłużej niż cztery lata. Król 
zawsze może zmienić skład Rady Ministrów rozkazem królewskim. Posiedze-
nie uznaje się za ważne, jeśli uczestniczyło w nim co najmniej 2/3 członków. 
W związku z wyjątkowymi okolicznościami i za zgodą Prezesa Rady Ministrów 
posiedzenie może być ważne, gdy obecna jest jedynie połowa uczestników. 
Wtedy do prawomocności uchwały niezbędna jest aprobata przynajmniej 2/3 
członków uczestniczących w posiedzeniu. W normalnych warunkach wystar-
czy większość głosów12.

W większości krajów muzułmańskich występuje podwójny system sądow-
nictwa: świecki oraz religijny. Do zadań sądów religijnych należy rozstrzyganie 
spraw z zakresu małżeństw oraz dziedziczenia. Jednak Arabia Saudyjska jest 
wyjątkiem od tej reguły i tam sądy religijne mają bezwzględną kontrolę nad 
wszystkimi dziedzinami życia. Monarcha nie może bezpośrednio ingerować  
w procesy sądowe. Istnieje prawo łaski, ale nie może być zastosowane w niektó-
rych rodzajach przestępstw. Prawodawstwo monarsze w zakresie sądownictwa 
dotyczy raczej wyłącznie kwestii organizacyjnych i ustrojowych. Sędziowie są 
wyznaczani i odwoływani przez króla, co jednak w pewnym sensie zapewnia 

11 Art. 15, 16 i 17 Aktu o Radzie Konsultacyjnej nadany rozkazem królewskim Nr A/91, z dnia 
27 Szabana 1412 AH.
12 Art. 19, 9 i 14, Aktu o Radzie Ministrów nadany rozkazem królewskim Nr A/13 z dnia  
3 Rabi al.-Awwal 1414AH opublikowany w Gazecie oficjalnej Umm al.-Kura Nr 3468 dnia 10 
Rabi adl-Awwal 1414AH.
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monarsze kontrolę, jednak mimo to sędziowie uchodzą za wyjątkowo nie-
zależną grupę i zajmują bardzo wysoką pozycję społeczną. Ograniczeniem 
w wykonywaniu ich obowiązków służbowych jest oczywiście prawo szariatu 
(Al-Rasheed 2011, s. 226). Do wydania wyroku w Arabii Saudyjskiej nie 
są potrzebne niezbite dowody. Same zarzuty często są niejasne i opierają się  
w dużej mierze na domysłach. Od uczestnictwa w rozprawach sądowych zwol-
nieni są członkowie rodziny królewskiej, wysocy rangą urzędnicy oraz przy-
jaciele i współpracownicy wymienionych osób (Lewis, Skutsch 2001, s. 464-
466). Jest to doskonały obraz tego, że niektórzy są ponad prawem. Warunki 
w więzieniach są dość dobre pod względem wyżywienia czy czystości. Niestety, 
znęcanie się nad osadzonymi występuje na dużą skalę. Rodziny nie mogą od-
wiedzać skazanych. Od 2006 roku postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne 
i obywatele mogą odwoływać się od decyzji sądu do wyższej instancji – sądu 
apelacyjnego (Zdanowski 2008, s. 387).

Najbardziej dotkliwą karą w Arabii Saudyjskiej jest kara śmierci. Najczę-
ściej wykonywana jest przez ścięcie głowy, choć szuka się dla niej alternatywy. 
Przyczyna jest bardzo prozaiczna – coraz mniej osób umie władać mieczem. 
Kara śmierci może być wymierzona za morderstwo, gwałt, uczestniczenie  
w proteście politycznym, apostazję, rozbój, czary, przejawianie skłonności 
homoseksualnych i przestępstwa narkotykowe. Najbardziej szokujące (oczy-
wiście oprócz samego faktu stosowania kary śmierci w XXI wieku) jest to,  
że wymienionym wyżej działaniom trudno przypisać taką samą szkodli-
wość społeczną, a mimo to grozi za nie taka sama, najwyższa możliwa kara.  
W 2019roku w Arabii Saudyjskiej wykonano karę śmierci na 184 osobach – w tym  
na 6 kobietach. Ponad 50% skazanych na ten najwyższy wymiar kary była 
cudzoziemcami (Amnesty International Global Report 2019, s. 8-13).  

Zdarza się, że wydanie wyroku oparte jest na zeznaniach wymuszonych tortu-
rami, bowiem te również są dozwolone w Arabii Saudyjskiej. 

Arabia Saudyjska już w 1996 roku podpisała Konwencję Praw Dziecka, 
która jednoznacznie zakazuje stosowania kary śmierci wobec osób niepełnolet-
nich, jednak mimo to w Arabii Saudyjskiej nadal stosuje egzekucję wobec osób 
poniżej 18 roku życia. Ponadto Arabia Saudyjska jest sygnatariuszem Kon-
wencji w sprawie zakazu tortur oraz konwencji ONZ eliminującej wszystkie 
przejawy dyskryminacji wobec kobiet. Są to jednak zobowiązania niemające 
pokrycia w rzeczywistości, gdyż w Arabii Saudyjskiej notorycznie dochodzi do 
łamania praw człowieka. 

Na szczęście w kraju prowadzone są działania, które mają zlikwidować 
ten problem. W 2004 roku powstała pierwsza niezależna saudyjska organizacja, 
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której celem jest walka o przestrzeganie prawa człowieka – Społeczny Komi-
tet Praw Człowieka. W 2007 roku działalność rozpoczęła organizacja Human 
Rights Comission, która bezpośrednio powiązana jest z Radą Ministrów. Ist-
nieje też Narodowe Stowarzyszenie na rzecz Praw Człowieka. Zadaniem sto-
warzyszenia jest między innymi coroczne publikowanie rzetelnych raportów, 
przyjmowanie skarg i wniosków, a także przede wszystkim pośredniczenie 
pomiędzy władzami saudyjskimi, a międzynarodowymi organizacjami praw 
człowieka (Al-Rasheed 2011, s. 324-326).

Nie bez powodu Arabię Saudyjską określa się mianem ,,kraju niewidzial-
nych kobiet”. Sytuacja Saudyjek jest naprawdę trudna do wyobrażenia, choć 
powoli ulega nieznacznej poprawie. Nie da się bowiem całkowicie powstrzy-
mać przepływu zachodnich wartości do Arabii Saudyjskiej. Przede wszyst-
kim Saudyjczycy chcący się rozwijać i kształcić wyjeżdżają na studia za gra-
nicę. Wracając przynoszą pewne wartości odmienne od tych, które dominują  
w ich rodzinnym kraju. Coraz częściej powstają małżeństwa mieszane, co 
wzbudza niechęć króla, gdyż według niego zagraża to ,,cnotom saudyjskich 
kobiet” (Zdanowski 2004, s. 255).

W Arabii Saudyjskiej standardem jest, że każda kobieta ma swojego opie-
kuna. Najpierw jest to ojciec, później mąż, czasem jakiś inny męski krewny. 
Opiekun taki powinien kobiecie towarzyszyć podczas jej podróży, w czasie 
wizyt lekarskich czy załatwiania spraw urzędowych. Jego rola stopniowo ule-
ga osłabieniu, ale trudnym zadaniem jest całkowite wyzbycie się tego rodzaju 
obyczaju wśród społeczeństwa. Do 2008 roku Saudyjki nie mogły same zgła-
szać przemocy, towarzyszyć im w takiej sytuacji musiał taki męski opiekun. 
Wzbudzało to wiele kontrowersji, gdyż jeśli to opiekun był sprawcą przemocy, 
to zgłoszenie przestępstwa było znacznie utrudnione, jeśli nie niemożliwe. 

Przełomowym momentem był protest kobiet, który miał miejsce 6 listo-
pada 1990 roku. Około 70 kobiet na znak swojego sprzeciwu wobec ograni-
czaniu ich praw wsiadło za kierownicę swoich samochodów. Być może brzmi 
to mało radykalnie, ale kobietom w Arabii Saudyjskiej nie wolno było wtedy 
prowadzić pojazdów, więc Saudyjki musiały wykazać się dużą odwagą decy-
dując się na ten krok. Konsekwencje walki o swoje prawa mogły być bardzo 
dotkliwe. Cały protest trwał tylko pół godziny, ale niewątpliwie wzbudził wie-
le skrajnych emocji. Ostatecznie wszystkie demonstrantki zostały zatrzyma-
ne i przesłuchane, a następnie odesłane do swoich domów. Niektóre z nich 
za ten incydent zostały zwolnione z pracy. Był to pierwszy w historii Arabii 
Saudyjskiej zorganizowany przejaw nieposłuszeństwa obywatelskiego kobiet 
(Marchand 2004, s. 94; Al-Rasheed 2011, s. 219-220). Odpowiedź na protest 
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ze strony władzy była natychmiastowa, choć kompletnie odwrotna od postula-
tów Saudyjek, gdyż ich prawa zostały jeszcze bardziej ograniczone. Całkowicie 
zakazano organizowania protestów przez kobiety.

Błędne byłoby jednak stwierdzenie, że zaangażowanie kobiet w poprawę 
ich warunków życia było nieskuteczne. Na pewno zwrócono uwagę na ogól-
ne przemiany świadomości społeczeństwa i dostrzeżono inne problemy. Mię-
dzy innymi wysoką liczbę samobójstw wśród młodszych osób mieszkających  
w Arabii Saudyjskiej. Według ekspertów powodem jest duże odizolowanie ko-
biet od otaczającego świata, mają one być posłuszne głowie rodziny, najpierw 
ojcu, a w późniejszym życiu mężowi. Saudyjki nie mają zbyt dużego wpływu 
na swoje życie. Kluczowe decyzje za nie podejmuje ktoś inny. Są to czynniki 
sprzyjające depresji (Zdanowski 2004, s. 255-256). Zasady panujące w Ara-
bii Saudyjskiej obijają się jednak nie tylko na zdrowiu psychicznym kobiet.  
W 2014 roku władze uniwersytetu nie pozwoliły na przeprowadzenie akcji 
ratunkowej studentki, która źle się poczuła. Ekipa ratunkowa składała się wy-
łącznie z mężczyzn, dlatego nie pozwolono im ratować młodej kobiety. Osta-
tecznie po dwóch godzinach oczekiwania studenta otrzymała pomoc, ale było 
już za późno. Zmarła na zawał13.

Położenie Saudyjek powoli zmienia się na lepsze. Jest to proces powol-
ny, ale na pewno zauważalny. Wiele pozytywnych przemian nastąpiło w 2003 
roku. Były to być może drobne wydarzenia, ale napawają nadzieją. Przykła-
dowo, w 2003 roku ukazał się pierwszy numer saudyjskiej gazety stworzonej 
przez kobiety i dla kobiet. Zmieniono także przepisy prawa pracy na bardziej 
pro-pracownicze, w szczególności skupiono się na ochronie kobiet. Między 
innymi wprowadzono 70-dniowy urlop macierzyński (Zdanowski 2004,  
s. 324). Początkowo warunkiem uzyskania takiego urlopu było przepracowanie 
przynajmniej 3 lat, ale obecnie nie jest to wymagane, jednak wysokość wyna-
grodzenia podczas tego urlopu jest już uzależniona od ilości przepracowanych 
lat w danej firmie. Warto odnotować, że urlop ojcowski to wyłącznie 3 dni14, 
co dobrze obrazuje, że w Arabii Saudyjskiej nadal główną rolą kobiety jest 
dbanie o dom, dzieci. Zmiany w prawie pracy wymusiła na Arabii Saudyjskiej 
Międzynarodowa Organizacja Pracy, która była głęboko zaniepokojona bra-
kiem odpowiedniego ustawodawstwa.

13 https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2014/02/06/Death-of-Saudi-female-student- 
raises-uproar (dostęp: 07. 05. 2022).
14 https://www.globalization-partners.com/pl/blog/guide-to-hiring-in-saudi-arabia/#gref (do-
stęp: 07. 05. 2022).
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W 2003 roku zmieniono też przepisy o paszportach dla kobiet. Zdecydo-
wano, że zdjęcie paszportowe powinno pokazywać ok. 75% twarzy. Ponadto 
żona nie była już wpisywana do paszportu męża, co pokazuje delikatnie jej 
samodzielność i to że jest odrębnym bytem niż mąż (Zdanowski 2004, s. 326). 
Wcześniej kobiety wpisywane były do dokumentów swojego ,,męskiego opie-
kuna”. Pierwsze dowody osobiste wydano w 2001 roku (Al-Rasheed 2011, 
s. 219-220). Pozytywne zmiany prawne nastąpiły także w kwestii zwalczania 
przemocy domowej. Przyczyniły się do tego prężne działania ONZ.

W 2015 roku na tronie zasiadł nowy król, który reprezentuje postępowe 
poglądy (jak na realia panujące w Arabii Saudyjskiej) w wielu kwestiach. Dzięki 
temu lata 2014-2018 były przełomowe pod wieloma względami dla kobiet w tym 
kraju. W 2015 roku uzyskały prawa wyborcze. W tym samym roku miały także 
po raz pierwszy możliwość kandydowania do władz miejskich. Otrzymały też 
możliwość pracy w sektorach, gdzie występuje bezpośredni kontakt z klientem, 
np. w handlu. Mogły też już podejmować pracę bez zgody męskiego opiekuna 
czy nawet otworzyć własną działalność. To rewolucyjne przemiany (Sutcliff 
2021, s. 19). Do niedawana tylko 1/5 Saudyjek miała pracę, więc większość  
z nich była uzależniona finansowo od męskiego opiekuna. W 2021 roku kobiety 
stanowiły już 33% siły roboczej saudyjskiego społeczeństwa, a to dwukrotnie 
więcej niż pięć lat temu. Proces wchodzenia kobiet na rynek pracy w Arabii Sau-
dyjskiej nie hamuje i prawdopodobnie wkrótce nastąpi jeszcze większy rozwój  
w tym aspekcie, jednak nadal to mężczyźni w głównej mierze zajmują tam wyso-
kie stanowiska kierownicze, a kobiety zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni15. 
Problem ten występuje także w Europie, ale w Arabii Saudyjskiej ma znacznie 
większe natężenie i trudniej będzie go zniwelować. Już sama możliwość podjęcia 
pracy przez kobietę wzbudza tam wiele negatywnych emocji. Według konserwa-
tywnej części społeczeństwa jest to wbrew tradycji. Rodziny często nie akceptują 
takiego wyboru kobiety. Integracja kobiety z mężczyznami jest źle postrzegana,  
a w wielu branżach jest to nieuniknione. Teoretycznie każda kobieta może 
podjąć pracę, ale w praktyce spotyka się to z dużym sprzeciwem. Stosunkowo 
niedawno, bo w 2018 roku w Arabii Saudyjskiej zniesiono zakaz prowadzenia 
samochodów przez kobiety. Był to ostatni kraj na świecie z takim absurdalnym 
zakazem. To niewątpliwie ogromny krok dotyczący równouprawnienia kobiet  
w tym kraju16. Droga do zniesienia zakazu była długa.

15 https://podroze.onet.pl/aktualnosci/arabia-saudyjska-czy-kobieta-w-islamie-pracuje-ile-zara 
bia/khxbj02 (dostęp: 11.05.2022).
16 https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/art17170441-ostatni-kraj-na-swiecie-zniosl-zakaz-prowadze 
nia-samochodu-przez-kobiety (dostęp: 11.05.2022).
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Sportowa rywalizacja także była do niedawna niedostępna dla kobiet 
Arabii Saudyjskiej. Pierwszy raz mogły one reprezentować swój kraj w igrzy-
skach olimpijskich dopiero w 2012 roku. Jeszcze dłużej trwało blokowanie 
ich uczestnictwa w różnych imprezach masowych. Dopiero w 2018 roku po 
raz pierwszy mogły oglądać mecze piłkarskie na żywo na stadionie. Wydzie-
lono dla nich specjalną strefę, aby nie przebywały z mężczyznami, którzy są 
wulgarni i rozemocjonowani podczas oglądania sportowych rywalizacji17. Dwa 
lata później same już mogły rozgrywać mecze piłki nożnej, bowiem stworzono 
pierwszą saudyjską kobiecą ligę piłkarską18.

Wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem na arenie międzynaro-
dowej było także pierwsze zebranie Rady Kobiet w Arabii Saudyjskiej, które 
miało miejsce w 2017 roku. Z założenia zgromadzenie to miało przyczyniać 
się do większego upodmiotowienia kobiet, do zlikwidowania dyskryminacji ze 
względu na płeć. Jednak na posiedzeniu fizycznie obecni byli wyłącznie męż-
czyźni. Kobiety uczestniczyły w spotkaniu poprzez telekonferencję. Musiały 
bowiem one przebywać w innym pomieszczeniu niż mężczyźni19. Uwypukliło 
to tylko brak równouprawnienia w Arabii Saudyjskiej. Sytuacja ta była szeroko 
komentowana przez zagraniczne media. Nie mniej sam pomysł utworzenia 
Rady Kobiet zasługuje na pochwałę i może być odbierany, jako sukces. Inten-
cje były dobre, ale realizacja celu pozostawiała wiele do życzenia.

Opisane powyżej wydarzenia mają pozytywny wydźwięk i pokazują, że 
zmiany są możliwe. Wprowadzenie ich następowało co prawda w powolnym 
tempie, ale konsekwentnie. Nie może to jednak przyćmić problemów, z któ-
rymi kobiety wciąż muszą się mierzyć. W tym samym roku, gdy pozwolono 
kobietom usiąść za kierownicą miały miejsce też przykre wydarzenia. Areszto-
wano 14 aktywistów (głównie były to aktywistki) działających na rzecz kobiet. 
Powodem była tajna prowokacja, nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. 
Mając na uwadze te wydarzenia, trzeba pamiętać, że wywalczone prawa kobiet 
w każdej chwili mogą zostać wycofane, nic nie jest pewne. Nastroje reforma-
torskie wśród Saudyjczyków sprzyjają rozszerzaniu praw, ale należy podkreślić, 
że król Arabii Saudyjskiej nie chce odejść od autorytarnego stylu rządzenia. 
Jednocześnie nie może on udawać, że nie wie o oczekiwaniach społeczeństwa.

17 https://sport.onet.pl/pilka-nozna/arabia-saudyjska-kobiety-po-raz-pierwszy-mogly-kibico 
wac-na-stadionie/45g1e95 (dostęp: 11.05.2022).
18 https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2021-11-19/historyczny-start-kobiecej-ligi-pilkar 
skiej-w-arabii-saudyjskiej/ (dostęp: 11.05.2022).
19 https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art2853561-rada-kobiet-w-arabii-saudyjskiej-bez-kobiet 
(dostęp: 11.05.2022).
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Zauważyć trzeba też to, że pomimo trudnej sytuacji, Saudyjki zasadniczo 
nie postrzegają siebie jako ofiar reżimu. W dużej mierze są one patriotkami 
kochającymi swój kraj (Sutcliff 2021, s. 18). Wielu kobietom odpowiada to,  
że to do mężczyzny należy ostatnie zdanie, że to na nim ciąży odpowiedzialność  
zapewnienia rodzinie środków do życia. Nie należy takiej postawy oceniać ne-
gatywnie. Musimy pamiętać, że ludzie tam żyjący nie znają innej rzeczywisto-
ści, to jest zupełnie inna kultura, inne przyzwyczajenia.

Większość turystów w Arabii Saudyjskiej to pielgrzymi odwiedzający 
Mekkę. W Arabii Saudyjskiej mimo gorącego klimatu turystyka nie jest rozwi-
nięta, a potencjał walorów przyrodniczych jest niewykorzystany. Powodem są 
liczne ograniczenia i restrykcje. Przykładowo kobiety nie mogą opalać się na 
plaży. Częsta kontrola przez służby policyjne również nie sprzyja swobodzie, 
której turyści oczekują. Sam wjazd do kraju również jest skomplikowany. Po-
nadto obawy wzbudza łatwość aresztowania. Publiczne praktykowanie religii 
innej niż islam jest zakazane i surowo karane. Na terenie Arabii Saudyjskiej nie 
można posiadać ani tym bardziej spożywać alkoholu, koniny i wieprzowiny. 
Znalezienie zakazanych produktów u turysty grozi ich konfiskatą oraz grzywną. 
Wszystkie te zasady skutecznie odstraszają potencjalnych turystów. 

Monarchia absolutna jest ustrojem specyficznym, posiadającym wiele 
wad. Jak wobec tego przetrwała do XXI wieku? Utrzymaniu się króla przy wła-
dzy niejednokrotnie towarzyszy przemoc. Opozycję likwiduje się za pomocą 
policji, ponadto wszechobecna jest inwigilacja. Usprawiedliwieniem takiego 
zachowania jest rzekoma dbałość o tradycję, o dobro kraju. Wszelkie intrygi  
i bunty antykrólewskie likwiduje się jeszcze w zalążku poprzez aresztowanie,  
a następnie surowe ukaranie podejrzanego. Jest to jednocześnie przestroga dla 
innych śmiałków chcących coś zmienić. Królestwo Arabii Saudyjskiej nie jest 
wyjątkiem, nadal występują tam podobne praktyki – dochodzi do aktów na-
ruszających prawa człowieka. Na naszych oczach dzieją się jednak przemia-
ny polityczne w tym kraju zmierzające w dobrym kierunku. Być może nie są 
spektakularne i występują powoli, ale nie da się ich nie zauważyć. Porównując 
sytuację polityczną sprzed kilkunastu lat do obecnej widać te różnice bardzo 
wyraźnie. Trudno jest przyspieszyć ten proces. Potrzebny jest czas, gdyż osoby 
z zewnątrz nie mogą od tak wejść w środowisko, które od lat funkcjonuje  
w określony sposób i wymagać aby momentalnie zaczęło działać zgodnie z ich 
wymaganiami. 
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Pozycja i rola monarchy oraz 
status Islamu we współczesnych 

ustawach zasadniczych Kuwejtu, 
Bahrajnu i Kataru.  

analiza, podobieństwa i różnice

Abstrakt: Bogate monarchie rejonu Zatoki Perskiej usiłują połączyć moder-
nizację ekonomiczną i bliskie kontakty z krajami zachodnimi z jednoczesną 
afirmacją dla tradycyjnych instytucji, struktur społecznych i obyczajowości, 
czego wyrazem są ich konstytucje. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie  
w sposób porównawczy pozycji i roli monarchy oraz statusu Islamu we współ-
czesnych ustawach zasadniczych Kuwejtu, Bahrajnu i Kataru. Artykuł krótko 
opisuje historię konstytucjonalizmów w trzech tytułowych państwach. Na-
stępnie rozwinięta została problematyka statusu i odwołań do Islamu w trzech 
analizowanych ustawach zasadniczych oraz przybliżone zostały ich przepisy 
dotyczące wolności religijnej. Tekst zawiera szczegółową analizę przepisów do-
tyczących pozycji i roli monarchy w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej 
Kuwejtu, Bahrajnu i Kataru. Szczególny nacisk położony został na umiejsco-
wienie władcy w systemie podziału władz oraz na jego kompetencje i relacje  
z innymi organami będącymi przedstawicielami tej samej lub innej władzy. 
Opisane zostały również tradycyjne prerogatywy władcy zawarte w analizowa-
nych konstytucjach, jak również przepisy dotyczące dziedziczenia, legitymizacji 
władzy, jak również samej rodziny panującej.

Słowa kluczowe: Bahrajn, Kuwejt, Katar, monarchie Zatoki Perskiej, konsty-
tucjonalizm arabski.
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Wstęp

Ze względu na bogate złoża strategicznych surowców naturalnych jak 
ropa, czy gaz, rejon Zatoki Perskiej stał się w XX wieku jednym z najważ-
niejszych obszarów na świecie. Dzięki temu, Katar, Kuwejt i Bahrajn stały się 
niewspółmiernie ważnym do swojej liczby ludności oraz terytorium graczem 
na arenie międzynarodowej. Utrzymując dobre relacje z krajami zachodnimi, 
na czele ze Stanami Zjednoczonymi, niewielkie monarchie Zatoki Perskiej 
usiłują połączyć modernizację ekonomiczną z zachowaniem tradycyjnych in-
stytucji, obyczajów i dominującej roli Islamu wraz z jego prawem religijnym, 
szariatem, w życiu publicznym. Przejawem tych działań są ich ustawy zasad-
nicze, łączące prymat religii muzułmańskiej i silną pozycję władcy z szeregiem 
charakterystycznych dla wysoko rozwiniętych krajów zachodnich praw i wol-
ności osobistych oraz z fundamentami nowoczesnych systemów politycznych,  
w postaci między innymi zasady suwerenności narodu, czy też podziału władzy. 
Celem niniejszego artykułu, jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi pozycji  
i roli monarchy1 oraz wpływu Islamu na system społeczno-polityczny w świetle 
postanowień współczesnych ustaw zasadniczych Kuwejtu, Bahrajnu i Kataru, 
a więc przedstawienie koegzystencji dwóch tradycyjnych instytucji, z charak-
terystycznymi dla nowoczesnych systemów politycznych organami konstytu-
cyjnymi, czy też liberalnymi prawami i wolnościami.

Historia konstytucjonalizmu 
Kuwejtu, Bahrajnu i Kataru

Lata 60-te i 70-te XX wieku przyniosły pełną niepodległość wielu pań-
stwom Zatoki Perskiej. Z trzech państw będących przedmiotem zaintereso-
wania w niniejszym tekście, to Kuwejt jako pierwszy stał się niepodległym 
państwem. Miało to miejsce już w 1961, kiedy to państwo rządzone przez 
rodzinę Al-Sabah stało się w pełni niezależne od Wielkiej Brytanii (Duke An-
thony i Hearty 1980, s. 135) i już w czerwcu tego samego roku Emir Abdullah 
al-Salim Al Sabah ogłosił chęć ustanowienia ustawy zasadniczej dla kraju.  
W grudniu odbyły się wybory do konstytuanty, która przygotowała nową kon-
stytucję. Dokument został promulgowany 11 listopada 1962 r. (Crystal 1994, 
s. 84) i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Co istotne, funkcjonowanie kuwejc-
kiej ustawy zasadniczej zostało dwukrotnie zawieszone. W sierpniu 1976 Emir 

1 Nazywanego różnie, w Katarze i Kuwejcie jest to Emir; odpowiednik europejskiego księcia, 
zaś w Bahrajnie jest to król. 
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z powodu parlamentarnej opozycji wobec jego polityki zawiesił cztery artykuły 
ustawy zasadniczej wraz z samym parlamentem, jednak cztery lata później za-
wieszone artykuły wraz z legislatywą zostały przywrócone. W 1982 usiłowano 
znowelizować konstytucję. Rząd przedstawił aż 16 poprawek do ustawy 
zasadniczej, które między innymi pozwalałby emirowi na wprowadzenia stanu 
wojennego na dłuższy czas, jednak rok później zaniechano zmian (Crystal 
1994, s.  86). Drugie zawieszenie miało miejsce w 1986 i trwało do 1990, 
jednak spotkało się z dużym oporem społecznym. Ze względu na żądanie 
przywrócenia wszystkich przepisów ustawy zasadniczej, opozycyjny i prode-
mokratyczny ruch przybrał nazwę Ruchu Konstytucyjnego. Był on szczególnie 
aktywny w okresie irackiej okupacji, kiedy to okupant uchylił wszystkie prawa 
konstytucyjne. W 1992 nastąpiła liberalizacja, czego dowodem było uchylenie 
wielu restrykcji prasowych oraz organizacja w październiku wyborów do Zgro-
madzenia Narodowego. Po wyborach parlament skorzystał ze swoich konsty-
tucyjnych praw do rewizji wszystkich dekretów władcy wydanych w okresie 
rozwiązania parlamentu (Crystal 1994, s. 86).

Katar uzyskał niepodległość w 1971 roku (Al-Saiyani i in. 2012, s. 166), 
jednak ustawa zasadnicza tego kraju została promulgowana już rok wcze-
śniej. Miała ona jednak charakter mocno prowizoryczny (Toth 1993, s. 182).  
W 1995 w kraju miał miejsce bezkrwawy przewrót pałacowy, w wyniku które-
go do władzy doszedł Hamad bin Khalifa al-Thani, który na stanowisku emira 
zastąpił oskarżanego o defraudację publicznych pieniędzy ojca (Al-Saiyani i in. 
2012, s. 166). Nowy emir za cel obrał sobie opracowanie nowej konstytucji. 
W 1999 roku wydał dekret powołujący do życia komisję konstytucyjną, która 
w czasie nie przekraczającym trzech lat od wydania dekretu miała za zadanie 
przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej2. Prace nad konstytucją za-
kończyły się w 2002 roku3. Rok później projekt nowej konstytucji został przy-
jęty w drodze referendum większością ponad 96% głosujących4, zaś dokument 
zaczął obowiązywać w 2004 roku5.

W tym samym roku co Katar, niepodległość uzyskał Bahrajn (Hooglund 
1994 s. 107). Władca kraju, szejk Isa bin Salman Al Khalifa ogłosił konsty-
tucyjny charakter rządów w kraju i rozpisał w 1972 wybory do konstytuanty, 
która rok później, w 1973 zaaprobowała nową ustawę zasadniczą (Hooglund 

2 https://web.archive.org/web/20041024231923/http://english.mofa.gov.qa/details.
cfm?id=80 (dostęp: 12.05.2022).
3 https://web.archive.org/web/20041024231923/http://english.mofa.gov.qa/details.
cfm?id=80 (dostęp: 12.05.2022).
4 https://www.electionguide.org/results.php?ID=341 (dostęp: 12.05.2022).
5 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2284&language=en (dostęp: 12.05.2022).
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1994 s. 139). W tym samym roku przeprowadzono w zgodzie z nową konsty-
tucją pierwsze i jedyne wybory parlamentarne (Duke Anthony i Hearty 1980, 
s. 143). Okres parlamentaryzmu trwał niezwykle krótko, bo już w 1975 r. 
władca zawiesił legislatywę (Saleh Al-Jazi 2020, s. 347). Renesans polityczny 
Bahrajnu rozpoczął się w 1999 roku, wraz z objęciem rządów przez syna szejka 
Isy, Hamada bin Isa Al Khalify, który po objęciu rządów zliberalizował system. 
W 2001 w referendum ponad 98% obywateli opowiedziała się za tzw. Kartą 
Akcji Narodowej, dokumentem zawierającym ideały przyświecające reformie 
polityczno-społecznej kraju6. W następnym roku władca promulgował nową 
konstytucję, zawierającą ideały wyrażone w Karcie7, która oficjalnie zamieniła 
Bahrajn w królestwo (Saleh Al-Jazi 2020, s. 347).  Do tej pory konstytucja 
Bahrajnu była dwukrotnie nowelizowana, w 2012 8 i 2017 roku9. Poprawki  
z 2012 dodały do konstytucji między innymi przymus konsultacji z przewod-
niczącymi obu izb parlamentu i sądu konstytucyjnego przez władcę przed roz-
wiązaniem parlamentu.

Rola islamu i wolność religijna

Wszystkie trzy ustawy zasadnicze będące przedmiotem niniejszej analizy 
łączy jednoznaczna afirmacja dla Islamu wyrażona w zapisach nadających reli-
gii muzułmańskiej status religii państwowej, zaś muzułmańskiemu prawu reli-
gijnemu, Szariatowi, miano głównego źródła prawa10. Równocześnie wszystkie 
konstytucje w zawierających katalog praw i wolności obywateli rozdziałach, 
gwarantują wolność wyznania. Dokumenty różnią się jednak pod względem 
konkretnych przepisów odwołujących się w różnych kontekstach do roli Isla-
mu, czy wolności religijnej.

W art. 1 ustawy zasadniczej Kataru, będącym równocześnie samym 
początkiem całego dokumentu ze względu na brak preambuły, wśród kilku 

6 https://www.britannica.com/place/Bahrain/Domestic-and-foreign-relations-since-indepen-
dence (dostęp: 12.05.2022); treść samej karty znajduje się pod linkiem: https://bahrain.bh/wps/wcm/
connect/9d0fa4ed-dd6c-4b82-b521-afab47e6c0d7/National+Action+Chapter+Kingdom+ 
of+Bahrain.pdf?MOD=AJPERES. 
7 https://www.britannica.com/place/Bahrain/Domestic-and-foreign-relations-since-indepen 
dence (dostęp: 12.05.2022).
8 https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2012-05-24/bahrain-constitutional-amend 
ments-issued/ (dostęp: 12.05.2022).
9 https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-03-22/bahrain-constitutional-amend 
ment-allows-military-trials-of-civilians/ (dostęp: 12.05.2022).
10 Konstytucja Kataru z 2003, zwana dalej: „Kon. K.” art. 1, Konstytucja Kuwejtu z 1962, 
zwana dalej „Kon. Kw.” art. 2, Konstytucja Królestwa Bahrajnu z 2002, zwana dalej: „Kon. B.” 
art. 2.
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innych postanowień dotyczących samych fundamentów państwa i jego przy-
należności możemy spotkać przepis o tym, iż Islam jest religią państwową, zaś 
prawo Szariatu powinno być głównym źródłem legislacji. Art. 9  dotyczący po-
wołania następcy tronu stawia między innymi wymóg, aby był on muzułmani-
nem urodzonym z muzułmańskiej matki. Zawarta w kolejnym artykule treść 
składanej na wszechmogącego Boga przysięgi jaką musi złożyć następca tronu  
zawiera między innymi przyrzeczenie respektowania muzułmańskiego prawa 
religijnego. Do respektowania szariatu zobowiązują się w swoich przysięgach 
również członkowie Al-Shoury, premier i ministrowie, jak również sam Emir11. 
Na mocy art. 51 zagwarantowano zaś prawo dziedziczenia w zgodzie z szaria-
tem, zaś art. 21 stwierdza iż rodzina katarska, określona mianem fundamentu 
społeczeństwa, jest ufundowana na religii, etyce i patriotyzmie.

Kwestii wolności religijnej dotyczą art. 35 konstytucji zakazujący dyskry-
minacji między innymi ze względu na religię i art. 50 gwarantujący wszystkim 
wolność praktyk religijnych w zgodzie z prawem i wraz z wymogami zachowa-
nia porządku i moralności publicznej. 

Odwołanie do absolutu możemy znaleźć już w lapidarnej w porównaniu 
ze swoją bahrajńską odpowiedniczką preambule konstytucji Kuwejtu. W pierw-
szych słowach informuje nas ona o wydaniu samego dokumentu w imię Boga 
określonego jako współczujący i miłosierny. Następnie już art. 2 ustanawia is-
lam religią państwową, zaś prawo Szariatu głównym źródłem legislacji. Art. 12 
stwierdza iż państwo powinno zachowywać między innymi islamskie i arabskie 
dziedzictwo, zaś art. 9 określa rodzinę mianem fundamentu społeczeństwa, zaś 
jej ostojami  religię, moralność i miłość do kraju. Również konstytucja Kuwejtu 
w art. 18 zapewnia dziedziczenie w zgodzie z Szariatem. Art. 91 zawiera przysięgę 
przed objęciem urzędu przez parlamentarzystów, która składana jest na Boga 
wszechmogącego, zaś art. 126 rozszerza przysięgę zawartą w art. 91 na ministrów 
i premiera przed objęciem przez nich urzędów.

W rozdziale trzecim zawierającym prawa i obowiązki obywateli Kuwej-
tu znajduje się art. 29 zakazujący dyskryminacji między innymi ze względu 
na religię oraz art. 35 stwierdzający iż wolność religijna jest nieograniczona  
i gwarantujący wolność kultu pod warunkiem, że nie narusza on obyczajów  
i porządku publicznego.

Najwięcej miejsca religii muzułmańskiej poświęcono w konstytucji Króle-
stwa Bahrajnu. Już w samej preambule znajdują się liczne odwołania do Islamu 
jak również do samego absolutu. Jej pierwsze słowa informują, że dokument 

11 Kon. K., art. 74, 92, 119.
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został wydany przez władcę w imię Boga najwyższego, z jego błogosławień-
stwem i pomocą oraz ze świadomością narodu bahrajńskiego obowiązków wo-
bec niego. Trzeci akapit preambuły, odwołujący się do wartości wyrażonych  
w Karcie Akcji Narodowej informuje między innymi o tym, że władze kraju 
pod nowymi postaciami deklarują przynależność do islamu jako wiary, ko-
deksu prawa i sposobu życia. Następnie podkreślony został fakt iż zmiany po-
przedniej konstytucji wychodzą z założenia, że mieszkańcy Bahrajnu wierzą  
w to, że Islam przynosi zbawienie w tym i następnym świecie oraz nie oznacza 
on ani bierności, ani fanatyzmu, lecz celem wyznawców religii muzułmańskiej 
jest mądrość, którą można odnaleźć w różnych miejscach, jednak bez pomi-
jania Koranu. Aby osiągnąć ten cel, Bahrajn powinien patrzeć na całe dzie-
dzictwo ludzkie, zarazem wschodnie jak i zachodnie, adoptując do siebie to 
co uważa za korzystne, jednak w zgodzie z Islamem, wartościami i tradycjami. 
Religijne uzasadnienie w preambule ma również sam system polityczny Kró-
lestwa, bazujący na monarchii konstytucyjnej ufundowanej na Szurze, a który 
jest określony mianem najwyższego modelu rządzenia w Islamie.

Podobnie jak w konstytucji Kataru i Kuwejtu, również w ustawie zasad-
niczej Królestwa Bahrajnu, a konkretnie w art. 2, Islam ustanowiono religią 
państwową, zaś Szariat głównym źródłem legislacji. Również art. 1 pkt. a okre-
śla Królestwo między innymi mianem muzułmańskiego państwa arabskiego. 
Jednak co istotne, rola Islamu została zabezpieczona w konstytucji na mocy 
art. 120, który zakazuje proponowania zmian między innymi wymienionego 
wyżej art. 2 ustawy zasadniczej. W art. 5 pkt. a rodzina, czerpiąca swoją siłę  
z religii, moralności i miłości do ojczyzny została określona mianem podstawy 
społeczeństwa. Ten sam artykuł w punkcie b zagwarantował równość kobiet 
bez naruszenia szariatu, zaś pkt. d dziedziczenie w zgodzie z prawem muzuł-
mańskim. Następny artykuł nakłada na państwo zapewnienie ochrony arab-
skiego i islamskiego dziedzictwo oraz co ciekawe, stwierdza, iż kraj dąży do 
wzmocnienia więzi między krajami islamskimi oraz do realizacji aspiracji naro-
du arabskiego do jedności i postępu. Art. 7 pkt. b informuje o tym, iż prawo 
reguluję troskę o nauczanie religijne i narodowe na różnych etapach i formach 
edukacji, zaś w art. 9 pkt. a możemy przeczytać, iż własność, kapitał i praca,  
w zgodzie z zasadami islamskiej sprawiedliwości, są podstawowymi skład-
nikami społecznego bytu państwa i bogactwa narodowego. Co więcej, Król, 
określony w art. 33 pkt. a mianem lojalnego obrońcy religii, składa zapisaną  
w art. 33 pkt. i przysięgę na wszechmogącego Boga. Na absolut  
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przysięgają przed objęciem urzędu również członkowie parlamentu oraz pre-
mier i ministrowie12. 

Ciekawy i oryginalny przepis znajduje się również w art. 89 pkt. b, który 
dotyczy immunitetu parlamentarzystów. Stwierdza on iż żaden członek par-
lamentu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wyrażanie swo-
ich opinii lub idei w Radzie Konsultacyjnej lub Izbie Deputowanych, chyba  
że wyrażona opinia jest sprzeczna z podstawami religii lub jedności narodu lub 
szacunku do króla lub zniesławia życie osobiste jakiejkolwiek osoby.

Ustawa zasadnicza Bahrajnu w art. 18 zakazuje również dyskrymina-
cji  ze względu na między innymi religię i wyznanie, zaś w art. 22 stwierdza  
iż wolność sumienia jest absolutna, a państwo gwarantuję nienaruszalność kultu 
i swobodę sprawowania obrzędów w zgodzi z obyczajami panującymi w kraju.

Rodzina panująca i dziedziczenie

Zarówno katarska, kuwejcka jak i bahrajńska ustawa zasadnicza zawiera-
ją postanowienia dotyczące rodziny panującej oraz dziedziczenia w państwie.  
Art. 8 konstytucji Kataru określa rządy w państwie jako dziedziczne i nale-
żące do rodziny Al Thani, a konkretnie do męskich potomków Hamada Bin 
Khalifa Bin Hamada Bin Abdullaha Bin Jassima. Władza przechodzi na syna, 
którego wskaże emir, jednak jeśli takowego nie posiada, to władza przechodzi 
na członka rodziny wskazanego jako następca tronu przez emira, a potem to 
jego męscy potomkowie będą dziedziczyć władzę.

Sama procedura wyznaczenia następcy tronu została określona w art. 9, 
według niej wyznaczenie sukcesora następuje dopiero po odbyciu konsultacji  
z innymi przedstawicielami rodziny panującej oraz z „ludźmi mądrości”  
w państwie. Książę musi złożyć opisaną w art. 10 konstytucji przysięgę, którą 
kończy przyrzeczeniem na wierność państwu oraz Emirowi13.   

Do najważniejszych kompetencji następcy tronu należy przejmowanie 
uprawnień władcy pod jego nieobecność lub w przypadku innych tymczaso-
wych ważnych okoliczności14. Ponadto Emir może przekazać następcy tronu 
część swoich funkcji i kompetencji, zaś sukcesor przewodniczy posiedzeniom 
Rady Ministrów jeżeli jest na nich obecny15. W razie gdyby następca tronu nie  
 

12 Kon. B., art. 78 i 46.
13 Cała treść przysięgi w Kon. K., art. 10.
14 Kon. K., art. 11.
15 Kon. K.,  art. 12.
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mógł sprawować swoich funkcji, to emir może wyznaczyć zastępcę z rodziny, 
ten jednak musi wcześniej złożyć identyczną przysięgę co następca tronu16.

Katarską ustawę zasadniczą charakteryzuje również podniesienie do rangi 
konstytucyjnej organu ściśle związanego z dziedziczeniem i rodziną panującą. 
Chodzi o opisaną w art. 14-16 Radę Rodziny Panującej. Ma ona zostać powo-
łana przy pomocy rezolucji przez Emira, który ma wyznaczyć do niej członków 
spośród rodziny panującej17. W świetle art. 15 Rada określa wakat na stanowi-
sku Emira w przypadku jego śmierci lub całkowitej niezdolności do pełnienia 
swoich funkcji, następnie zaś wraz z Radą Ministrów i Al-Shourą po odbyciu 
tajnej wspólnej sesji ogłaszają wakat i obwołają następcę tronu nowym władcą. 
Rada odgrywa również ważną rolę w przypadku, kiedy następca tronu zostanie 
Emirem w wieku mniej niż 18 lat. Wtedy to Rada Rodziny Panującej powo-
łuje osoby do pełniącej tymczasowo rządy Rady Regencyjnej, która składa się  
z przewodniczącego i 3-5 członków, z czego przewodniczący i większość człon-
ków musi należeć do rodziny królewskiej18. 

Kuwejcka ustawa zasadnicza w art. 4 określa państwo mianem dziedzicz-
nego emiratu, w którym rządzą potomkowie Mubaraka Al Sabaha, szejka 
z przełomu XIX i XX wieku, określanego w literaturze mianem Mubaraka 
Wielkiego (Crystal 1993, s.  86). W myśl tego samego artykułu, następca tro-
nu powinien być wybrany w ciągu roku od wyboru nowego Emira. Chociaż 
jest on nominowany przez Emira, to w odróżnieniu do Kataru oraz Bahrajnu, 
głos w sprawie samego wyboru należy również do parlamentu. Po nominacji, 
Zgromadzenie Narodowe musi podczas specjalnej sesji zgodzić się na jego wy-
bór, jeżeli tego nie zrobi, Emir nominuje przynajmniej trzech potencjalnych 
następców tronu z rodu, a Zgromadzenie przysięga wierność jednemu z nich 
i to on staje się następcą tronu. Sukcesor musi być pełnoletni, obdarzony roz-
sądkiem i być prawowitym synem muzułmańskich rodziców19.

Następca tronu podczas nieobecności monarchy sprawuje jego funkcję, co 
wynika z art. 61 kuwejckiej ustawy zasadniczej, który informuje, iż emir może 
dekretem wybrać swojego zastępcę, jeżeli następca tronu podczas nieobec-
ności władcy nie może sprawować jego funkcji. Tak wybrany zastępca emira  
w następnym artykule nazwany zostaje wiceemirem, zaś art. 61 informuje  
o tym, że w władca w dekrecie powołującym go może zawrzeć określone usta-
lenia dotyczące wykonywania uprawnień w jego imieniu lub ograniczenie 

16 Kon. K.,  art. 13.
17 Kon. K.,  art. 14.
18 Kon. K., art. 16.
19 Kon. Kw., art. 4.
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ich zakresu. Wiceemir składa na specjalnej sesji Zgromadzenia Narodowego 
identyczną przysięgę jak opisana w art. 60 przysięga Emira, jednak dodaje do 
niej słowa o wierności wobec Emira20.

W świetle art. 1 pkt. b rząd w Królestwie Bahrajnu to konstytucyjna mo-
narchia dziedziczna, przekazana przez Szejka Isa bin Salmana Al Khalifa, jego 
najstarszemu synowi, szejkowi Hamadowi bin Isa Al Khalifa, który sprawuje 
obecnie rządy w kraju. Artykuł ten stwierdza, że władza powinna być przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie najstarszemu synowi, chyba że król za życia wy-
znaczy innego syna na następcę zgodnie z dekretem o dziedziczeniu, który we-
dług pkt. c tego samego artykułu ma charakter konstytucyjny i może być tylko 
zmieniony zgodnie z art. 120 dotyczącym właśnie poprawek do konstytucji.

Zgodnie z art. 34 pkt. c następca tronu składa identyczną przysięgę jak 
Król przed objęciem urzędu, jednak dodaje w niej przyrzecznie dotyczące 
wierności władcy. Podobnie jak w Katarze i Kuwejcie następca tronu spra-
wuje funkcję władcy pod jego nieobecność21. Również w Bahrajnie podczas 
nieobecności władcy i niezdolności jego sukcesora do przejęcia kompetencji 
monarchy, król mianuje swojego zastępcę, jednocześnie określając specjalną 
regulację wykonywania jego uprawnień z możliwością ograniczenia ich zakre-
su22. Jeżeli władca na swojego zastępcę wybierze ministra lub członka którejś 
z izb parlamentu, to nie może on brać udziału w pracach ministerialnych lub 
parlamentarnych w czasie pełnienia funkcji zastępcy23. Jednocześnie zastępca 
składa domyślnie przed Zgromadzeniem Narodowym lub jeśli nie przed nim, 
to przed królem identyczną przysięgę jak następca tronu. Różnica jest tylko 
taka, że następca tronu składa przysięgę tylko raz, niezależnie od tego ile razy 
będzie zastępował władcę24.

Kwestie utrzymania władcy trzy konstytucje regulują w różny sposób. 
Art. 17 konstytucji Kataru przyznaje Emirowi dużą autonomię finansową,  
w jego myśl to sam Emir corocznie, w drodze uchwały ustala swoje uposażenie 
i środki przeznaczone na dary i pomoc. W Kuwejcie na mocy art. 78 ustawy 
zasadniczej roczne uposażenie monarchy na czas jego panowania zostaje okre-
ślone po jego wstąpieniu na tron ustawą. W przypadku Królestwa Bahrajnu, 
w świetle art. 33 pkt. m informującego o istnieniu połączonego z monarchą  
i regulowanego na podstawie dokumentu wydanego przez niego, dworu 

20 Kon. Kw., art. 63.
21 Kon. B., art. 34 pkt. a.
22 Kon. B.,  art. 34 pkt. a.
23 Kon. B., art. 34 pkt. b.
24 Kon. B.,  art. 34 pkt. c. 
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królewskiego, jego budżet i zasady kontroli tegoż budżetu są regulowane kró-
lewskim dekretem.

Kolejną wspólną cechą wszystkich trzech monarchii zatoki perskiej 
jest zapisanie w konstytucji niepodważalności władzy rodziny królewskiej.  
Art. 145 ustawy zasadniczej Kataru informuje, że rządy państwa i dziedziczenie 
nie mogą być przedmiotem wniosku o zmianę. W Kuwejcie ta kwestia została 
uregulowana w art. 175, który stwierdza, że przepisy dotyczące między innymi 
rządów emirskich w kraju nie mogą zostać poddane rewizji. Tak samo art. 120 
pkt. c bahrajńskiej konstytucji zakazuje proponowania zmian między innymi 
monarchii konstytucyjnej i zasady dziedziczenia rządów. Również we wszyst-
kich trzech konstytucjach zakazane jest proponowanie zmian ograniczających 
władzę monarchy pod jego nieobecność25.

Legitymizacja i podział władzy 

Pomimo istnienia silnej pozycji monarchy oraz relatywnie niewielkiej  
w porównaniu z krajami zachodnimi partycypacji obywateli w sprawowa-
niu rzeczywistej władzy poprzez swoich przedstawicieli, zarówno konstytucja 
Kataru, Bahrajnu jak i Kuwejtu formalnie przekazują władzę w ręce narodu. 
Zarówno art. 6 kuwejckiej konstytucji, jak również art. 1 pkt. d bahrajń-
skiej odpowiedniczki określają system rządów w kraju jako demokratyczny, 
zaś suwerenność oddają w ręce narodu, będącego źródłem wszelkiej władzy.  
Co więcej, art. 1 pkt. e bahrajńskiego dokumentu wzmacnia formalnie de-
mokratyczne przesłanie, mówiąc o równych uprawnieniach kobiet i mężczyzn 
do partycypacji w sprawach publicznych i korzystania z praw politycznych  
poprzez między innymi równe prawo do głosowania. Katarska ustawa zasadni-
cza również afirmuje obie zasady, jednak rozbija je na dwa artykuły; art. 1 in-
formuje między innymi o demokratycznym charakterze systemu politycznego, 
zaś art. 59 podkreśla pochodzenie władzy od ludu.

Godną uwagi kwestią jest preambuła konstytucji Królestwa Bahrajnu, 
która z jednej strony odwołuje się do woli ludu wyrażonej w poparciu dla 
Karty Akcji Narodowej, z drugiej jednak pomimo późniejszych zapisów o su-
werenności narodu, już w pierwszym zdaniu suwerenem Królestwa Bahrajnu 
zostaje określony król Hamad bin Isa Al Khalifa. Jest to o tyle ciekawe, że 
również pierwsza konstytucja kraju, z 1973, również w art. 1 pkt. d zawierała  
 

25 Kon. K., art. 147; Kon. Kw., art. 176; Kon. B., art. 120 pkt. d. 
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niemal identyczny przepis, w myśl którego suwerenem i źródłem wszelkiej 
władzy był lud. 

Partycypacja ludu w podejmowaniu decyzji ogranicza się jednak we 
wszystkich trzech krajach do wyboru swoich przedstawicieli do części lub cało-
ści parlamentu i w przypadku Bahrajnu i Kataru do możliwości wzięcia udzia-
łu w referendum zwołanym przez władcę26.

 Wszystkie trzy konstytucje ustanawiają system rządów oparty na trójpo-
dziale władz i ich współpracy w zgodzie z postanowieniami ustawy zasadniczej27, 
zaś monarcha w świetle przepisów wszystkich trzech krajów został uznany za 
głowę państwa i osobę nietykalną28. Co warte podkreślenia, katarska konsty-
tucja w art. 64 dodaje do tego nakaz szacunku wobec Emira, zaś art. 33 a kon-
stytucji Królestwa Bahrajnu określa króla mianem nominalnego reprezentanta 
państwa, obrońcy religii i ojczyzny oraz symbolu państwowej jedności. 

Z formalnie najbardziej rozdzielonymi władzami mamy do czynienia 
w Katarze, gdzie w świetle ustawy zasadniczej władza wykonawcza przysłu-
guje emirowi, który jest jedynie wspierany przez Radę Ministrów29. Władza 
ustawodawcza spoczywa na jednoizbowym parlamencie (Al-Shourze)30, zaś 
władza sądownicza należy do sądów, które wydają wyroki w imieniu emira31. 
W tym miejscu należy jednak nadmienić, że art. 77 informuje, że spośród 45 
członków Al-Shoury, jedynie 30 wybieranych jest przez obywateli w wyborach, 
zaś 15 jest nominowanych przez emira. Wiele wątpliwości wzbudza również 
sama praktyka wyborcza w Katarze, ponieważ pierwsze wybory parlamentarne 
odbyły się dopiero w październiku 2021 roku, a więc ponad 17 lat po wejściu 
w życie obecnej ustawy zasadniczej32. W przeciwieństwie do Bahrajnu i Kuwej-
tu, monarcha w Katarze nie posiada inicjatywy ustawodawczej, jednakże po-
siada ją każdy parlamentarzysta33, w tym również ci nominowani przez władcę 
oraz podległa emirowi Rada Ministrów.34.

Z nieco bardziej rozmytym podziałem mamy do czynienia w Kuwejcie  
i Bahrajnie, w których monarcha przynależy zarówno do władzy ustawodaw-
czej jak i wykonawczej. Kuwejcka ustawa zasadnicza w art. 51 legislatywę 

26 Kon. K., art. 75; Kon. B., art. 43.
27 Kon. K., art. 60; Kon. Kw., art. 50; Kon. B., art. 32 pkt. a.
28 Kon. K., art. 64; Kon. Kw., art. 54; Kon. B., art. 33 pkt. a. 
29 Kon. K., art. 62 i 120. 
30 Kon. K., art. 61. 
31 Kon. K., art. 63.
32 Więcej na ten temat: https://www.reuters.com/world/middle-east/qatar-holds-first-legislative- 
elections-2021-10-02/ (dostęp: 15.05.2022). 
33 Kon. K., art. 105.
34 Kon. K.,  art. 121.



176

PAWEŁ MATLAK

przekazuje w ręce emira oraz pięćdziesięcioosobowego, wybieranego w demo-
kratycznych wyborach Zgromadzenia Narodowego, zaś na mocy art. 52 egze-
kutywę sprawuje emir, gabinet i ministrowie. W Królestwie Bahrajnu władza 
ustawodawcza należy do króla i Zgromadzenia Narodowego, zaś władza wy-
konawcza spoczywa w rękach Króla razem z Radą Ministrów i ministrami35. 
W świetle obu konstytucji, podobnie jak w Katarze, władza sądownicza jest 
sprawowana w imieniu władcy36.

Sam parlament Bahrajnu zasługuje na szczególną uwagę w kontekście 
władzy monarchy. Zgromadzenie Narodowe składa się z dwóch, liczących 
po 40 członków izb; Rady Konsultacyjnej i Izby Deputowanych.37 O ile 
Izba Deputowanych jest wybierana w sposób demokratyczny, w powszech-
nych wyborach, o tyle Rada Konsultacyjna składa się wyłącznie z nominatów 
królewskich, powoływanych i odwoływanych przez władcę, co daje monarsze 
ogromny wpływ na drugi organ legislatywy. Uzasadnienie dla takiej budowy 
parlamentu oraz całego systemu rządów Królestwa znajdujemy już preambu-
le jego konstytucji, w której możemy przeczytać między innymi, iż „Władca  
w swojej przenikliwości wybiera pewne doświadczone osoby do Rady Kon-
sultacyjnej, a świadomi, wolni i lojalni ludzie wybierają poprzez wybory tych, 
którzy wchodzą Izbę Deputowanych”.

W przypadku Królestwa Bahrajnu monarcha ma również wpływ na 
władzę sądowniczą poprzez fakt, iż w świetle art. 33 pkt. h przewodniczy on 
Wysoka Rada Sądownictwa, która na mocy art. 105 pkt. b jest organem po-
wołanym w celu nadzorowania sprawnego toku pracy w sądach i ich orga-
nach pomocniczych. Król nominuje zaproponowanych mu przez nią sędziów. 
Jednocześnie władca mianuje prezydenta i sześciu pozostałych członków sądu 
konstytucyjnego.  

Tradycyjne prerogatyw monarchy

Zarówno emir w Katarze i Kuwejcie, jak również król w Bahrajnie zo-
stali podobnie wyposażeni w świetle swoich ustaw zasadniczych w tradycyjne 
prerogatywy przysługujące głowie państwa jak również posiadają kompetencje 
przysługujące zwykle najsilniejszemu organowi władzy wykonawczej, jeżeli ta-
kowa jest podzielona. 

35 Kon. B., art. 32 pkt. b.  
36 Kon. Kw., art. 53; Kon. B., art. 32 pkt. b. 
37 Kon. B., art. 51, 52 i 56.
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We wszystkich trzech krajach konstytucje jednoznacznie stwierdzają, 
iż tylko władca ratyfikuje i promulguje prawo38. Wspólne dla omawianych 
państw jest również prawo łaski lub zmniejszenia kary zgodnie z prawem przy-
sługujące monarsze39 oraz konstytucyjne nadanie mu prawa do przyznawania 
odznaczeń również w zgodzie z przepisami40. Ustawa zasadnicza Bahrajnu na-
daje Królowi prawo do ustanawiania, nadawania i wycofywania stopni cywil-
nych i wojskowych oraz innych tytułów honorowych41. Władca we wszystkich 
trzech państwach powołuje i odwołuje także członków służby cywilnej  
i personel wojskowy42, jednakże w Katarze prawo do powołania i odwołania 
pracowników służby cywilnej ma również Rada Ministrów jeżeli nie wchodzi 
w zakres kompetencji emira43. Co warte podkreślenia, również waluta Kuwej-
tu i Bahrajnu jest wybijana w imieniu władcy44.

Konstytucja katarska jako jedyna wprost w art. 66 stwierdza, iż emir re-
prezentuje państwo wewnętrznie i zewnętrznie i we wszystkich relacjach mię-
dzynarodowych, jednak we wszystkich trzech omawianych krajach władca 
posiada podobne kompetencje w stosunkach międzynarodowych. Monarcha 
zarówno w Katarze, Kuwejcie jak i Bahrajnie jest upoważniony do akredytacji 
misji konsularnych i dyplomatycznych45, a w Kuwejcie i Bahrajnie również 
przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli obcych państw. 

Niemal identycznie we wszystkich trzech monarchiach Zatoki Perskiej 
wygląda kwestia zawierania umów międzynarodowych. Głowa państwa dekre-
tem zawiera takowe traktaty i odsyła je do parlamentu ze stosownym wyjaśnie-
niem, jednak wszystkie konstytucje nakazują wyrażenie zgody na ratyfikację, 
jeżeli ustawy dotyczą najważniejszych spraw państwowych, takich jak między 
innymi sojusze, czy prawa publiczne i prywatne obywateli. Umowy zyskują 
moc prawną dopiero po ratyfikacji i publikacji. Ciekawą kwestią są również 
przepisy dotyczące klauzuli tajnych. Jedynie ustawa zasadnicza Kuwejtu w peł-
ni wyklucza zawieranie niejawnych postanowień. Katar oraz Bahrajn zakazują 
tylko zawierania tajnych klauzuli, które stoją w sprzeczności z upubliczniony-
mi informacjami46.

38 Kon. K., art. 67 ust. 2; Kon. Kw. art. 79; Kon. B., art. 35 pkt. a.  
39 Kon. K., art. 67 ust. 6; Kon. Kw. art. 75; Kon. B., art. 41.
40 Kon. K., art. 67 ust. 7; Kon. Kw. art. 76; Kon. B., art. 33 pkt. i. 
41 Kon. B., art. 33 pkt. j. 
42 Kon. K., art. 67 ust. 4; Kon. Kw. art. 74; Kon. B., art. 40.
43 Kon. K., art. 121 pkt. 6.
44 Kon. Kw. art. 77; Kon. B. art. 33 pkt. k. 
45 Kon. K. art. 67 pkt. ust. 5; Kon. Kw., art. 74; Kon. B., art. 40.
46 Kon. K. art. 68; Kon. Kw., art. 70; Kon. B., art. 37.
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W świetle postanowień wszystkich trzech konstytucji monarcha jest na-
czelnym dowódcą sił zbrojnych. Wspólne jest również upoważnienie władcy 
do wypowiadania dekretem wojny defensywnej, przy jednoczesnym zakazie 
prowadzenia wojny ofensywnej, jednak różnica pojawia się w samej realizacji 
roli monarchy jako formalnego zwierzchnika sił zbrojnych.  

Art. 65 katarskiej ustawy zasadniczej oprócz ustanowienia emira głów-
nodowodzącym sił zbrojnych zawiera przepisy dotyczące Rady Obrony, która 
bezpośrednio podlega władcy, a przez którą nadzoruje on wojsko. Sama Rada 
ma zostać ukonstytuowana przez przy pomocy rezolucji emira, która określi 
również jej funkcje. Emir w świetle art. 69 w wyjątkowych przypadkach prze-
widzianych przez prawo wprowadza dekretem stan wojenny. W tym czasie 
może podjąć wszelkie pilne i niezbędne środki mające na celu przeciwdziałanie 
zagrożeniom. Jednakże dekret, który wprowadza stan wojenny musi określać 
charakter tej wyjątkowej sytuacji oraz wyjaśnić środki podjęte w celu jej roz-
wiązania. Parlament ma być powiadomiona o takim dekrecie w ciągu piętna-
stu dni od jego wydania, a w przypadku, gdy parlament akurat nie jest z jakie-
gokolwiek powodu na posiedzeniu to zostanie o nim powiadomiony podczas 
najbliższego zwołania. Emir wprowadza stan wojenny na określony czas i nie 
może go przedłużyć tak długo, aż nie zostanie zaaprobowany przez parlament.

Następny artykuł informuje o możliwości wydawania przez Emira de-
kretów z mocą prawa w wyjątkowych sytuacjach, które wymagają podjęcia 
natychmiastowych działań i w przypadku kiedy parlament nie obraduje. De-
krety te mają jednak zostać przedłożone parlamentowi na jego pierwszym po-
siedzeniu, który w ciągu 40 dni od daty przedłożenia może większością dwóch 
trzecich głosów odrzucić którykolwiek z dekretów lub zażądać jego zmiany  
w określonym terminie. 

W Kuwejcie art. 67 ustawy zasadniczej oprócz ustanowienia Emira na-
czelnym dowódcą sił zbrojnych nadaje mu kompetencja do nominacji i zdymi-
sjonowania oficerów w zgodzie z prawem. W świetle art. 69 Emir ogłasza stan 
wojenny w przypadkach konieczności określonych w ustawie i w trybie w niej 
określonym. Dekret jest przekazywany do Zgromadzenia Narodowego w cią-
gu piętnastu dni od jego wydania w celu podjęcia decyzji w sprawie przyszłości 
stanu wojennego. Jeżeli ogłoszenie nastąpi w okresie rozwiązania parlamentu, 
to jest ono kierowane do nowego Zgromadzenia Narodowego, które na pierw-
szym posiedzeniu większością głosów może zdecydować o jego kontynuacji. 
Stan wojenny może być przedłużony za zgodą parlamentu co trzy miesiące.

Art. 71 pozwala Emirowi wydawać dekrety z mocą prawa w nagłych sy-
tuacjach, kiedy Zgromadzenie Narodowe nie obraduje lub jest rozwiązane. 
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Takie dekrety muszą być jednak zgodne z konstytucją i ustawą budżetową 
oraz są przekazywane w ciągu piętnastu dni parlamentowi jeśli jest na sesji. Je-
żeli Zgromadzenie jest rozwiązane lub zakończyła się jego kadencja, to dekrety 
są kierowane do następnego Zgromadzenia Narodowego na jego pierwszym 
posiedzeniu. Dekrety tracą moc w sposób retroaktywny jeżeli nie zostaną ode-
słane lub Zgromadzenie ich nie potwierdzi.

W monarchii bahrajńskiej zaś, król w świetle art. 33 pkt. g dowodzi si-
łami zbrojnymi i powierza im zadania w ojczyźnie i poza nią. Siły zbrojne są 
bezpośrednio powiązane z Królem. Art. 36 pkt. a pozwala władcy na wypowie-
dzenie przy użyciu dekretu wojny obronnej, ten jednak musi być natychmiast 
przedstawiony parlamentowi w celu podjęcia decyzji o prowadzeniu wojny. 
Konstytucja Bahrajnu w art. 36 pkt. b wyróżnia dwa stany wyjątkowe; stan 
wojenny i stan bezpieczeństwa narodowego. Oba mogą być ogłoszone wyłącz-
nie dekretem, z czego stan wojenny nie może być ogłoszony na więcej niż 3 
miesiące, ale może być przedłużony za zgodą większości obecnych członków 
Zgromadzenia Narodowego.

Również w Bahrajnie w sytuacji kiedy nie obraduje parlament lub w prze-
rwie pomiędzy jego obradami, a wydarzy się coś pilnego, to król w świetle art. 
38 ma prawo do wydawania dekretów z mocą prawa, jednak nie mogą one stać 
w sprzeczności z ustawą zasadniczą. Muszą one jednak potem zostać przed-
stawione w ciągu miesiąca obu izbom parlamentu jeżeli akurat trwa sesja lub  
w ciągu miesiąca od pierwszego posiedzenia każdej z dwóch nowo wybranych 
izb w przypadku kiedy parlament był rozwiązany lub zakończyła się jego ka-
dencja. Jeżeli dekrety nie zostaną w terminie przedstawione parlamentowi, lub 
ten zdecyduje się ich nie potwierdzić to tracą moc w sposób retroaktywny.

Warto nadmienić, że wśród konstytucyjnych kompetencji Emira w Kata-
rze możemy wymienić jeszcze powoływanie i organizację ministerstw i innych 
organów rządowych oraz określanie ich funkcji47 oraz powoływanie i organi-
zowanie tych ciał doradczych, które pomagają władcy w kierowaniu, nadzo-
rowaniu i określaniu funkcji w wysokiej polityce państwa48. W Bahrajnie zaś 
w świetle art. 39 pkt. a  król określa w drodze dekretów przepisy wykonaw-
cze ustaw, chociaż ustawa może przewidywać niższy instrument od dekretu.  
W Królestwie Bahrajnu władca miał określić regulaminy kontroli i przepi-
sy niezbędne do organizacji dyrekcji i departamentów w drodze dekretów  
i w sposób niesprzeczny z prawem49. 

47 Kon. K., art. 67 ust. 8.
48 Kon. K.,  art. 67 ust. 9. 
49 Kon. B., art. 39 pkt. b. 
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Monarcha wobec  
innych organów władzy wykonawczej 

Chociaż emir w Katarze i Kuwejcie oraz król w Bahrajnie nie są jedynymi 
organami egzekutywy, to jednak władca ma realnie zdecydowanie silniejszą po-
zycję od Rady Ministrów i samego premiera w każdym z tych krajów. Jednakże  
 
same kompetencje monarchy wobec innych organów władzy wykonawczej  
w szczegółach różnią się w każdym z państw.

Wyliczający niektóre najważniejsze kompetencje emira, art. 67 katarskiej 
konstytucji już w ustępie pierwszym przyznaje właśnie monarsze zadanie opra-
cowywania ogólnej polityki państwa przy pomocy Rady Ministrów. Podobne 
postanowienia o jedynie pomocniczej roli Rady spotykać możemy nie tylko  
w przytoczonym dwa rozdziały wcześniej art. 62, ale również w art. 120,  
w świetle którego Rada Ministrów wspiera władcę w wykonywaniu jego obo-
wiązków i uprawnień. 

W ustępie trzecim, art. 67 upoważnia władcę do zwoływania Rady Mini-
strów do zebrania się kiedy tylko jest to potrzebne dla dobra publicznego i do 
przewodniczenia im kiedy tylko w nich uczestniczy. 

Na mocy art. 72, emir mianuje premiera, akceptuje jego rezygnację i usu-
wa go z urzędu, z czego rezygnacja lub dymisja Prezesa Rady Ministrów po-
woduje dymisję całego gabinetu. W świetle następnego artykułu emir mianuje 
również samych ministrów, jednak robi to na podstawie nominacji premiera. 
W podobny sposób przyjmuje rezygnację ministrów i usuwa ich z urzędu. Rolę 
władcy w formowaniu drugiego organu egzekutywy potwierdza również art. 
118, dodaje on jednak iż emir może powierzyć premiowi lub innemu mini-
strowi jedno lub więcej ministerstw, zaś prawo określa uprawnienia ministrów. 
Przed objęciem swojego urzędu premier i każdy minister musi złożyć również 
przysięgę przed emirem, w której przyrzeka między innymi lojalność wobec 
władcy50.

Kwestię odpowiedzialności wobec władcy określa art. 123, na mocy 
którego premier i ministrowie są zbiorowo odpowiedzialni przed monarchą  
za implementację generalnej rządowej polityki oraz każdy z nich z osobna  
za obowiązki związane z pełnieniem służby. Warto nadmienić, że każdy mi-
nister jest również odpowiedzialny za swoje ministerstwo przed parlamentem,  
 

50 Kon. K. art. 119.
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która większością 2/3 głosów swoich członków może udzielić ministrowi wo-
tum nieufności51.

Wśród kompetencji i zadań Rady Ministrów wymienionych w art. 121 
w paragrafie 11 możemy przeczytać, że emir musi zatwierdzić przygotowany 
przez Radę raport dotyczący realizowanych w najbliższym roku zadań w po-
lityce zagranicznej i wewnętrznej, zaś następny artykuł daje władcy prawo do 
zażądania sprawozdania od premiera i ministrów w każdej sprawie państwowej 
mieszczącej się w zakresie ich funkcji. Premier ma również obowiązek przed-
stawienia emirowi decyzji podjętych przez Radę Ministrów, które wymagają 
akceptacji władcy52..

W Kuwejcie również premier jest mianowany przez emira, jednakże in-
formujący o tym art. 56 konstytucji nakłada na władcę obowiązek przepro-
wadzenia „tradycyjnych konsultacji”. Monarcha ma również prawo usunięcia 
Prezesa Rady Ministrów z urzędu, jednak w świetle art. 129 takie działanie 
podobnie jak rezygnacja samego premiera powoduje automatycznie rezygnację 
lub odwołanie wszystkich pozostałych ministrów. Podobnie mianuje i usuwa 
ministrów z pełnionych przez nich funkcji na rekomendację premiera. Gabinet 
zaś jest w taki sposób formowany na początku każdej kadencji Zgromadzenia 
Narodowego53. Ministrowie i premier przed objęciem urzędu zobowiązani są 
do złożenia przed władcą przysięgi, która zawiera między innymi przyrzeczenie 
wierności wobec niego54.

W świetle art. 58 premier i ministrowie są wspólnie odpowiedzialni przed 
Emirem za generalną politykę państwa, a każdy minister jest odpowiedzial-
ny za działania swojego resortu. Każdy minister jest również odpowiedzialny  
za sprawy swojego ministerstwa przed Zgromadzeniem Narodowym, które 
może uchwalić wobec niego wotum nieufności zwykłą większością głosów,  
z wyłączeniem głosu ministrów jeżeli łączą oni funkcję posła i parlamenta-
rzysty55. Ciekawszą kwestią jest odpowiedzialność premiera przed Zgromadze-
niem Narodowym. W świetle art. 102 nie można udzielić wotum nieufności 
wobec premiera ze względu na to, że nie jest on odpowiedzialny za żadne 
ministerstwo. Jednakże parlament może większością głosów uznać, że nie 
może współpracować z premierem. Wtedy sprawa trafia do Emira, który może  
 

51 Kon. K.  art. 111.
52 Kon. K., art. 125.
53 Kon. Kw. art. 56.
54 Kon. Kw.  art. 126.
55 Kon. Kw., art. 101.
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albo odwołać premiera i zwołać nowy gabinet, albo rozwiązać Zgromadzenie 
Narodowe. 

Ponadto uchwały Rady Ministrów są przedstawiane Emirowi do zatwier-
dzenia w przypadku, gdy wymagane jest wydanie dekretu.56 Kuwejt od Bah-
rajnu i Kataru odróżnia również fakt, że domyślnie to premier przewodniczy 
spotkaniom Rady57.

W Królestwie Bahrajnu w świetle art. 33 pkt. c król sprawuje władzę bez-
pośrednio oraz poprzez swoich ministrów. Król podobnie jak ma to miejsce  
w Katarze i Kuwejcie mianuje i dymisjonuje premiera oraz powołuje i mianuje 
ministrów na jego propozycję58. Ministrowie zaś są razem odpowiedzialni za 
generalną politykę rządową, a każdy z osobna jest odpowiedzialny za swój re-
sort59. Gabinet musi być uformowany w taki sposób co kadencję Zgromadze-
nia Narodowego60, zaś przed objęciem urzędów premier i ministrowie składają 
przysięgę przed królem między innymi zawierającą przyrzeczenie lojalności 
wobec niego61.

Jednakże po ślubowaniu rząd musi uzyskać zatwierdzenie w demokra-
tycznie wybranej Izbie Deputowanych. Wedle procedury opisanej w art. 46, 
po złożeniu przysięgi premier w ciągu 30 dni wygłasza expose przed Izbą. Na-
stępnie w ciągu 30 dni większość członków Izby musi je zatwierdzić, jeżeli 
tego nie zrobi, premier ponownie przedstawia przed Izbą swoje zmienione orę-
dzie. Jeśli Izba ponownie odrzuci je większością 2/3 głosów swoich członków,  
to król jest zmuszony zaakceptować rezygnację gabinetu. Następnie król po-
nownie powołuje nowy gabinet zgodnie z wcześniej opisaną procedurą. Jeżeli 
Izba ponownie nie zatwierdzi expose, to król może rozwiązać Izbę lub przyjąć 
rezygnację gabinetu i powołać nowy co znowu rozpoczyna procedurę. 

Każdy minister z osobna jest odpowiedzialny przed Izbą Deputowanych 
za swoje ministerstwo. Izba większością 2/3 głosów może udzielić wotum nie-
ufności ministrowi.62 W Bahrajnie kwestia odpowiedzialności premiera przed 
parlamentem została rozwiązana niemal identycznie jak w przypadku Kuwejtu. 
Co prawda premier jest formalnie odpowiedzialny tylko przed władcą, jednak-
że Izba deputowanych większością 2/3 głosów może uchwalić wniosek o nie-
możliwość współpracy z premierem, który trafia do króla. Ten zaś albo usuwa 

56 Kon. Kw.,  art. 128.
57 Kon. Kw.,  art. 127.
58 Kon. B., art. 33 pkt. d.
59 Kon. B.,  art. 33 pkt. c.
60 Kon. B.,  art. 33 pkt. e.
61 Kon. B.,  art. 46.
62 Kon. B., art. 66.
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premiera z urzędu i rozpoczyna tym samym procedurę formowania gabinetu, 
albo rozwiązuje Izbę Deputowanych63.

Podobnie jak w Katarze, król przewodniczy tym spotkaniom Rady Mini-
strów, na które się uda64 oraz decyzje Rady są przedkładane królowi do zatwier-
dzenia w przypadkach, gdy wymagane jest wydanie odpowiedniego dekretu65.

Monarcha wobec władzy ustawodawczej 

Elementem najbardziej różniącym system polityczny Kataru, Kuwejtu  
i Bahrajnu jest bez wątpienia parlament, a konkretnie jego kształt, sposób wy-
bierania parlamentarzystów oraz same kompetencje. 

Najmniejsze kompetencje oraz rolę posiada katarska Al-Shoura. Art. 76 
katarskiej ustawy zasadniczej do jej zadań zalicza zatwierdzanie generalnej po-
lityki rządu, budżetu oraz funkcję kontrolną wobec władzy wykonawczej. Do-
dając do tego fakt wyboru aż 1/3 samej izby przez emira oraz praktykę funk-
cjonowania parlamentu, wyłania się obraz ciała mocno fasadowego. Al-Shoura 
pracuje w trybie sesyjnym, a jej roczny termin sesyjny trwa co najmniej osiem 
miesięcy66. Parlament rozpoczyna coroczną sesję zwyczajną po zwołaniu przez 
władcę w październiku każdego roku67. Emir zwołuje Al-Shoure na pierwsze 
posiedzenie po powszechnych wyborach w ciągu miesiąca od zakończenia 
elekcji68. Monarcha lub jego nominat otwiera zwykłą sesję Al-Shoury i wygła-
sza obszerne przemówienie na temat spraw państwa69.

W razie potrzeby, emir zwołuje dekretem na życzenie większości człon-
ków parlamentu specjalne spotkanie Al-Shoury, podczas którego parlament 
może zajmować się tylko tą sprawą, dla której został zwołany70. W świetle art. 
90 emir może również dekretem odroczyć posiedzenie organu legislatywy na 
okres nie przekraczający miesiąca i nie może tego powtórzyć w ciągu jednej 
kadencji, chyba że zgodzi się na to sam parlament. Władca może również roz-
wiązać Al-Shoure dekretem, w którym poda powód rozwiązania, ale co istotne, 
nie może rozwiązać jej dwa razy z tego samego powodu. Następnie wybo-
ry muszą odbyć się do sześciu miesięcy od daty rozwiązania, jednakże aż do  
 

63 Kon. B.,  art. 67.
64 Kon. B., art. 47 pkt. b.
65 Kon. B., art. 47 pkt. e. 
66 Kon. K., art. 84.
67 Kon. K., art. 85.
68 Kon. K., art. 86.
69 Kon. K., art. 87.
70 Kon. K., art. 88.
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nowych wyborów emir wraz z pomagającą mu Radą Ministrów tymczasowo 
staje się organem władzy ustawodawczej71.

Warto wspomnieć, że chociaż domyślnym miejscem obrad jest Doha, 
to emir w świetle przepisów art. 91 konstytucji może zwołać posiedzenie  
w innym miejscu. Warty uwagi jest również art. 98 ustanawiający domyślnie 
jawność obrad, jednakże na wniosek 1/3 członków Al-Shoury, lub Rady Mi-
nistrów posiedzenie może zostać utajnione. Tym samym władca może poprzez 
nominowanych przez siebie członków parlamentu lub Radę Ministrów utaj-
niać obrady. 

Oprócz tego parlamentarzyści składają przysięgę na wierność między in-
nymi emirowi72, zaś monarcha przed objęciem swojej funkcji na specjalnej sesji 
Al-Shoury składa swoją przysięgę73.

Najciekawsza jednak jest kwestia prawa weta i jego odrzucenia w Kata-
rze. Podobnie jak w Kuwejcie i Bahrajnie, również w Katarze władca może 
zwrócić parlamentowi przegłosowane przez niego prawo wraz z uzasadnie-
niem odmowy podpisania. Ma na to trzy miesiące, zaś Al-Shoura może po-
tem większością 2/3 głosów członków Izby odrzucić weto władcy, co zmusza 
emira do podpisania i promulgacji tego prawa. Jednakże w świetle art. 106 
katarskiej ustawy zasadniczej, monarcha może w ważnych okolicznościach 
nakazać zawieszenie tego prawa na okres, który uzna za niezbędny do służenia 
wyższym interesom. Przepis ten w dobitny sposób pokazuje prymat monarchy 
nad parlamentem. 

Silniejszą pozycję od swojego katarskiego odpowiednika posiada ku-
wejckie Zgromadzenie Narodowe. Ono również pracuje w trybie sesyjnym,  
z czego swoją zwyczajną, trwającą przynajmniej osiem miesięcy sesję rozpoczy-
na w październiku po zwołaniu przez emira74. Władca przy pomocy dekretu 
wzywa również parlament do zwołania pierwszego posiedzenia w ciągu dwóch 
tygodni od zakończenia wyborów powszechnych. Jeżeli tego nie zrobi, to 
tak czy inaczej następuje zwołanie w ranek następnego dnia po zakończeniu 
dwóch tygodni od elekcji75. Emir może dekretem zwołać nadzwyczajną sesję 
Zgromadzenia, jeżeli uzna to za konieczne lub na żądanie większości członków 
parlamentu. Taka sesja nie może rozpatrywać jednak innych spraw niż te, dla 
których została zwołana, chyba, że zgodę na to wyda gabinet76. Monarcha ma 

71 Kon. K., art. 104.
72 Kon. K., art. 92.
73 Kon. K., art. 74.
74 Kon. Kw. art. 85 i 86.
75 Kon. Kw., art. 87.
76 Kon. Kw.,  art. 88.
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również za zadanie ogłoszenie prorogacji sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych 
parlamentu77.

Do prerogatyw władcy wobec legislatywy należy również możliwość od-
roczenia przy pomocy dekretu posiedzenia Zgromadzenia Narodowego na 
okres nieprzekraczający jednego miesiąca, jednakże odroczenie może być po-
wtórzone podczas tej samej sesji tylko raz za zgodą parlamentu. Okres takiego 
odroczenia nie jest wliczany do obliczania czasu trwania sesji78.

Emir w świetle art. 107 może również rozwiązać Zgromadzenie Narodo-
we dekretem, w którym wskaże przyczynę rozwiązania. Nie można jednak roz-
wiązać parlamentu dwa razy z tego samego powodu. Wybory muszą odbyć się 
w ciągu dwóch miesięcy od rozwiązania, ponieważ jeżeli nie odbędą się w tym 
terminie, to rozwiązane Zgromadzenie wraca do normalnego funkcjonowania.

Interesującym prawem przysługującym legislatywie jest możliwość 
zgłoszenia rządowi życzenia dotyczącego spraw publicznych. Jeżeli rząd nie 
może go spełnić, przedstawia Zgromadzeniu przyczyny tego stanu rzeczy, zaś 
w takim wypadku Zgromadzenie może raz wypowiedzieć się na temat tego 
oświadczenia79.

Emir posiada również prawo weta, które wyraża w drodze dekretu z uza-
sadnieniem. Zgromadzenie Narodowe może odrzucić weto większością 2/3 
głosów członków tworzących parlament, wtedy władca musi usankcjonować  
i promulgować to prawo w ciągu trzydziestu dni80.

W kwestiach zwyczajowych, również w Kuwejcie każdy parlamentarzysta 
składa przysięgę zawierającą przyrzeczenie wierności wobec emira81, zaś władca 
przed objęciem władzy składa przysięgę na specjalnej sesji Zgromadzenia Na-
rodowego82. Monarcha bezpośrednio lub poprzez premiera otwiera również 
doroczną sesję i wygłasza przemówienie o stanie państwa i podsumowuje waż-
ne wydarzenia mające miejsce w roku poprzednim oraz przedstawia projekty 
i reformy, które rząd planuje przeprowadzić w nadchodzącym roku83. Zgro-
madzenie wybiera zaś spośród swoich członków komisję, która opracowuje 
odpowiedzi do przemówienia monarchy, w której zawiera uwagi i życzenia. 
Następnie zatwierdza tą odpowiedź i przekazuje ją Emirowi84.

77 Kon. Kw.,  art. 89.
78 Tamże, art. 106.
79 Kon. Kw., art. 113.
80 Kon. Kw.,  art. 66.
81 Kon. Kw., art. 91.
82 Kon. Kw., art. 60.
83 Kon. Kw., art. 104.
84 Kon. Kw.,  art. 105.
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Najbardziej charakterystycznym elementem wpływu króla na legislatywę 
w Bahrajnie jest bez wątpienia fakt nominacji w całości jednej z izb parlamentu85. 
Według art. 53 konstytucji Królestwa Bahrajnu, każdy z czterdziestu członków 
Rady Konsultacyjnej musi mieć wymagane doświadczenie lub wykonać cenną 
przysługę dla narodu, tak więc Rada ma być jednocześnie izbą ekspercką jak  
i izbą zasłużonych. Kadencja jej członka trwa 4 lata, ale każdy członek może 
być ponownie powołany przez króla86. Król wyznacza również zastępcę do 
końca kadencji, jeżeli z jakiegokolwiek powodu dojdzie do wakatu87. Każdy 
członek Rady w świetle art. 54 pkt. c może wystąpić o zwolnienie z członko-
stwa w izbie zwracając się do jej przewodniczącego. Ostateczna decyzja należy 
jednak do monarchy, którego o zaistniałem sytuacji w formie wniosku musi 
powiadomić przewodniczący. Członkostwo wygasa dopiero z dniem, w któ-
rym król przychyli się do żądania. Art. 99 przewiduje również możliwość od-
wołania członka jednej z izb w przypadku jego niekompetencji przy poparciu 
2/3 głosów owej izby, jednakże jeżeli ma to miejsce w Radzie Konsultacyjnej, 
to decyzja taka musi zostać przedłożona królowi do zaaprobowania. Władca 
powołuje również przewodniczącego rady na okres 4 lat88.

Kadencja drugiej izby wybieranej w demokratycznych wyborach Izba 
Deputowanych również trwa 4 lata, chociaż w świetle art. 58 król w razie 
potrzeby może przedłużyć kadencję Izby dekretem na czas nieprzekraczają-
cy dwóch lat. Obie izby spotykają się w tym samym czasie i czas obradowa-
nia obu powinien być ten sam. Podobnie jeżeli Izba Deputowanych zostanie 
rozwiązana to sesje Rady Konsultacyjnej powinny być wstrzymane89. Art. 70 
określa, że żadne prawo nie może zostać promulgowane aż do momentu, gdy 
obie izby osobno lub gdy wymaga tego sytuacja, w ramach Zgromadzenia Na-
rodowego, nie zaaprobują go i nie zostanie ratyfikowane przez władcę. Tym 
samym monarcha poprzez prawo weta oraz wpływ na wybór członków Rady 
Konsultacyjnej posiada duże możliwości do blokowania praw wychodzących  
z demokratycznej izby.

Parlament obraduje w trybie sesyjnym, z czego sesje obu izb parlamentu 
mają trwać przynajmniej siedem miesięcy90. Parlament zbiera się na pierw-
sze posiedzenie w sesji, w drugą sobotę października, chyba że król zdecyduje 

85 Kon. B., art. 33 pkt. f i 52.
86 Kon. B., art. 54 pkt. b.
87 Kon. B., art. 54 pkt. b.
88 Kon. B.,  art. 54 pkt. d.
89 Kon. B.,  art. 55.
90 Kon. B., art. 72.
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się zaprosić parlamentarzystów do obrad przed tą datą91. W drodze wyjątku 
Zgromadzenie zbiera się w dniu następującym po upływie miesiąca od dnia 
powołania Rady Konsultacyjnej lub wyboru Izby Deputowanych w zależności 
od tego, co nastąpi później, chyba, że władca postanowi zwołać Zgromadzenie 
przed tą datą92.

Monarcha ma prawo zwołać przy pomocy dekretu parlament na dodat-
kową sesję jeżeli uzna to za konieczne, lub na wniosek większości członków 
jednej z izb, jednak podczas tej sesji muszą być omawiane tylko sprawy, dla 
których została ona zwołana.93 Król ma również prawo odroczyć zwołanie 
Zgromadzenia o nie więcej niż dwa miesiące, przy czym takie odroczenie nie 
może być dokonane dwa razy w ciągu jednego okresu obradowania, zaś odro-
czenie to nie wlicza się do minimalnego konstytucyjnego czasu trwania sesji94. 
W świetle art. 42 pkt. b władca również zamyka obrady zgodnie z postanowie-
niem konstytucji.

W świetle art. 101 król ma również prawo do zwołania Zgromadzenia 
Narodowego, rozumianego jako obie izby obradujące wspólnie, ze swojej 
inicjatywy lub na żądanie premiera. W przypadku wspólnego obradowania 
głosy członków obu izb są równie, jednakże jeżeli podczas głosowania gło-
sów za oraz przeciw będzie po równo, to decydujący głos ma przewodniczący 
Zgromadzenia95, którym według art. 102 domyślnie jest przewodniczący Izby 
Deputowanych. 

Do prerogatyw władcy wobec parlamentu należy również zapisane  
w art. 42 pkt. a prawo do zarządzenia wyborów do Izby Deputowanych  
w zgodzie z prawem oraz zawarte w pkt. c tego samego artykułu prawo do 
rozwiązania Izby Deputowanych dekretem z podaniem przyczyny rozwiązania  
i po zasięgnięciu opinii przewodniczących obu izb i sądu konstytucyjnego. 
Izba nie może być jednak rozwiązana ponownie z tych samych powodów.  

Art. 64 po rozwiązaniu Izby Deputowanych nakłada obowiązek prze-
prowadzenia następnych wyborów nie później niż cztery miesiące od daty 
rozwiązania, jednakże w razie istotnych okoliczności, w których Rada Mi-
nistrów uważa, że przeprowadzenie wyborów nie jest możliwe, władca może 
odroczyć wybory. Jeżeli te istotne okoliczności nie ulegną zmianie, to król  
 

91 Kon. B.,, art. 71.
92 Kon. B.,  art. 73.
93 Kon. B., art. 75.
94 Kon. B., art. 90.
95 Kon. B.,  art. 103.
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po zasięgnięciu opinii Rady Ministrów może przywrócić rozwiązaną Izbę De-
putowanych i wezwać ją do zebrania się. 

Podobnie jak w Kuwejcie i Katarze, również w Królestwie Bahrajnu 
monarsze przysługuje prawo weta. Zwraca on ustawę do parlamentu poprzez 
dekret z uzasadnieniem swojej decyzji, jednak Rada Konsultacyjna i Izba De-
putowanych osobno lub jako Zgromadzenie Narodowe mają prawo odrzucić 
weto większością 2/3 ich członków. Wtedy król jest zmuszony do podpisania  
i promulgowania prawa w ciągu miesiąca od jego zatwierdzenia. Należy jednak 
pamiętać, że składająca się w całości z królewskich nominatów Rada Konsul-
tacyjna najprawdopodobniej nie odrzuci większością 2/3 weta samodzielnie 
oraz może skutecznie zablokować jego odrzucenie w ramach Zgromadzenia 
Narodowego96. Ustawę uważa się również za ratyfikowaną i król promulguję 
ją, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od przedłożenie mu jej przez Zgromadzenie 
Narodowe nie zwróci jej do ponownego rozpatrzenia97.

Również w Bahrajnie członkowie parlamentu składają przysięgę między 
innymi na wierność wobec władcy98, zaś przyszły król przed wstąpieniem na 
tron składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym99. Król osobiście 
lub poprzez następcę tronu, czy też innego dowolnego delegata inauguruje 
zwołany parlament wygłaszając orędzie. Każda z izb wybiera spośród swoich 
członków komisję, która ma za zadanie przygotować projekt odpowiedzi dla 
monarchy, po czym izby zatwierdzają te odpowiedzi i przekazują je władcy100.

Interesującym rozwiązaniem jest również kwestia zawartego w art. 89 pkt. b  
postanowienia dotyczącego immunitetu parlamentarzysty. Posiada on kilka 
wyjątków, w tym wypowiedzi nie wyrażające szacunku do króla.

Zakończenie

Jak widać ustawy zasadnicze Kataru, Kuwejtu i Bahrajnu pomimo pew-
nych różnic, w podobny sposób regulują swoje systemy polityczne oparte 
na formalnym rozdziale władz, jednak ze zdecydowanym prymatem monar-
chy nad innymi organami oraz wpływ religii na życie społeczno-polityczne.  
Za liberalnymi i demokratycznymi przepisami, niejednokrotnie kryje się jed-
nak podparta wielowiekową tradycją praktyka monarszego autorytaryzmu, na-
dająca wszelkim formom parlamentaryzmu charakter mocno fasadowy. 

96 Kon. B., art. 35 pkt. c i d.
97 Kon. B., art. 35 pkt. b.
98 Kon. B.,art. 78.
99 Kon. B.,art. 33 pkt. i.
100 Kon. B., art. 74.
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Pasztunwali 
w systemie prawo-społecznym 

Islamskiego Emiratu Afganistanu

Abstrakt: Ten artykuł opisuje relacje prawno-społeczne występujące w Islam-
skim Emiracie Afganistanu. Prawo zwyczajowe Pasztunwali nadal odgrywa 
dużą rolę w życiu największej grupy etnicznej tego kraju - Pasztunów. Wyróż-
nia się pięć głównych norm Pasztunwali – honor, zemstę, gościnność, schro-
nienie i zgromadzenie starszych. Są one obecnie przede wszystkim w odizolo-
wanych regionach kraju, gdzie władza państwowa jest słaba. Obecny krajobraz 
prawno-społeczny sugeruje, że Pasztunwali i religijne prawo szariatu stanowią 
fuzję - jeden system prawny, stosowany zarówno przez talibów jak i zwyczaj-
nych Pasztunów. Oznacza to, że system prawny Pasztunwali jest nadal żywy  
i obecny w społeczeństwie pasztuńskim.

Słowa kluczowe: Afganistan, Pasztunwali, Islamski Emirat Afganistanu, Tali-
bowie, prawo zwyczajowe.
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WPROWADZENIE

Kiedy 21 września 2001 r. talibowie odrzucili ultimatum prezydenta 
USA, wiadome było, że wojna jest nieunikniona. Odpowiadając na amerykań-
skie żądania wydania bin Ladena talibowie powołali się na nakaz udzielenia 
niezbędnej ochrony gościom (nanawatia), będący jedną z kluczowych norm 
ich kodeksu honorowego – Pasztunwali. Wydanie bin Ladena jego wrogom 

– nawet jeśli byłoby to uzasadnione – godzi w honor gospodarza, któremu 
jego gość zawierza wszystko – nawet swoje życie. Gdyby talibowie wydali bin 
Ladena, najprawdopodobniej Afganistan nie pogrążyłby się w krwawej, ponad 
dwudziestoletniej wojnie, a talibowie nie musieliby walczyć o odzyskanie wła-
dzy nad krajem. Byłoby to jednak złamaniem liczącej setki lat tradycji, która 
dla społeczeństwa pasztuńskiego jest bardzo ważna (Amato 2010, s. 29).

„Nie chcę zostać zapamiętany jako ktoś, kto zdradził swojego gościa.  
Jestem skory oddać [za to] życie i moją władzę. Skoro udzieliliśmy mu schro-
nienia, nie wolno nam go wyrzucić” – miał powiedzieć Mohammed Omar, 
przywódca talibów i władca Afganistanu.

Z politycznego punktu widzenia był to więc ogromny błąd – wciągnąć 
kraj w wojnę z największym mocarstwem świata i jego sojusznikami z powodu 
archaicznej normy kulturowej. W końcu państwa nie mają przyjaciół czy wro-
gów, mają tylko interesy – a w czyim interesie jest angażowanie się w konflikt 
militarny po to, by nie wydać terrorysty?

Należy tutaj zauważyć, że dla Pasztunów zwyczaje są święte, więc złama-
nie przysięgi danej Bin Ladenowi mogłoby doprowadzić do utraty zaufania  
w rządy talibów. Ostatnim razem, kiedy władze Afganistanu nie okazywały 
szacunku tradycji, skończyło się to wojną domową i interwencją sowiecką 
(Nojumi 2002, s. ix). 

W tym artykule pragnę usystematyzować wiedzę na temat praw Afgani-
stanu – religijnego, islamskiego prawa Talibanu i świeckiego, etnicznego ko-
deksu prawa Pasztunwali. Postaram się opisać stosunki panujące w Afganista-
nie i odpowiedzieć na pytanie, czy prawo Pasztunwali zajmuje wysoką pozycję 
w systemie prawnym Islamskiego Emiratu Afganistanu, czy może odwrotnie, 
jest niewygodnym elementem, który utrudnia talibom przekształcenie Afgani-
stanu w ich idealne państwo islamskie.

Poniższą prezentację podzieliłem na kilka podrozdziałów. Na początek 
przedstawię analizę Afganistanu jako systemu polityczno-społecznego. Następ-
nie opiszę zasady prawa Pasztunwali. Kolejny podrozdział opisze realia po-
lityczne Afganistanu talibów i za czasów okupacji USA. Na podstawie tych 
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informacji dokonam porównania Pasztunwali i prawa talibów. Na koniec 
przedstawię swoje wnioski.

Afganistan jako organizm polityczno-społeczny

By zrozumieć specyfikę Afganistanu, należy znać jego geografię, historię 
oraz ludność. Afganistan jest górzystym krajem położonym w Azji Środko-
wej, graniczącym z Pakistanem, Iranem, Chinami, Turkmenistanem, Uzbe-
kistanem i Tadżykistanem. Jego strategiczne położenie było niezwykle ważne  
w przeszłości, gdyż ten kto kontrolował Afganistan, miał otwartą drogę na Wy-
żynę Irańską i Bliski Wschód (co niejednokrotnie wykorzystywały koczownicze 
ludy Azji, napadające na te terytoria) Azję środkową (która dla starożytnych 
Persów była ziemią peryferyjną, a dla Brytyjczyków był to element Wielkiej Gry 
pomiędzy nimi, a Rosją w XIX wieku) czy Indie (tu należy podać za przykład 
Aleksandra Wielkiego i jego wielką kampanię wojenną, której celem był podbój 
całego ówczesnego znanego świata). Te cechy geograficzne Afganistanu mają 
także swoje ujemne strony, gdyż jego górskie i peryferyjne położenie sprawia, 
że jest ziemią wiecznych niepokojów, co odzwierciedla termin „cmentarz im-
periów”. Sama kontrola Afganistanu sprawia problemy. Ze względu na swój 
górzysty teren i niski poziom urbanizacji, wiele miejsc w kraju jest odcięta od 
świata i samowystarczalnych (Nojumi 2002 s. 1). Oznacza to brak możliwości 
scentralizowania gospodarki czy administracji na poziomie wyższym niż lokalny. 
W języku paszto pojawiło się nawet określenie jagistan (dosł. „kraj bezprawia”) 
– tak nazywa się miejsca, gdzie władza rządu jest symboliczna (Lieven 2021,  
s. 7). Jagistan jest krajem rządzonym przez honor (nang), a jego przeciwień-
stwem jest hakumat (kraj rządu), gdzie rządzą podatki. W Jagistanie prawem jest 
Pasztunwali, które stara się uporządkować to bezprawie na tyle, by umożliwić 
życie zgodnie z pasztuńskimi tradycjami. Rolą władzy afgańskiej – czy to króla 
czy prezydenta – było głównie pośredniczenie i rozwiązywanie sporów, których 
nie mogły rozwiązać lokalne zgromadzenia (dzirgi) (Tamże, s. 18).

Afganistan był monarchią od roku 1747 do roku 1973, kiedy w wyniku 
puczu odsunięto króla Zahera Szaha od władzy i wprowadzono krótkotrwałą 
republikę, która również przestała istnieć w wyniku puczu komunistów z partii 
LDPA. W wyniku destabilizacji kraju, która była skutkiem narzucenia społe-
czeństwu systemu komunistycznego, doszło do interwencji radzieckiej, która 
przerodziła się w wyniszczający konflikt dla obu stron. Pomimo zjednoczenia 
grup rebeliantów przeciwko Sowietom, wyparcie najeźdźcy nie przyniosło po-
koju i Afganistan nadal był niszczony przez walki między dawnymi sojuszni-
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kami. Ostatecznie władzę przejęli talibowie, którzy obiecali Afganom pokój  
i bezpieczeństwo. Udało im się opanować większość kraju, jednak nie cieszyli 
się poparciem międzynarodowym, ze względu na fundamentalistyczny charak-
ter rządów. Ich emirat został obalony w wyniku amerykańskiej inwazji, która 
wprowadziła nowy rząd – istniejącą prawie 20 lat Islamską Republikę Afga-
nistanu, która przestała istnieć w 2021, kiedy to talibowie odzyskali kontrolę 
nad krajem po wyniszczającej wojnie. Historia zatoczyła koło i Islamski Emirat 
Afganistanu (IEA) odrodził się. Obecnie Afganistan boryka się z wieloma pro-
blemami natury społecznej, gospodarczej i politycznej będącymi pokłosiem 
dwudziestoletniej wojny.

Główną grupę etniczną w Afganistanie stanowią Pasztuni – lud mówiący 
językiem paszto należącym do grupy irańskiej, która z kolei należy do grupy 
języków indoeuropejskich. Jest wiele teorii pochodzenia Pasztunów; obecnie 
najbardziej prawdopodobna jest ta, która wywodzi ich od ludów indoeuro-
pejskich zwanych Ariami, którzy na przestrzeni setek lat opanowali tereny 
Azji Środkowej, Wyżyny Irańskiej (gdzie powstały wielkie imperia irańskie) 
i Indii (gdzie Indoariowie utworzyli cywilizację hinduską). Innymi grupami 
narodowościowymi w Afganistanie są Tadżykowie (również należący do grupy 
irańskiej), Uzbecy, Turkmeni (narody tureckie) czy Hazarowie (Amato 2010 
s. 2). Niemniej to Pasztuni są dominującą grupą etniczną, a prawie wszystkie 
ostatnie rządy afgańskie były w pasztuńskie w swojej naturze i dlatego w ni-
niejszym artykule skupię się wyłącznie na nich. Należy tutaj wskazać, że więcej 
Pasztunów zamieszkuje sąsiedni Pakistan i to tam prowadzona jest większość 
badań etnograficznych ich dotyczących. 

Pasztuni uznają za swoich rodaków osoby, które łącznie spełniają nastę-
pujące warunki: należą do któregoś z klanów pasztuńskich, władają językiem 
paszto i przestrzegają Pasztunwali – swojego prawa zwyczajowego. Jako grupa 
etniczna tworzą strukturę klanową – zbiór jednostek, które razem wywodzą 
się od jednego przodka, założyciela rodu. Najogólniej można przyporząd-
kować Pasztunów do czterech podgrup (Sarbanów, Bettanów, Gargastów  
i Karlanów), wywodzących się od legendarnego protoplasty Pasztunów, Kaisa 
(Tamże s. 12). Następnie mamy plemiona (tarbur), które z kolei dzielą się na 
rody (chel). Z tego Pasztuni wywodzą zasadę równości wszystkich Pasztunów 
((Tamże s. 14). Skoro wszyscy pochodzą od wspólnego przodka, czemu jeden 
Pasztun miałby być lepszy od drugiego?

Należy tutaj podkreślić, że państwo afgańskie nigdy nie miało monopolu 
na stosowanie siły. Plemiona zawsze były wystarczająco silne, by umieć wy-
walczyć prawo do zachowania broni, zezwolenia na (w ograniczonym stopniu) 
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zbrojne konfrontacje z wrogimi rodami czy jurysdykcji karnej wobec własnych 
członków (Lieven 2021 s. 7). Nie oznacza to wcale “antypaństwowości” Pasz-
tunów, w końcu to oni stworzyli Królestwo Afganistanu, tak samo większość 
Pasztunów zaakceptowało władzę Talibanu. Rolą państwa w takim społe-
czeństwie jest odpieranie zewnętrznej agresji i rozwiązywanie sporów między-
plemiennych, by zapobiec stanowi ciągłej wojny. Pasztuni są wrodzy wobec 
trzech rodzajów władzy. Pierwsza z nich to ta, która nie posiada legitymacji 
religijnej bądź opartej na tradycji. Druga to ta, która nakłada za wysokie po-
datki. Trzeci rodzaj nieakceptowanej władzy to rządy próbujące zbyt szybko 
wyrugować tradycyjny styl życia i tradycyjną strukturę społeczną (Tamże s. 8).

Czym jest Pasztunwali?

Pasztunwali (co oznacza w paszto „droga Pasztunów”) to system norm 
społecznych w formie tradycyjnych liczących setki lat zwyczajów sięgających 
początkami czasów przed islamizacją tego narodu. Innymi słowy, Pasztunwa-
li klasyczny przykład prawa zwyczajowego rozpowszechnionego dawniej we 
wszystkich kulturach i cywilizach świata. W Europie własny kodeks honorowy 
mieli przedstawiciele rycerstwa, a japońscy bushi (znani lepiej jako samura-
jowie) trzymali się bushido, czyli niepisanego kodeksu honorowego, którego 
złamanie skutkowało utratą honoru (identyczne rozwiązanie przyjmuje Pasz-
tunwali). Życie bez honoru było dla bushi czymś bezwartościowym, dlatego 
lepsza była śmierć.

Jako pozostałość świata społecznego opartego na tradycji, Pasztunwali 
może być trudne do zrozumienia dla przedstawiciela zsekularyzowanego świa-
ta Zachodu. Nie istnieje ustandaryzowana wersja tego systemu, a jego zasa-
dy Pasztunwali znajdujemy w elementach kultury – pieśniach, przysłowiach, 
metaforach, wreszcie w samej praktyce postępowania (Junaid 2010, s. 6). Jak 
wspomniałem wyżej, Pasztunwali to jeden z kluczowych elementów pasztuń-
skiej tożsamości.

Jednak samo zdefiniowanie Pasztunwali jest problematyczne, gdyż za-
dając pytanie “Czym jest Pasztunwali?” trudno uzyskać jednoznaczną od-
powiedź. O wiele łatwiej jest spytać “Jak stosować Pasztunwali?”(Ross 2010, 
s. 14) Wśród samych Pasztunów istnieje spór co jest Pasztunwali, a co nim nie 
jest. Eksperci badający obyczaje Pasztunów również napotykają ten problem. 
Jednak istnieje względny konsensus, że wyróżnia się 5 kluczowych zasad Pasz-
tunwali. Są to nang (honor), badal (odpłata), melamstia (gościnność), nanawa-
tia (schronienie) i dzirga (rada starszych) (Junaid 2010, s. 5). Nie jest godzien 
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nazywać się Pasztunem ten, kto tych praw nie przestrzega. Tu należy wskazać, 
że celem Pasztunwali nie jest ostateczne zakończenie konfliktu, czy ukaranie 
przestępców – celem Pasztunwali jest próba uporządkowania, ograniczenia lub 
rozwiązywania takich sporów (Lieven 2021, s. 19).

Głównym celem Pasztunwali jest podtrzymanie nang, czyli honoru paszuń-
skiego. Nang można interpretować zarówno jako honor, jak i zasadę bycia ho-
norowym. W tym drugim znaczeniu, Pasztun nie może narażać swojej reputacji  
i honoru swojego klanu. Dla Pasztunów nie ma znaczenia bogactwo w rozu-
mieniu materialnym – człowiek honorowy uważa siebie za równego największe-
mu bogaczowi swojej wspólnoty. Szczególną odmianą normy nang jest namus –  
honor kobiet. Pasztun musi dbać o cnotę członkiń jego rodu oraz chronić je 
przed agresją werbalną lub fizyczną (Khan, Faheem, Gul 2019, s. 267). 

Przeciwieństwem nang jest dauz, czyli człowiek bez honoru. O ile życie 
jako dauz jest ciężkie (Amato 2010 s. 20), nie towarzyszy mu wykluczenie 
społeczne, jakie dotykało np. homo sacer w starożytnym Rzymie.

Badal, czyli odpłata, to określenie odpowiedzi na wyrządzoną krzywdę 
Pasztunowi bądź jemu bliskiemu bądź rzadziej, odpłaty za dobry uczynek. Ba-
dal jako rewanż może przybrać formę kompensaty, wymiany kobiet lub krwa-
wej zemsty. Taka zemsta, znana u Słowian jako wróżda, jest jedną z najstar-
szych tradycji ludzkości, odnajdywana w prawie zwyczajowym zarówno ludów 
semickich (tu należy wskazać oczywiście Biblię hebrajską), indoeuropejskich 
(chyba najbardziej poznana, obecna zarówno u Hellenów, Rzymian, Germa-
nów, Celtów czy Słowian, a obecnie w szczątkowej formie obecna w Albanii) 
czy w Japonii. Dla wielu karnistów zakazanie tej praktyki oznacza duży krok  
w transformacji społecznej w kierunku państwowości przenoszący ciężar ka-
rania przestępstw na podmiot publiczny, a nie prywatny, co dawało władzom 
publicznym monopol na stosowanie ius punendi (Zoll, Wróbel 2013, s. 47). 
Badal opiera się na prawie talionu – odpłatą za wyrządzoną krzywdę powinien 
być ten sam czyn. Jeśli Pasztun został obrażony, ma prawo obrazić. Jeśli doszło 
do śmierci, to tylko krew może zmyć zbrodnię. Nie jest ważne czy zemsta na-
dejdzie szybko – folklor pasztuński opowiada o dawnych bohaterach, którzy 
spędzali dekady na przygotowywaniu się do aktu zemsty. Dodatkowo Pasztun 
wstępuje w rolę swojego poległego wstępnego – na przykład nastoletni syn, 
którego ojciec został zabity przez wrogi klan, staje na stanowisku swojego ro-
dzica i oczekuje się od niego wypełniania jego obowiązków (Amato 2010 s. 20).

Jednak można również wybaczyć krzywdę wyrządzoną przez przeciwnika 
– jest to styk zasady badal z zasadą nanawatia, która również oznacza wybacze-
nie wyrządzonej krzywdy. Przebaczenie to dla Pasztunów znak wielkiej cnoty 
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i zasługujący dla szacunek (Khan, Faheem, Gul 2019, s. 267). Nie należy jed-
nak mylić tego z nieściganiem wroga ze strachu bądź innych, niehonorowych 
przesłanek – taka osoba łamie Pasztunwali i staje się dauz.

Melamstia, czyli gościnność, to obowiązek zapewnienia gościowi najlep-
szych warunków, jakich można oczekiwać od Pasztuna (Amato 2010, s. 21). 
Pasztunowie rozumieją Gościnność szerzej niż przedstawiciele świata zachod-
niego, albowiem poza kwestią wyżywienia oraz o miejsce do spania, zawiera się 
w niej kolejna wielka zasada Pasztunwali, czyli nanawatia. 

Nanawatia, czyli schronienie, oznacza obowiązek ochrony gościa przez 
gospodarza. Pasztun jest zobowiązany bronić swojego gościa przed jego wro-
gami. Nawet jeśli gospodarz i uciekinier są w konflikcie, nie można odmówić 
potrzebującemu ochrony, jeśli ten się oddał w opiekę gospodarza. Złamanie 
tego nakazu skutkuje utratą nang (Tamże, s. 21).

Dzirga, czyli zgromadzenie, jest systemem podejmowania decyzji przez 
starszyznę plemienia (Tamże, s. 30). Wykazuje on podobieństwa zarówno 
do arabskiej tradycji shury lub indoeuropejskich tradycji zgromadzeń ple-
miennych (które występowały zarówno u Ariów, jak i Greków, Rzymian czy 
Germanów). Aryjskimi przodkami dzirgi były najprawdopodobniej simite 
(zgromadzenie przywódców plemion) i sabha (zgromadzenie wiejskie) (Taizi 
2007, s. 4). Dzirga jest zwoływana w celu podejmowania decyzji bądź roz-
wiązywania sporów. Jest to jedna z najważniejszych pasztuńskich instytucji, 
gdyż organy państwowe są często nieefektywne w rozwiązywaniu problemów 
plemion. Tym samym dzirga odgrywa kluczową rolę w rozwiązywania spo-
rów między Pasztunami (Khan, Faheem, Gul 2019, s. 267). Nie ma jasno 
określonej procedury wyboru uczestników Dzirgi. Zazwyczaj wchodzi w grę 
reputacja i status społeczny danej osoby. Pomimo egalitarności Pasztunwali, 
osoby z wyższym statusem społecznym mają o wiele większe możliwości co 
do efektywnego wcielania w życie decyzji podjętych na zgromadzeniu. Dzirga 
obraduje następująco: najpierw dochodzi do przedstawienia punktu widzenia 
poszczególnych stron, a następnie wspólnie szuka się akceptowalnego przez 
wszystkich rozwiązania. Rozwiązanie opiera się na szariacie bądź lokalnych tra-
dycjach. By uznać porozumienie za zawarte, większość członków dzirgi musi ją 
zaakceptować. Decyzje dzirgi są szanowane, gdyż złamanie postanowień może 
skutkować dotkliwymi konsekwencjami, takimi jak powołaniem plemiennej 
milicji (lashkar), która ma za zadanie ukarać sprawców naruszeń (Taizi 2007,  
s. 6). Specjalną formą dzirgi jest Loja Dzirga (co oznacza w paszto Wielką 
Radę). Rola tej instytucji jest przedstawiona szerzej w sekcji 4.



198

JAKUB MARCIN GOMOLA

O ile Melamstia i Nanawatia są rodzajem normam, które są właściwie 
prawnie irrelewantne dla zachodniej aksjologii prawnej (mogą stanowić prze-
jaw dobrych obyczajów, ale w perspektywie zachodniej nie pociągają za sobą 
żadnych negatywnych konsekwencji na przykład w przypadku odmowy go-
ściny), tak badal stoi w zupełnej sprzeczności z nowożytnym prawem karnym.

Tak prezentują się najważniejsze zasady Pasztunwali. Podsumowując, 
możemy powiedzieć, że Pasztunwali jest jednym z fundamentów tożsamości 
pasztuńskiej i z tego względu jego pozycja w każdym systemie polityczno-spo-
łecznym Afganistanu musi być należycie respektowana, jeśli rząd tego kraju 
chce mieć poparcie społeczności pasztuńskiej.

Ustrój Afganistanu dawnego i obecnego

15 sierpnia 2021 r. Kabul został w większości przejęty przez siły talibów  
i ten dzień uznaje się za upadek Islamskiej Republiki Afganistanu i przywróce-
nie Islamskiego Emiratu Afganistanu, co kończy trwający prawie 20 lat kon-
flikt z NATO. W tej sekcji przedstawiam dwa zagadnienia – ustrój Islamskiego 
Emiratu Afganistanu oraz prawo, które stosują talibowie. Nie zajmuję się tutaj 
historią i doktryną talibów, ponieważ problematyka ta wykracza poza ramy 
tego artykułu, skupię się natomiast na kilku kwestiach, bez których zrozumie-
nie roli Pasztunwali w IEA byłoby niemożliwe.

Talibowie są grupą, która wyodrębniła się z medresy (szkoły religijnej) 
w 1994 r. w Pakistanie. W czasie wojny afgańsko-sowieckiej rząd pakistański 
sponsorował grupy mudżahedińskie, walczące z sowieckim najeźdźcą. Co do 
Pasztunów, Pakistan przyjął strategię wspierania grup islamistycznych w celu 
osłabiania autorytetów plemiennych i nacjonalistycznych nastrojów. Afgani-
stan islamistyczny, gdzie islam jest najwyższą wartością, jest z geopolitycznego 
punktu widzenia lepszy dla Pakistanu niż Afganistan pasztuński, który może 
dążyć do niepokojów na tle etnicznym lub nawet przyłączenia terenów Pa-
kistanu, gdzie mieszkają Pasztunowie (Amato 2010 s. 16). W wyniku tych 
działań, społeczeństwo afgańskie zaczęło faworyzować mułłów (wspieranych 
przez Pakistan) kosztem przywódców plemiennych.

Talibowie nie są grupą składającą się wyłącznie z Pasztunów.  O ile dla 
muzułmanów ważniejsza od plemienia czy narodu jest umma, czyli religijna 
wspólnota, to jednak wspólnota plemienna nadal mocno wpływa na strukturę 
Afganistanu (Amato 2010 s. 19).

Od 1994 r. talibowie rozpoczęli działania zbrojne przeciwko mudżahe-
dinom – pod pretekstem ustabilizowania kraju i zakończenia wojny domowej. 
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Celem Talibanu było wprowadzenie islamistycznego systemu prawno-spo-
łecznego, czyli uporządkowania życia publicznego i prywatnego według religii 
islamskiej. Po sukcesach w opanowywaniu kraju Taliban uznał się za jedyną 
legalną władzę afgańską. 

W najnowszej historii Afganistanu najważniejszymi aktami prawnymi 
były dwie konstytucje – Konstytucja z 1964 r. ze schyłku monarchii, któ-
ra obowiązuje de facto od przejęcia władzy przez talibów oraz Konstytucja  
z 2004 r., najwyższe prawo Islamskiej Republiki Afganistanu. Konstytucja  
z 1964 r. określała Afganistan jako monarchię konstytucyjną.

Islamska Republika Afganistanu istniała w latach 2004–2021. Jej kon-
stytucja została uchwalona na podstawie porozumienia Wielkiej Rady (Loja 
Dzirga) z dnia 4 stycznia 2004 roku. Loja Dzirga to instytucja, składająca się  
z przywódców plemion na poziomie ogólnokrajowym. Jest to najwyższa re-
prezentacja narodu afgańskiego zwoływana w celu dyskusji na pilne tematy 
państwowe, szczególnie w czasach kryzysu lub niebezpieczeństwa (Taizi 2007, 
s. 8). Wbrew temu co twierdzą Pasztuni, Loya Dzirga nie jest przykładem 
afgańskiej demokracji, a raczej formą publicznego zatwierdzenia decyzji wcze-
śniej wynegocjowanych ze starszyzną plemienną przez władców Afganistanu. 
Tak jak silny król czy emir potrafił dogadać się z przywódcami plemion, tak 
słaby nie potrafił i zwoływanie Wielkiej Rady nie osiągało żadnych celów (Lie-
ven 2021, s. 20).

Konstytucja z 2004 r. (dalej Konstytucja IRA – Islamskiej Republiki 
Afganistanu) wprowadziła ustrój republikański – art. 4 Konstytucji mówi,  
że „władza należy do Narodu, który sprawuje władzę przez swoich reprezen-
tantów”. Naród afgański to wspólnota wszystkich osób mających obywatel-
stwo Afganistanu. Główne cechy ustroju Afganistanu znajdowały się w na-
stępujących postanowieniach konstytucji: zasada powszechności wyborów, 
trójpodział władzy, równość wobec prawa i przyrodzone prawa. Art. 6 na-
kłada na państwo obowiązek dążenia do stworzenia społeczeństwa opartego 
na zasadzie postępu, sprawiedliwości społecznej, ochrony praw człowieka czy 
demokracji, a art. 7 oznajmia, że państwo afgańskie wypełnia postanowienia  
z Karty Narodów Zjednoczonych czy Powszechnej Deklaracji Praw Człowie-
ka. Okupanci, próbując narzucić Afganistanowi system demokratyczny, utwo-
rzyli zcentralizowany, biurokratyczny rząd, w którym miejsca na demokrację 
bezpośrednią (tak ważną, zważywszy na różnorodność Pasztunów) i lokalne 
tradycje praktycznie nie było, co czyniło Republikę Afganistanu państwem  
o wadliwej konstrukcji państwowej. Dla wielu Pasztunów zamieszkujących te-
reny wiejskie państwowość od zawsze objawiała się w postaci skorumpowanych 



200

JAKUB MARCIN GOMOLA

policjantów czy wojskowych rekrutrów, co nie zmieniło nawet przysłanie “de-
mokratycznych urzędników”, który okazywali się tak samo bezwzględni jak ich 
poprzednicy (Tamże, s. 17). Podstawową gwarancją stabilności państwowej 
było uszanowanie szariatu i pasztunwali, co było nie do pogodzenia z próbą 
stworzenia w Afganistanie demokracji na wzór zachodni. W wyniku tego nie 
cieszyła się ona poparciem Pasztunów.

W latach 1996–2001 Emirat korzystał z Konstytucji z 1964 roku.  
W 2021 ogłoszono jej przywrócenie, ale respektowane są tylko te normy kon-
stytucyjne, które nie kłócą się z normami szariatu. Inne postanowienia nie są 
wiążące. Konstytucja z 1964 r. będzie obowiązywała do czasu uchwalenia no-
wej konstytucji, nad którą Taliban już zapowiedział prace. Niemniej w 1998 
roku powstał projekt konstytucji Islamskiego Emiratu Afganistanu. Władza 
ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza należała do emira wybieranego przez 
shurę, składającą się z wybranych osób. Fundamentalne prawa jednostki są 
określone przez normy religijne, które z kolei podlegają interpretacji przez 
emira. Art. 5 tejże konstytucji głosił, że jedynym źródłem prawa jest szariat. 
De facto projekt Konstytucji Talibanu gwarantował wszystkie prawa i wolno-
ści człowieka i obywatela, jakie mamy w zachodnich konstytucjach, ale w ta-
kim zakresie, w jakim były do pogodzenia z szariatem lub szerzej – z islamem. 
Sama nazwa – Islamski Emirat Afganistanu – sugeruje, że mamy do czynienia 
z monarchią (emirat to odpowiednik europejskiego księstwa), ale to twier-
dzenie nie jest do końca prawdziwe. Ustrój obecnego Afganistanu możemy 
określić jako teokrację –  talibowie są przede wszystkim organizacją religijną. 
Jest to nowość dla Afganistanu, który był przez zdecydowaną większość swojej 
historii monarchią (1747–1973). Emirat pochodzi od tytułu, jaki otrzymał 
od swoich uczniów mułła Omar - Przywódca Wiernych, po arabsku amir  
al-muminin (warto zaznaczyć, że ten sam tytuł muzułmanie nadali Aliemu, 
czwartemu kalifowi i zięciowi Proroka). Jedną z głównych doktryn Talibanu 
jest posłuszeństwo wobec emira – talibowie są zobowiązani porzucić swoje 
własne osądy i nastroje na rzecz posłuszeństwa emirowi, który jako namasz-
czony przez Boga – wie lepiej niż zwykły członek społeczności. Emir jest naj-
ważniejszą osobą w państwie. Musi być to mężczyzna, którego ojciec i matka 
są afgańskimi muzułmanami, posiadający obywatelstwo afgańskie i należący 
do hanafickiej szkoły prawnej islamu sunnickiego (art. 53). Te same wyma-
gania stawiane są premierowi Emiratu (art. 62). Przy Przywódcy istnieje rada, 
zwana Rahbari Shura (Rada Przywódców). To oni wybierają nowego emira. 
Istnieje również rząd Emiratu z premierem na czele, które de iure jest instru-
mentem władzy wykonawczej kraju. Władza sądownicza należy zarówno do 
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emira (nie są sprecyzowane jego kompetencje w tym zakresie) jak i do sądów 
i Sądu Najwyższego.

Dla Talibanu podstawą prawną wszelkich działań i decyzji jest islam. 
Islam nie jest tylko religią, ale całym systemem, regulującym zarówno życie 
indywidualne i społeczne. W przeciwieństwie do chrześcijańskiej zasady „od-
dać Bogu to, co należy do Boga, cezarowi to, co należy do cezara” islam nie 
rozróżnia sfery religijnej i świeckiej. Taliban opiera się na islamskich źródłach 
prawa. Najwyżej w tej hierarchii stoją Koran i Sunna. Koran jako święta księ-
ga, jest według muzułmanów czymś odwiecznym, niezmiennym, albowiem 
jest to słowo boże przekazane Mahometowi (Sadowa, Kuriata 2015, s. 213). 
Sunna to tradycja, którą podążają muzułmanie. Wywodzi się z przypowieści  
z życia Proroka i opisuje jego nauki i opinie na temat życia i obyczajów (Tam-
że, s. 215). Wszyscy muzułmanie powinni naśladować Mahometa i starać się 
do niego upodabniać.

Prawo w islamie można podzielić na dwie części: szariat i fikh. Szariat nie 
tyle jest prawem, co drogą, kodeksem postępowania. Ma cel dwojaki - zapew-
nić organizację społeczną (w aspekcie zbiorowym) i doprowadzić do zbawienia 
(w aspekcie indywidualnym) (Tamże, s. 211). Z tego względu można wysunąć 
tutaj pewne podobieństwa co do Pasztunwali. Szariat nie jest skodyfikowany, 
by sprawdzić czy dane zachowanie jest akceptowane, należy zwrócić się do 
kadiego (sędziego) lub muftiego, czyli teologa, który wyrazi opinię (fatwę) na 
temat poruszonej kwestii.

Pisząc o talibach, nie można pominąć islamskich szkół prawa. Islamska 
tradycja prawna nie polega na „tworzeniu prawa”, a raczej jego „odkrywaniu” 
to jest odkrywaniu boskich norm, ustalonych przez Allaha. To właśnie jest fikh 
(Tamże, s. 211). Mamy 4 główne szkoły prawa islamskiego (mazhaby) – są to 
szkoła hanaficka, malikicka, szafa’icka i hanbalicka. Talibowie należą do szkoły 
hanafickiej, najstarszej szkoły prawa islamskiego i paradoksalnie najbardziej 
liberalniej. Ta liberalność wynika z tego, że szkoła hanaficka przywiązuje dużą 
wagę do analogii i opinii własnej, w przeciwieństwie do innych szkół, które za-
zwyczaj patrzą na prawo za pomocą fundamentalistycznej interpretacji Koranu 
i Sunny. Jest to zasługa nauczyciela Hanafiego, który nie był znawcą tradycji 
i podchodził do problemów prawnych z perspektywy człowieka racjonalnego 
(Samojedny 2013, s. 187). 
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Pasztunwali w systemie prawno-społecznym 
Islamskiego Emiratu Afganistanu

W tym podrozdziale, na podstawie przedstawionych powyżej informa-
cji, dokonam porównania systemu Pasztunwali z systemem prawnym IEA.  
Pasztunwali istnieje na styku trzech różnych płaszczyzn – przywództwa religij-
nego, przywództwa plemiennego oraz przywództwa administracyjnego (pań-
stwowego) (Ross 2010, s.15). W perspektywie geograficznej Pasztunwali jest 
powszechniejsze na terenach górskich, gdzie władza rządu jest słaba, a życie 
obarczone jest wieloma trudami (Amato 2010, s. 23). Idealne Pasztunwali 
istnieje w ubóstwie. Jak wspomniałem wcześniej, nang jest największym bo-
gactwem Pasztuna i to ono powinno zapewniać mu szczęście. Dobrobyt mate-
rialny i nierówność ekonomiczna niszczą ten koncept, wysuwając na pierwszy 
plan dobra materialne. Bieda i równość tworzą strukturę klanową, podczas 
gdy bogactwo i nierówność prowadzi do jej erozji (Ross 2010, s. 16) Konflikty 
trawiące Afganistan doprowadziły do osłabienia struktury klanowej (Amato 
2010, s. 23) i co zaowocowało zwiększeniem pozycji watażków, byłych mu-
dżahedinów i znaczenia zagranicznego wsparcia finansowego. W wyniku tego 
rola Pasztunwali poważnie zmalała (Lieven 2021, s. 25). Warto dodać, że we-
dług niektórych Pasztunów Pasztunwali umiera już od ponad 300 lat (Ross 
2010, s. 21). Głównym prawem stało się prawo szariatu, zaś Taliban uzurpuje 
sobie wyłączność jego interpretowania. Nie oznacza to jednak, że Pasztunwali 
całkowicie zanikło – jego normy zostały inkorporowane przez mułłów, którzy 
łączyli je z prawem koranicznym i w takiej wersji przekazywali je bojowni-
kom (Amato 2010, s. 18). Oznacza to, że obecnie Pasztunwali funkcjonuje  
w dwóch wersjach – jako fuzja prawa świeckiego i koranicznego, stosowana 
przez Taliban oraz nadal, jako prawo zwyczajowe na terenach wiejskich.

Pomimo swojego antyplemiennego charakteru, talibowie są popularni 
wśród Pasztunów z kilku powodów: pierwszą jest popularna wśród Pasztunów 
działalność sajjidów (arab. Pan) czyli istniejących poza strukturami plemien-
nymi (tj. niebędących Pasztunami) lokalnych autorytetów religijnych, którzy 
brali udział w rozstrzyganiu sporów międzyplemiennych jako mediatorzy. 
Drugim powodem była ich działalność kaznodziejska, głosząca konieczność 
powrotu do stosowania rygorystycznych norm koranicznych i purytanistycz-
nych zachowań (Lieven 2021, s. 25-26). Talibowie oparli swoją działalność na 
tych tradycjach, a dzięki wszechobecności mułłów (którzy zamieszkują nawet 
najbardziej odizolowane wioski) talibowie mogą prowadzić swoją działalność 
ideologiczną na bezprecedensową (dla Afganistanu) skalę (Lieven 2021, s. 28). 
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Kolejnym powodem jest zapewnienie stabilizacji i bezpieczeństwa po okresie 
wojny z Sowietami i trwającej wojny domowej. Inwazja USA – kolejnego ze-
wnętrznego agresora – przyniosła poparcie Talibom, którzy walcząc o całko-
wite wyparcie obcych i odrzucenie nowego systemu jako obcego, stali się dla 
Pasztunów inspiracją i dla których walka z obcą agresją jest jednym z funda-
mentów ich tożsamości – „drogą Pasztunów”, czyli Pasztunwali.

Podsumowanie

Podsumowując, możemy powiedzieć, że Pasztunwali nadal posiada silną 
pozycję w systemie prawno-społecznym Afganistanu. Jest obecne zarówno na 
terenach wiejskich, gdzie władza rządu jest słaba, jak i w samej doktrynie tali-
bów, gdzie jest ono mieszane z normami szariatu. Czas pokaże, czy talibowie 
zdecydują się tak wpłynąć na społeczeństwo pasztuńskie by zmusić ich do odej-
ścia od Pasztunwali i całkowitego przyjęcia fundamentalistycznych, islamskich 
norm. Jednak czy talibowie naprawdę potrzebują tego? Pasztunwali nie jest 
wszak czymś sprzecznym z islamem, a dla Pasztunów – z których wywodzi się 
większość członków Talibanu – stanowi fundament ich tożsamości. Wydaje 
się, że normy zwyczajowe, pasztuńskie i religijne będą jeszcze przez długi czas 
współegzystowały w pokoju, stosowane zamiennie przez dzirgi lub talibów.
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Wpływ rozwoju polityki 
kulturalnej na przemiany 

ustrojowe w Republice Korei

Abstrakt: Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnienie przemian ustrojowych 
zachodzących w Republice Korei pod wpływem Fenomenu Koreańskiej Fali. 
Praca jest ściśle powiązana z koncepcją soft power zaproponowaną przez J. Nye. 
Trzonem pracy pozostaje geneza powstania i krótka historia fenomenu Hallyu, 
co więcej zaproponowano egzemplifikację jego komponentów takich jak mu-
zyka czy przemysł filmowy. Skupiono się także na wykorzystaniu opisywanego 
potencjału w procesie tworzenia miękkiej siły państwa. Następnie przedstawio-
no przykładowe stosowanie tychże elementów w kampaniach prezydenckich, 
na spotkaniach dyplomatycznych czy w kontaktach z organizacjami między-
narodowymi jako środek mający wpływ kreacyjny na ustrój państwowy. Szcze-
gólną uwagę w opracowaniu poświęcono analizie przemian ustrojowych, które 
motywowane są wzrostem popularności polityki kulturalnej. Nieustannie po-
większająca się skala fenomenu implementuje na państwie konieczność rozwa-
żenia przemian ustrojowych oraz skupienia się na kształtowaniu polityki kultu-
ralnej, tak by jak najlepiej wykorzystać jej potencjał. Badaniu poddano stopień 
zaangażowania Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki w eksport dóbr kul-
tury. Wskazano na wpływ owego Ministerstwa w samo stworzenie fenomenu,  
a następnie w opłacanie go i promowanie. Pochylono się również nad tym, jakie 
znaczenie miała współpraca sektora publicznego z prywatnym w omawianym 
zakresie. Ponadto, przeanalizowano przyczyny i skutki powoływania nowych 
wyspecjalizowanych instytucji i departamentów rządowych takich jak Korea 
Creative Content Agency czy Hallyu Content Cooperation Division oraz ich 
rolę w promocji miękkiej siły. Stanowią one bowiem innowacyjne rozwiązanie 
ustrojowe, gdyż są nastawione na niezwykle skonkretyzowane cele i specyficzną 
formę działania. W opracowaniu rozważono również potencjalne scenariusze 
w dalszym tworzeniu bądź rozszerzaniu instytucji związanych z Koreańską Falą 
przez nowego prezydenta wywodzącego się ze środowiska konserwatywnego.

Słowa kluczowe: Republika Korei, soft power, Koreańska Fala, polityka kultu-
ralna, przemiany polityczne.
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WSTĘP 

Za pierwszorzędny cel niniejszego opracowania wskazano analizę prze-
mian ustrojowych mających miejsce w Republice Korei (w dalszej części termin 
Korea będzie odnosił się do Korei Południowej) pod wpływem dynamicznie 
rozwijającej się w tymże państwie polityki kulturalnej. Przemiany ustrojowe są 
w tym kontekście rozumiane nie jako transformacja systemu (przechodzenie 
na przykład z reżimu autorytarnego do demokratycznego), ale jako specyficz-
ne zmiany w budowie ustroju politycznego, gdzie dochodzi do modyfikacji  
w strukturach organizacyjnych organów państwowych, powierzania części 
kompetencji właściwych państwu nowym przedstawicielom, departamentom 
i biurom, zwłaszcza w kontekście wyspecjalizowanych form dyplomacji.  

W związku z faktem, iż praca pozostaje w ścisłym związku z opracowa-
niami Josepha S. Nye z zakresu analizy komparatywnej twardych i miękkich 
środków prowadzenia polityki oraz ich znaczenia we współczesnym świecie, 
fundamentalną kwestią pozostaje odniesienie się do aspektów teoretycznych 
badań uczonego, które uznano za istotne dla przedmiotu rozważań zaprezen-
towanych w dalszej części rozprawy. Autor „Soft Power. Jak osiągnąć sukces  
w polityce światowej” prezentuje typologię siły dzieląc ją na następujące ro-
dzaje: militarną, ekonomiczną oraz miękką siłę. Pierwsza z nich mylnie bywa 
utożsamiana z liczebnością armii lub zgromadzonym arsenałem broni, w rze-
czywistości obejmując także użycie siły bądź groźbę zrobienia tego.  Siła eko-
nomiczna objawia się posiadanymi zasobami w dziedzinach takich jak handel 
czy finanse. Za najbardziej kluczowe przykłady uznaje się dochód na jednego 
mieszkańca oraz poziom rozwoju technologicznego. Ostatnia kategoria, soft 
power, wyraża się w możliwości spełniania swoich celów za pomocą atrakcyj-
ności – norm i idei politycznych, prezentowanych wartości i postaw, transpa-
rentności prowadzonej polityki, a także komponentów kultury. Pierwsze dwa 
typy siły zasadniczo klasyfikuje się jako hard power, chociaż Joseph Nye pod-
kreśla, iż zasoby ekonomiczne stanowią element mogący wpływać na rozwój 
potencjału miękkiej siły (Nye 2007, s. 55, 62-74, 109).

Mając na uwadze powyższe refleksje, w pierwszej części pracy opisano 
fenomen Koreańskiej Fali uznając go za narzędzie efektywnie wykorzystywane 
przez rząd koreański do popularyzacji państwa i podniesienia jego znaczenia 
na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim, zaprezentowano propozycje 
definicyjne, dokonano egzemplifikacji komponentów, które ujęto w zakres zja-
wiska, następnie zaprezentowano rys historyczny, umożliwiający zrozumienie 
dynamiki zmian Koreańskiej Fali, a wreszcie zaproponowano reprezentowane 
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przez badaczy odmienne podejścia teoretyczne wyjaśniające intensyfikację 
popularności kultury koreańskiej. Następnie wyjaśniono znaczenie terminu 
polityka kulturalna oraz scharakteryzowano, w jaki sposób jej komponenty 
wpływały na ustrój państwa, stosunki z innymi podmiotami prawa międzyna-
rodowego oraz jak kreowały postawy patriotyczne Koreańczyków i wpływały 
na percepcję zagranicznych odbiorców. W ostatniej części analizie poddano 
przemiany wewnętrzne przejawiające się w szczególności zmianami funkcjo-
nowania w obrębie Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki.

Opracowanie ma na celu próbę uzasadnienia tezy, iż Koreańska Fala jako 
element polityki kulturalnej miała znamienity wpływ nie tylko na stosunki 
bilateralne i multilateralne Republiki Korei z innymi podmiotami prawno-
międzynarodowymi, ale konsekwencję popularyzacji tegoż fenomenu stanowi 
również zmiana w sposobie prowadzenia polityki wewnętrznej przejawiająca 
się między innymi reorganizacją struktur sektora publicznego czy zmianami 
w rodzaju podejmowanych przez decydentów politycznych działań. Ponad-
to, stanowi próbę odpowiedzenia na następujące pytania badawcze: „co miało 
główny wpływ na rozwój Koreańskiej Fali?”, „czy polityka kulturalna odgrywa 
znaczną rolę ustrojotwórczą?”, „jakie komponenty kulturowe miały największy 
wpływ na ostatni sposób prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej Re-
publiki Korei?”. Ponadto, analizie poddano potencjalne scenariusze dotyczące 
sposobu prowadzenia polityki kulturalnej przez nowego Prezydenta Korei – 
Yoon Suk-yeol. W celu weryfikacji przedstawionych założeń posłużono się me-
todą analizy i krytyki źródłowej, dokonując selekcji opracowań poświęconych 
zagadnieniu, by spośród licznych informacji wyodrębnić najistotniejsze fakty 
oraz ująć je w związki przyczynowo-skutkowe oraz zinterpretować wzajemnie 
oddziałujące na siebie zjawiska. Następnie opisano problem i wskazano na jego 
przyczyny, warunki, przebieg. Co więcej, wykorzystano metodę indywidual-
nych przypadków (case studies), by opisać fenomen Koreańskiej Fali i rozwa-
żyć jego potencjalny wpływ na dokonujące się zmiany w ustroju państwowym 
(Apanowicz 2002, s. 62, 70, 72). Zastosowana w opracowaniu metodologia 
umożliwia pogłębione objaśnienie prezentowanych we wstępie zagadnień. 

Koreańska Fala 

Celem niniejszego podrozdziału pozostaje wyjaśnienie kwestii termino-
logicznych związanych z miękką siłą Republiki Korei oraz przeanalizowanie 
historii rozwoju omawianego fenomenu. Koreańska Fala przez środowisko 
polskich uczonych definiowana jest w następujący sposób: „Koreańska Fala 
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nazywana po koreańsku Hallyu to popularne określenie oznaczające entu-
zjazm dla popularnej kultury koreańskiej, czyli muzyki pop, dramy, filmu, gier 
komputerowych, mody, kuchni i animacji oraz uwielbienie koreańskich cele-
brytów przez młodych ludzi z Azji. Określenie to pojawiło się po raz pierwszy 
w 1999 roku w Beijing Youth Report, a utrwaliło się po wielkim sukcesie gru-
py popowej H.O.T., jaki przyniósł koncert w Chinach w 2002 roku. Korea  
z powodzeniem wykorzystuje to zjawisko jako miękką siłę, czyli soft power, 
rozszerzając Hallyu na kolejne grupy społeczne” (Małota 2020, s. 40). Kore-
ańska Fala i Hallyu będą zatem w opracowaniu używane zamiennie. Zapropo-
nowane przez doktor Wiolettę Małotę objaśnienie zjawiska w kompleksowy  
i nowatorski sposób ukazuje specyfikę problemu. Przedstawiono w nim aspekt 
historyczny – podkreślając, iż pozostaje to fenomen zapoczątkowany pod 
koniec lat 90. i nieustannie się rozwijający, choć podlegający w trakcie prze-
mianom. Charakterystyczną siłę napędową dla rozprzestrzeniania się kultury 
koreańskiej stanowiła bowiem postępująca cyfryzacja oraz powszechny dostęp 
do zasobów internetowych. Następnie autorka wymieniła elementy składowe 
wchodzące w zakres komponentów Koreańskiej Fali. Nie można jednak uznać 
wyjaśnienia za wyczerpujące, gdyż nijako pominięto tradycyjne aspekty kultury, 
które co prawda od niedawna rozpowszechnia się na szerszą skalę dla masowej, 
zagranicznej publiczności, ale obecnie odgrywają coraz większą rolę w promo-
cji Republiki Korei, szczególnie w połączeniu z komponentami popularnymi 
(za przykład posłużyć mogą wystąpienia publiczne, podczas których do muzy-
ki popularnej przygotowuje się ścieżkę dźwiękową opartą na folklorystycznej 
muzyce oraz układy taneczne w tradycyjnych strojach ludowych). Historycz-
nie tenże sposób postępowania kwalifikuje się do ostatniego z wyróżnionych 
do chwili obecnej etapu rozwoju fenomenu. Ponadto, w definicji zaznaczono 
również zakres terytorialny wskazując na Chiny jako miejsce zapoczątkowa-
nia popularyzacji zjawiska, dalej nie rozwinięto jednak tegoż wątku. Badacze 
amerykańscy i koreańscy chociaż proponują podobne rozwiązania definicyjne, 
znacznie rozszerzają zarówno zakres przedmiotowy komponentów (uzupełnia-
jąc je niekiedy na przykład o branżę elektroniczną), jak i uzupełniają zasięg te-
rytorialny.  We wstępnych fazach Hallyu dedykowana była przede wszystkim 
do odbiorców z najbliższych obszarów geograficznych – państw azjatyckich 
(Japonia, Chiny, Tajwan czy Singapur). Dopiero z czasem zasięg odbiorców 
rozszerzył się na Stany Zjednoczone czy Europę (Kim i in. 2013, s. 1-2). Pod-
sumowując, pośród licznych propozycji objaśniania terminu Koreańska Fala, 
wśród badaczy aspektem wspólny pozostaje szczególny nacisk kładziony na 
wzrost popularności szeroko rozumianych komponentów kulturowych oraz 
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stopniowe ich rozprzestrzenianie od Chin, będących pionierem terminu Ko-
reańska Fala, po kolejne państwa najpierw w Azji, a następnie na całym globie.

Kluczowym elementem pozostaje zaprezentowanie rysu historycznego 
prezentującego zmieniającą się dynamikę fenomenu. Podczas omawiania za-
gadnienia szczególnie zwrócono uwagę na następujące aspekty: ilość faz wy-
odrębnionych w fenomenie i ich ramy czasowe, główne treści podlegające 
rozpowszechnianiu oraz ich obszary oddziaływania. W zależności od wybrane-
go ujęcia teoretycznego zjawisko bywa dzielone na dwa, trzy lub cztery etapy.  
Pierwszy podział zasadniczo skupia się na precyzyjnym ujęciu dat. Wyznacz-
nikami okresów pozostają lata 90. XX wieku związane z działaniami zmierza-
jącymi do przezwyciężenia skutków kryzysu azjatyckiego oraz rok ok. 2000 
przyjmowany jako początek kolejnej fazy i trwa także obecnie. Początkowo 
zaangażowanie rządu koreańskiego w promocję treści pozostawało znaczne, 
głównymi produktami eksportu pozostawały dramy, a największymi rynkami 
zbytu – najbliższe państwa azjatyckie (Trzcińska 2019, s. 60-61). Stadium lat 
2000 znacznie odróżnia się od poprzedniego przede wszystkim sposobami pro-
mocji. Ekspansja nowoczesnych technologii oraz upowszechnienie dostępu do 
Internetu implementowały intensyfikację promocji kultury masowej kanałami 
elektronicznymi. W konsekwencji eskalacji uległy możliwości dotarcia do szer-
szego grona odbiorców. Coraz istotniejszą rolę rozpoczęła odgrywać muzyka. 
Szansy upatrywano również w rynkach zbytu wykraczających poza terytorium 
kontynentu azjatyckiego – szczególne zainteresowanie wzbudzono w Stanach 
Zjednoczonych, a następnie w Europie. Profesor Kim Bok-rae z koreańskiego 
Uniwersytetu Andong proponuje rozważenie podziału na trzy generacje, choć 
nie wyklucza możliwości dodania do tejże typologii kolejnych wyróżników. 
Zgodnie z rozważaniami uczonego, Hallyu 1.0 obejmuje lata 1995-2005 oraz 
pozostaje skupiona na rozpowszechnianiu przez twórców przede wszystkim 
seriali i filmów za pośrednictwem płyt CD, kaset video oraz poprzez kupo-
wanie czasu antenowego w telewizji. Gronem odbiorców pozostawały przede 
wszystkim mniejszości koreańskie na stałe zamieszkujące poza granicami swo-
jej ojczyzny lub obywatele azjatyckich państw. Jako główny stawiano wówczas 
zwrócenie uwagi publiczności na przemysł rozrywkowy Korei Południowej 
oraz natężenie w ten sposób turystyki. Hallyu 2.0 datuje się mniej więcej od 
roku 2006 i nie zaznacza jej wyraźnego końca, uznając, iż obejmuje również 
obecny okres. Przynosi ona pewien przełom przejawiający się znacznym rozsze-
rzeniem liczby konsumentów w Ameryce Północnej oraz Europie. Rynek nie 
pozostaje już zdominowany przez orientację sposobu myślenia na produkcie 
jak w poprzednim etapie, ale uwaga koncentruje się na wykonawcach, idolach 
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muzycznych, którzy zaskarbiają sympatię nie tylko tworzonymi utworami, ale 
także kształtują pewne wzorce postaw. Ponownie, podobnie do wcześniej oma-
wianej typologii, za najistotniejszą zmienną warunkującą popularyzację feno-
menu uznaje się upowszechnienie marketingu internetowego, zwłaszcza dzia-
łalność na platformie muzycznej YouTube. W tymże przypadku priorytetem 
stało się właśnie pozyskanie jak najszerszego grona odbiorców zagranicznych. 
Wyróżnienie Hallyu 3.0 zakłada hipotetyczny dalszy pozytywny rozwój feno-
menu, który w przyszłości objąłby cały świat i na stałe wpisał komponenty kul-
tury koreańskiej w ramy globalnej kultury masowej. Profesor nie wyklucza po-
nadto wyodrębnienia Hallyu 4.0 opartego na krzewieniu się tzw. koreańskiego 
stylu życia, w tym nieustannej intensyfikacji upowszechniania się produktów 
wielkich korporacji (np. Samsung czy Hyundai), natomiast na chwilę obec-
ną ocena szans opisywanego scenariusza pozostaje na niskim poziomie przez 
wzgląd na obowiązujące w Korei Południowej restrykcyjne prawa w zakresie 
etyki pracy czy równości płci (Kim 2015, s. 157-159). Teoretycy odmiennych 
nurtów niekiedy dokonują podziału rozprzestrzeniania się Koreańskiej Fali na 
cztery etapy. Dwa pierwsze pozostają w zgodności do wcześniej zaprezentowa-
nego stanowiska koreańskiego uczonego obejmując kolejno lata 1990-2000  
i 2000-2010 oraz niezmiennie wyznaczają obszary oddziaływania najpierw na 
Azję (głównie Tajwan, Chiny i Japonię), a w kolejnej fazie na pozostałą cześć 
kontynentu, Amerykę Północną i Europę. W tym modelu trzecia faza rozwoju 
miała jednak miejsce w latach 2009-2012, obejmując już wszystkie kontynen-
ty i promując szeroko rozumianą kulturę koreańską – od elementów popu-
larnych po sztukę i kuchnię. Ostatni jak dotąd, czwarty, etap rozpoczął się 
zgodnie z tymiż rozważaniami dużo szybciej, gdyż już w roku 2012 i pozostaje 
obserwowany także aktualnie. Charakteryzuje się on natężeniem popularyzacji 
tradycyjnych aspektów kultury koreańskiej – tańca z wachlarzami w ludowych 
strojach hanbok, sztuki walki taekwondo czy gry na instrumentach muzycz-
nych. Nierzadko elementy popularne przeplatają się obecnie z motywami folk-
lorystycznymi (Bajgier-Kowalska, Tracz, Wałach 2017, s. 22-25).

Mimo niepodważalnego rozwoju znaczenia Koreańskiej Fali, niezasad-
nym byłoby pominięcie niektórych elementów krytycznych. Literatura przed-
miotu dostarcza różnorodnych wyjaśnień popularyzacji omawianego zjawiska. 
U źródeł pierwszego z nich leży koncepcja hard power. Zakłada ona bowiem,  
iż dynamiczne rozpowszechnianie się zjawiska wynika z sukcesu gospodarczego 
osiągniętego dzięki szybkiej industrializacji Korei Południowej, co implemen-
tuje umieszczenie fenomenu pośród twardych zasobów, gdyż do nich właśnie 
należy potęga gospodarcza. Zwolennicy tegoż podejścia sugerują, że bardziej 
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zasadnym byłoby postrzeganie Koreańskiej Fali jako zjawiska ekonomicznego, 
gdyż to ona przyczyniła się do tworzenia lepszych produktów o wymiarze kul-
turowym, stanowiła bazę do powstawania koncepcji marketingowych i dopro-
wadziła do współpracy licznych firm na kontynencie azjatyckim. Odrębne sta-
nowiska sugerują pojmowanie fenomenu w kategoriach soft power. Nacisk jest 
bowiem kładziony na aspekt atrakcyjności wartości przekazywanych za pomo-
cą komponentów kulturowych. Analiza materiałów źródłowych dowodzi zało-
żenia, iż poprzez muzykę czy seriale promuje się specyficzne dla regionu wzorce 
postępowania. Szczególnie dostrzegalne pozostaje stosowanie honoryfikatów 
podkreślających pozycję interlokutorów. Charakterystyczne zwroty grzeczno-
ściowe znajdują swoje odzwierciedlenie w konfucjańskiej myśli bazującej na 
dyscyplinie i lojalności. Pośród innych znamienitych przykładów czerpiących 
ze źródeł wspomnianego systemu filozoficznego, wyliczyć można obrazowa-
nie posłuszeństwa panującego w korporacjach czy kolektywizm. W muzyce 
niekiedy akcentuje się z kolei wątki patriotyczne. W końcu wyróżniono tak-
że trzecie stanowisko wyrastające z teorii krytycznych Hallyu. Zasugerowano  
w nich, iż pozostaje to mało prawdopodobne, by w przyszłości zjawisko roz-
wijało się na tyle dynamicznie, ażeby zdominować globalny przemysł rozryw-
kowy. Fenomen może jedynie funkcjonować jako rynek niszowy podczas he-
gemonii amerykańskiego porządku kulturowego. Koreańską Falę postrzega się 
zgodnie z tym nurtem jako swego rodzaju produkt uboczny kapitalistycznych 
dążeń różnych podmiotów, na czele z wielkimi korporacjami (B. Kim 2015,  
s. 156-157). W związku z tym przekazywane treści w rzeczywistości nie bazują 
na tradycyjnej kulturze wysokiej Półwyspu Koreańskiego, ale pozostają zupeł-
nie nowym tworem, który co prawda odzwierciedla pewne specyficzne cechy 
koreańskiego społeczeństwa jak pracowitość czy posłuszeństwo i etyka pracy, 
ale nie dąży do zakorzeniania tychże norm wśród odbiorców. Ruchy anti-hal-
lyu zaobserwowano w nasilonym natężeniu w Japonii. Sprzeciw wobec roz-
przestrzeniania się kultury południowokoreańskiej wynika w znacznej mierze 
ze stosunków bilateralnych państw, opierających się na wzajemnej nieufności 
wynikającej z historycznej okupacji japońskiej, kwestii niewolnic seksualnych 
wykorzystywanych podczas tegoż okresu czy sporów o zwierzchność terytorial-
ną nad wyspami Dokdo. Ruchy opozycyjne popularyzacji Hallyu motywują 
swoją niechęć tłumacząc ją tzw. imperializmem kulturowym Koreańczyków. 
Ponadto, nasilająca się negatywna percepcja poskutkowała protestami uliczny-
mi (Trzcińska 2019, s. 64). Mając na uwadze opisane powyżej nurty badawcze, 
argumenty przedstawione w dalszej części opracowania oscylować będą wokół 
percepcji Koreańskiej Fali jako aspektu soft power Republiki Korei. 
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Komponenty polityki kulturalnej  
jako środki działań politycznych

Istotnym w perspektywie zrozumienia, w jaki sposób tenże szczególny ro-
dzaj polityki jest ówcześnie wykorzystywany jako narzędzie polityczne, pozo-
staje zdefiniowanie omawianego pojęcia. Polityka kulturalna stanowi zgodnie 
z wyjaśnieniem Polskiego Komitetu ds. UNESCO „instrument prowadzący 
do rozwoju przemysłów kulturalnych i zapewnieniu rozwoju poszczególnych 
kultur w świecie”. Z kolei ustalenia poczynione podczas konferencji w Sztok-
holmie w roku 1998 stanowią bazę do jej percepcji w świecie nieustannie pod-
legającym przemianom globalizacyjnym. Za główne założenia przyjęte wów-
czas przez państwa wyliczyć można: posługiwanie się komponentami kultury 
jako jednymi z elementarnych środków warunkujących trwały rozwój państwa, 
dialog interkulturowy oparty na wolności słowa i wzajemnym poszanowaniu 
odmienności, umocnienie integracji społeczeństw oraz poprawę jakości życia 
(Polski Komitet ds. UNESCO). Ażeby mówić o polityce kulturalnej, kluczo-
wymi aspektami jest celowość i systematyczność ingerencji państwa w strefę 
kultury (Ilczuk 2002, s. 11). 

Mając na uwadze terminologiczną podstawę, warto przyjrzeć się jak ak-
torzy polityczni związani z Republiką Korei wykorzystali komponenty poli-
tyki kulturalnej, wymienione we wcześniejszej części opracowania, do reali-
zacji własnych interesów oraz promocji Korei Południowej w stosunkach 
dyplomatycznych. 

Rok 2022 pozostawał szczególnie istotny dla Koreańczyków ze względu 
na konieczność podjęcia decyzji dotyczącej nowej prezydentury, która osta-
tecznie zakończyła się wyborem przedstawiciela obozu konserwatywnego – 
Yoon Suk-yeol’a (Draudt 2022).  Wykorzystywanie komponentów kultury 
masowej zaobserwowano podczas tegoż rodzaju politycznych przedsięwzięć. 
W szczególnym wymiarze miało to jednak miejsce podczas poprzedniej kam-
panii prezydenckiej w 2017 roku. Wówczas zwolennicy stronnictwa Demo-
kratycznego, wolontariusze, ubrani w niebieskie kostiumy wyrażali poparcie 
dla Moon Jae-ina poprzez uliczne pokazy taneczne i wokalne opierające się na 
modyfikacji słów piosenek muzyki popularnej nawołujące do oddania głosu 
na tegoż kandydata. Jednak pozostałe stronnictwa także wykorzystały podob-
ne zabiegi – wybierając stroje w kolorze faworyzowanego zrzeszenia, rekon-
struując choreografie najsłynniejszych utworów popularnych oraz zmieniając 
ich teksty, nawołując do uczestnictwa w referendum. Opisywany sposób wy-
rażania sympatii politycznych określono w amerykańskiej prasie terminem  
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„k-pop style politics” (Watson, Ullah, Suk 2017). Uwypuklono w ten sposób 
fundamentalne znaczenie koreańskiej kultury masowej w świadomości młode-
go pokolenia Koreańczyków jako instrumentu krzewiącego określone wartości 
kreujące nową rzeczywistość ustrojową i społeczną oraz zachęcającego do wzię-
cia udziału w wyborach. 

Niepodważalnie fundamentalną rolę w południowokoreańskiej dy-
plomacji publicznej odegrały Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeonChang  
w 2018 roku. Za wydarzenie bezpośrednio łączące się z nimi wymienić można 
spotkanie Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych z uczniami jednej ze szkół  
w Seulu w ramach inicjatywy „Girls Play 2!”. Melania Trump wygłosiła 
wówczas przemowę między innymi popierającą udział większej ilości kobiet  
w rozgrywkach sportowych, a następnie przyglądała się prowizorycznie roze-
granemu meczowi hokeja (Im 2017). W uroczystości sfinansowanej dzięki 
funduszom rządowym, by promować Zimowe Igrzyska Olimpijskie, gościnnie 
brał również udział wokalista grupy muzyki popularnej Choi Min-ho (Choi 
2017).  Przedsięwzięcie zaklasyfikować można jako przejaw dyplomacji pu-
blicznej, a wykorzystanie wizerunku idola wpłynęło na pozytywną percepcję 
tegoż wydarzenia wśród młodych odbiorców, a ponadto dzięki omawiane-
mu zabiegowi możliwym stało się dotarcie do szerszego grona osób, również  
w młodszym wieku, którzy statystycznie rzadziej pozostają zainteresowani 
kwestiami politycznymi. W analizowanym przykładzie sektor publiczny do-
konał finansowania przedsięwzięcia promującego istotne wydarzenie sporto-
we. Dzięki spotkaniu na wysokim szczeblu podniesiono jego rangę, natomiast 
wybierając na reprezentanta przedstawiciela zespołu muzycznego podkreślono, 
iż osoby pracujące w przemyśle rozrywkowym odgrywają rolę wzoru dla ad-
olescentów, nie tylko uatrakcyjniając uroczystość, ale krzewiąc określone po-
zytywne postawy wśród obywateli. Co więcej, w ten sposób uwypuklono fakt,  
iż idole trudnią się już nie tylko kulturą samą w sobie, ale są w stanie reprezen-
tować swoje państwa na spotkaniach z przedstawicielami wysokiego szczebla.

Chociaż ówcześnie polityka kulturalna nierzadko stanowi element kształ-
towania stosunków bilateralnych, szokującym posunięciem na arenie między-
narodowej mogłaby wydawać się próba poprawy relacji na Półwyspie Kore-
ańskim właśnie poprzez komponenty miękkiej siły. Owe wydarzenie miało 
jednak miejsce, a w działania pozostawały aktywnie zaangażowane Minister-
stwo Kultury, Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Zjednoczenia. Jedenastu 
południowokoreańskich wykonawców wystąpiło 1 i 3 kwietnia 2018 w Pyon-
gyang’u, stolicy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, w ramach 
koncertu zatytułowanego „Spring is Coming”. Przedsięwzięcie odbyło się  
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w dwojakiej formie – pierwszego dnia artyści z Korei Południowej zaprezento-
wali się samodzielnie, natomiast kolejnego we współpracy z północnokoreań-
skim zespołem. Wśród reprezentantów Republiki Korei znajdowali się również 
znawcy dziedziny sportowej taekwondo, którzy także kolaborowali ze spor-
towcami z Korei Północnej. Jednym z gości przyglądających się uroczystości 
był lider Kim Jong Un (Yim 2018). Mimo, iż wydarzenie z perspektywy czasu 
nie zaowocowało znaczną poprawą stosunków dwustronnych, a przyniosło je-
dynie odwzajemnienie wizyty orkiestry północnokoreańskiej w Seulu (Choi 
2018), stało się ogromnym krokiem w stronę szansy na percepcję polityki kul-
turalnej jako coraz istotniejszego środka dyplomatycznego.  

Mając na uwadze wcześniejsze wnioski dotyczące zmiany struktury i dy-
namiki fenomenu Koreańskiej Fali, należy przyjrzeć się dokonaniom zespołu 
muzyki popularnej BTS, które stanowią stosunkowo innowacyjne podejmo-
wanie aktywności politycznych. Przede wszystkim wykonawcy od 2017 roku 
prowadzili własną kampanię „Love Myself” w ramach współpracy z agendą 
Organizacji Narodów Zjednoczonych – UNICEF. Poświęcono ją głównie 
występowaniu przeciwko aktom przemocy skierowanym w stronę dzieci i ad-
olescentów (UNICEF Love Myself Campaign 2021).  Akt uznano za przejaw 
dyplomacji publicznej, a w konsekwencji zespół kształtując pozytywny od-
biór społeczny oraz krzewiąc wartości pacyfistyczne, implementuje percepcję 
Republiki Korei przez opinię publiczną jako bardziej wiarygodnego partnera, 
nastawionego na pokojowe działania w stosunkach międzynarodowych. Szcze-
gólne osiągnięcia i zasługi poczynione dla ojczyzny zaowocowały przyznaniem 
wykonawcom paszportów dyplomatycznych przez Prezydenta Moon Jae-ina  
oraz mianowaniem ich oficjalnym listem na specjalnych przedstawicieli pań-
stwowych. Artyści zostali ponadto wyznaczeni, by towarzyszyć Prezyden-
towi w 76 Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych  
w siedzibie w Nowym Jorku. Lider Republiki Korei przyznał ponadto, iż za-
proszenie do wygłoszenia przez zespół przemowy dotyczącej zrównoważone-
go rozwoju zostało zainicjowane przez samą organizację. Afirmował również,  
iż grupa BTS odznaczyła się w ostatnich latach istotną rolą dyplomatyczną, gdyż 
niejednokrotnie stanowiła punkt odniesienia podczas rozmów z przedstawicie-
lami innych państw. Prezydent dokonał następującej eksplanacji swojej decyzji  
o nadaniu stopnia dyplomatycznego: „BTS znacząco podniosło godność naro-
dową poprzez umocnienie pozycji k-popu i kultury koreańskiej, za co jestem 
niezmiernie im wdzięczny” (Choi 2021). Opisywane wyróżnienie stanowi 
swoisty przełom w podniesieniu rangi artystów nie tylko jako zdolnych do 
rozpowszechniania treści kulturowych. Oficjalne mianowanie umieszcza ich 
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bowiem w kręgach dyplomatycznych jako predestynowanych do oficjalne-
go kształtowania polityki państwowej. Artystom Prezydent Moon przypisał 
zdolności do budowania wizerunku Republiki Korei w stosunkach zarówno 
bilateralnych, podczas bezpośrednich rozmów z wysłannikami państw, oraz 
multilateralnych – na forum globalnej organizacji. Komponenty początkowo 
wykorzystywane jako polityka kulturalna, stały się w analizowanym przypadku 
siłą napędową przemian ustrojowych, gdyż jest to pierwsze tego typu wyróż-
nienie artystów nurtu kultury popularnej, wiążące się z istotnymi przywilejami 
dla członków grupy i dające nowe spojrzenie na współczesną dyplomację.  

Promocja wartości odbywa się jednak nie tylko poprzez określone działa-
nia dofinansowane ze środków publicznych. Nierzadko artyści sami czują się 
zobligowani do przekazywania ich społeczeństwu. Znamienitą egzemplifikację 
stanowią utwory koreańskiego zespołu muzyki popularnej M.O.N.T. Pierw-
szy z nich zatytułowany w oryginale „대한민국만세”, co w wolnym tłuma-
czeniu oznacza „niech żyje Republika Korei” opublikowano 13 sierpnia 2019 
roku. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem grupy wokalistów: „Miejscem kręce-
nia teledysku były Dokdo, piękne koreańskie wyspy zlokalizowane na Morzu 
Wschodnim (nie Morzu Japońskim). Poprzez ten utwór pragniemy zwrócić 
uwagę na fakt, iż koreańskie wyspy Dokdo pozostają koreańskim dziedzic-
twem naturalnym zlokalizowanym na Morzu Wschodnim. Mamy nadzieję,  
iż w ten sposób dostarczymy zagranicznym pasjonatom wiedzę dotyczącą tego 
pięknego i znaczącego miejsca” (M.O.N.T. 2019a). Nietrudno pominąć licz-
ne podkreślenia zwierzchności terytorialnej Republiki Korei nad danym ob-
szarem. Nieprzypadkowa pozostaje również data – emisji dokonano bowiem 
na dwa dni przed Dniem Wyzwolenia, co stanowi bezpośrednie odniesienie 
do historycznej 35-letniej japońskiej okupacji Półwyspu, zakończonej właśnie 
15 sierpnia 1945 (Polkowska 2010). Piosenka stanowi jakoby manifest nie-
podległości, niezależności oraz wolności. Zespół nawołuje także zagraniczne 
audytorium do zapoznania się z problematyką, co jednoznacznie wskazuje 
na fakt, iż idole pozostają świadomi roli, jaką są w stanie odegrać nie tylko  
w procesie kształtowania postaw patriotycznych własnego narodu, ale również 
w kreowaniu dyskursu politycznego postronnych odbiorców. 25 października 
tego samego roku, z okazji obchodów Dnia Wysp Dokdo, zespół muzyczny 
ponownie wyemitował skomponowany całkowicie samodzielnie, patriotyczny 
utwór poświęcony upamiętnieniu tychże wysp (M.O.N.T 2019b). Omówione 
przykłady dowodzą, iż komponenty kultury popularnej odgrywają coraz istot-
niejsze znaczenie w popularyzacji tradycyjnych wartości koreańskich. Choć  
ze względu na fakt, iż sama publikacja utworów nie została dofinansowana  
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ze środków rządowych, była natomiast wyrazem wolności artystycznej twór-
ców, z pewnością niezasadnym stałoby się zaklasyfikowanie jej jako świadome-
go kształtowania polityki kulturalnej przez władze. Mimo wszystko ma ona 
kluczowe znaczenie, gdyż po pierwsze organy państwowe zręcznie wykorzysta-
ły utwory podczas celebracji obchodów święta narodowego, a po drugie – owa 
egzemplifikacja stanowi potwierdzenie stanowiska, iż muzyka oraz postawa ar-
tystów poczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w formowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego i promowania Korei na arenie międzynarodowej. 

Wpływ rozwoju Koreańskiej Fali na innowacje  
w zakresie funkcjonowania  
organów państwowych

Na wstępie, warto podkreślić, iż państwo w dalszym ciągu posiada znacz-
ny udział w rozpowszechnianiu się komponentów kulturowych. Opisywany 
wcześniej rozwój technologii oraz globalizacja, chociaż posiadają pierwszo-
rzędne znaczenie, nie pozostają wystarczające. W dynamizację procesu są bo-
wiem zaangażowane także liczne organy państwowe np. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwo Nauki, banki i samorządy. Kluczowe pozostaje 
także przyznawanie 1% budżetu na subwencje dla przemysłów kreatywnych 
(Pietrewicz 2020). Zważywszy na to, należałoby pochylić się nad rolą, jaką 
odegrał fenomen w zmianach wyrażających się w tworzeniu nowych, wyspe-
cjalizowanych organów państwowych skupionych na tematyce Hallyu, które 
są wyrazem dostrzeżenia potencjału leżącego w dyplomacji publicznej.

Szczególne znaczenie wśród zachodzących zmian przyznano rozszerzaniu 
kompetencji Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki. W czerwcu 2020 roku 
zaplanowano reorganizację na rzecz powstania Hallyu Support and Coope-
ration Division – wyspecjalizowanego oddziału dedykowanego monitorowa-
niu rozwoju fenomenu oraz wsparciu rozpowszechniania jego komponentów 
na świecie.  Stanowi on znamienite, choć nie jedyne potwierdzenie istotno-
ści dbałości o atrakcyjność kultury. Ministerstwu podlegają bowiem również 
inne biura. W ramach Planowania i Organizacji wyróżniono Future Cultural 
Strategy Team – zespół analizujący sytuację na rynku i planujący rozszerzanie 
elementów polityki kulturalnej o nowe zasoby. Następnie Biuro Polityki Kul-
tury i Sztuki podzielono na sekcje specjalizujące się w ogólnym kierowaniu 
polityką kulturalną, językiem koreańskim, tradycyjnymi aspektami kultury 
oraz międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi. Oddział nadzorujący pu-
blikowane treści (Content Policy Bureau) zadedykowano przede wszystkim 
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komponentom Hallyu – poczynając od generalnego wydziału wspomnianego 
wyżej, po filmy, gry i ogólną kulturę popularną (Ministerstwo Kultury, Sportu 
i Turystyki 2022). W ciągu kolejnych lat obserwowania pracy opisywanego or-
ganu państwowego zauważa się tendencję do rozwoju biur dedykowanych no-
wym technologiom oraz oddziałom pracującym na rzecz intensyfikacji udziału 
różnorodnych aspektów kultury w polityce państwa. Interesujące pozostają 
również wyznaczone przez organ rządowy główne cele na 2022 rok. Wśród 
dziesięciu z nich najistotniejsze znaczenie przyznano promocji koreańskich 
treści wśród zagranicznych odbiorców, a następnie wzmocnieniu przemysło-
wej wartości Koreańskiej Fali. Ponadto, wymieniono także planowane zmiany  
w bieżącym roku. Wyrażają się one przede wszystkim we wzroście budżetu 
przeznaczonego na K-Culture Festival, wydarzenie promujące kulturę kore-
ańską, z 5,5 do 9,2 miliardów wonów. Uwagę skupiono także na wsparciu 
przedsiębiorstw związanych z kulturą popularną pragnących zainwestować na 
rynkach zagranicznych, ustanawiając 4,5 miliarda wonów jako zasoby dedy-
kowane temu przedsięwzięciu. Zaprezentowane przemiany wskazują na do-
strzeganie przez decydentów politycznych znaczenia dalszego współudziału 
państwa we wspieraniu obecnie funkcjonujących przemysłów oraz popierania 
tworzenia nowych. Tworzone biura, w zależności od specjalizacji, skupiają się 
na odrębnych elementach fenomenu. Część z nich jest ściśle powiązana z bu-
dowaniem opinii publicznej i stosunkami międzynarodowymi, a zatem z dy-
plomacją publiczną. Pozostałe pozostają związane z aspektem ekonomicznym. 
To właśnie on pozostaje obecnie priorytetowy. Chociaż zwrócono uwagę na 
konieczność działania w wymiarze politycznym, a co za tym idzie – dalszej 
promocji fenomenu zwłaszcza poza najbliższymi granicami, to podkreślono 
także intensyfikację znaczenia pozyskiwania korzyści finansowej dla sektora 
publicznego.  

Funkcjonowanie wyspecjalizowanych ciał ma miejsce nie tylko w obrębie 
ministerstw, ale wyraża się także w tworzeniu zupełnie odrębnych instytucji. 
W maju 2009 roku zainaugurowano powstanie The Korea Creative Agency 
(KOCCA) – agencji rządowej nadzorującej i koordynującej promocję koreań-
skiego przemysłu rozrywkowego. Wymienia się następujące przykłady szcze-
gólnych obszarów działania tegoż organu: transmisje filmów, dram i anima-
cji, rekrutowanie potencjalnych wokalistów, wsparcie organizacji koncertów 
muzycznych, koordynacja tworzenia gier (online, aplikacji mobilnych, VR), 
wsparcie branży modowej, zarządzanie zasobami ludzkimi czy eksport treści 
za granicę. Ażeby precyzyjniej określać potrzeby odbiorców i dostarczać wy-
ników analizy rynku czy wspierać działalność koreańskich inwestorów poza 
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granicami państwa, władze Korei zdecydowały się na dofinansowanie biur 
między innymi w Los Angeles, Pekinie, Paryżu czy Tokio (KOCCA 2022). 

Zważywszy na przeanalizowane przykłady, zachodzące w obrębie syste-
mu zmiany wyrażają się zwłaszcza w redefinicji kompetencji organów władzy 
wykonawczej, szczególnie rządu. Dochodzi bowiem do tworzenia nowych 
departamentów ministerialnych, z zupełnie innowacyjnym obszarem działań, 
dostosowanym do wyzwań stawianych państwu przez zmieniającą się dyna-
mikę fenomenu Koreańskiej Fali. Podejmowane w ramach tychże instytucji 
działania potencjalnie wpływają z kolei na władzę ustawodawczą, która wno-
sząc propozycje legislacyjne winna rozważać obecne priorytety państwa oraz 
kierunki polityki wyznaczane przez rząd.  

Mając na uwadze ostatnie wybory prezydenckie, w wyniku których do 
władzy powołano przedstawiciela konserwatywnej Partii Siła Narodu Yoon 
Suk-yeol’a, najbardziej prawdopodobne wydają się dwa scenariusze. Pierwszy 
z nich oznaczałby kontynuację dotychczasowej polityki kulturalnej, natomiast 
kolejny – ograniczenie posługiwania się zasobami miękkiej siły. Już w trakcie 
kampanii przeważała tematyka społeczno-gospodarcza, związana z pogarszają-
cą się sytuacją na rynku mieszkaniowym i nierównościami w zakresie płac. Po-
dejmowano także, choć w znacznie mniejszym stopniu, problematykę znaczą-
cego wzrostu gospodarki chińskiej, która zagrozić może rozwojowi potencjału 
koreańskiego. Postulaty nowego prezydenta skupiają się w znacznej mierze 
na kwestiach bezpieczeństwa, oscylując wokół rozbudowy arsenału obronnego  
i pogłębieniem współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi (Pietrewicz 
2022). Wskazane działania mogą świadczyć o poświęceniu szczególnej uwagi 
kwestiom bezpieczeństwa, co w pewnym sensie ogranicza możliwość uczest-
nictwa artystów jako reprezentantów, gdyż pozostaje to temat wymagający 
zaangażowania światowych przywódców i specjalistów.  Ponadto, podczas pre-
zydentury Yoon będzie dążył do poprawy ogólnej sytuacji społeczno-ekono-
micznej w kraju, co potencjalnie świadczy o przeniesieniu uwagi na wewnętrz-
ne kwestie ekonomiczne bardziej niż na promocję kultury. Ponadto, Prezydent 
Moon ściśle współpracował z zespołem BTS, co zostało poddane krytyce przez 
Partię Siła Narodu (Yim 2022). Z kolei komitet przygotowujący ceremonię 
zaprzysiężenia, mimo rozważenia zaproszenia zespołu, ostatecznie wycofał się 
z przedsięwzięcia, tłumacząc to podkreśleniem nowego prezydenta, iż cere-
monia winna zostać „skromna, lecz substancjalna i harmonijna” (Shin 2022), 
choć do decyzji prawdopodobnie przyczyniły się także negatywne głosy sym-
patyków wokalistów, którzy postulują, iż działania grupy na rzecz inkluzywno-
ści pozostają w opozycji do poglądów Yoon Suk-yeol’a (Yim 2022). Opisane 
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przesłanki implementują potencjalne tymczasowe zaniechanie skupiania się na 
rozwoju polityki kulturalnej. Niewykluczone, iż dopiero po rozwiązaniu klu-
czowych kwestii nastąpi powrót do kontynuacji dotychczasowych, rozbudo-
wanych działań na rzecz promocji komponentów Hallyu, choć tak pogłębiona 
współpraca z artystami w mojej ocenie pozostaje mało możliwa ze względu na 
odmienność poglądów politycznych. 

ZAKOŃCZENIE

Opisywany w pracy fenomen z całą pewnością przyczynia się do istotnych 
przemian w Republice Korei. Podkreślając raz jeszcze – owe zmiany nie są 
jednak związane z transformacją ustrojową samą w sobie, lecz z ewolucją ustro-
ju politycznego wyrażającą się przyznawaniu organom państwowych nowych 
kompetencji powiązanych z dynamicznym rozwojem Koreańskiej Fali oraz 
zmianach w sposobie prowadzenia polityki – implementując innowacyjne for-
my promocji państwa na arenie międzynarodowej  czy alternatywne metody 
dyplomatyczne, w szczególności kładąc nacisk na dyplomację publiczną. 

Próbując odpowiedzieć na postawione pytania badawcze, należy podkre-
ślić, iż rola sektora publicznego i prywatnego w akceleracji rozwoju Hallyu  
w dalszym ciągu bywa kwestią sporną. Z jednej strony, zasadniczy udział przy-
znaje się prywatnym inwestorom, w szczególności rodzinnym konglomeratom 
(chebol) i samej atrakcyjności tworzonych przez nich treści. Z drugiej, pod-
kreśla się aktywne działania rządowe, w szczególności przypisując władzom 
państwowym znaczenie podczas industrializacji w XX wieku, która doprowa-
dziła do cudu gospodarczego, a co za tym idzie – szeregu reform w zakresie 
nowoczesnych technologii, powszechnego dostępu do Internetu, rozszerzania 
przepisów powiązanych z prawami autorskimi, a także dofinansowaniom mo-
bilizującym spółki do podjęcia ryzyka w przemyśle rozrywkowym (OECD 
2021). Otwarcie władz państwowych na globalizację stało się zatem funda-
mentalne, ażeby doprowadzić do liberalizacji ekonomii, co poskutkowało 
możliwością powstania, rozwoju i eksportu Koreańskiej Fali. W szerokiej per-
spektywie, promocja fenomenu warunkowała nie tylko popularyzację państwa 
na arenie międzynarodowej i znaczne przychody, ale również dostrzeżenie jego 
potencjału i wykorzystanie jako elementu polityki kulturalnej. Działania decy-
dentów politycznych dawały temu wyraz poprzez angażowanie wykonawców  
w spotkania z przedstawicielami innych państw czy wystąpienia na forum orga-
nizacji międzynarodowych. Przedstawione w opracowaniu przykłady stanowią 
jedynie garstkę z tychże inicjatyw, prezentują jednak najbardziej przejrzyście 
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zawarte w nich idee, podkreślając nieustanną intensyfikację nawiązywania re-
lacji między podmiotami prawnomiędzynarodowymi poprzez alternatywne 
zasoby jakimi są komponenty kulturowe bazujące na atrakcyjności, nie na sile, 
przymusie czy sankcjach. W toku rozważań najsilniej wyróżniający się element 
stanowiła muzyka. Oddziaływała bowiem zarówno wewnętrznie, w kampanii 
prezydenckiej, jak i zewnętrznie – organizowane koncerty doprowadziły do 
wzrostu turystyki, a idole przyczyniają się do budowy postaw patriotycznych  
i angażują się w działania polityczne jako oficjalni reprezentanci Korei. Mając 
owe czynniki na uwadze, nasuwa się wniosek, iż elementy kulturowe, w tym 
prowadzona przez państwo polityka kulturalna, oddziałuje zarówno w polityce 
zagranicznej, jak i implementuje modyfikację systemu poprzez reorganizację 
struktur państwowych wyrażającą się w tworzeniu wyspecjalizowanych insty-
tucji i przeniesienia na nie niektórych kompetencji, w tym rozwój dyplomacji 
publicznej. Kluczowy aspekt stanowi zwrócenie uwagi na zmianę prezyden-
tury w Korei Południowej, która najprawdopodobniej afektować będzie na 
zmiany w polityce kulturalnej. Chociaż okres sprawowania urzędu stanowi 
zbyt krótki czas do precyzyjnej oceny obranego w tymże zakresie kierunku, 
analizując prowadzoną kampanię prezydencką oraz priorytety wysuwane przez 
Prezydenta Yun Suk-yeol’a, na wczesnych etapach sprawowania urzędu może 
on poświęcić miękkiej sile zdecydowanie mniej uwagi niż ma to miejsce ów-
cześnie, skupiając się raczej na komponentach militarnych. 

Chociaż koreańskie elementy kultury odgrywają znaczną rolę, nie spo-
sób pozostawić je bezkrytycznymi. Organom państwowym niejednokrotnie 
zarzuca się skupianie zanadto na obecnie najpopularniejszych komponentach 

– k-pop’ie oraz dramach, pomijając aspekty kulturowe takie jak pozostałe ga-
tunki muzyczne, gry czy literatura. Warunek dalszego pomyślnego rozwoju 
fenomenu stanowi jego dywersyfikacja poprzez rozbudowywanie i eksport 
nowych elementów. Pomijany bywa też fakt, iż pasjonaci muzyki sami napę-
dzają działania marketingowe, a zatem być może bardziej zasadnym byłoby 
wzmożenie aktywności podejmowanych na rzecz mniej promowanych treści. 
Ponadto, w obrębie niektórych departamentów w dalszym ciągu nie podję-
to próby skonkretyzowania sposobów działania, co implementuje powielanie 
niektórych działań, przy jednoczesnym pominięciu innych. W końcu, upatru-
je się znaczących luk prawnych w umowach pomiędzy pracownikami przemy-
słu rozrywkowego a pracodawcami (Song 2020), co niejednokrotnie prowadzi 
do nagannych warunków pracy.  
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Abstrakt: Od wielu lat Australia jest liderem mieszczącym się w ścisłej czołów-
ce, jeśli chodzi o jakość życia, wygrywając coroczny, ogólnoświatowy konkurs 
Global Liveability Ranking publikowane przez Economist Intelligence Unit. 
To właśnie Australia jest niezastąpionym pionierem pod względem jakości 
życia w miastach na podstawie ocen stabilności, opieki zdrowotnej, kultury  
i środowiska, edukacji i infrastruktury. Samo miasto Melbourne zostało uzna-
ne przez EIU za najbardziej przyjazne miasto na świecie aż przez siedem lat 
z rzędu. Co więc powoduje, że Australia w każdym roku zajmuje najwyższe 
pozycje w rankingu najlepszych miejsc na świecie? Aby zrozumieć kwintesen-
cje dobrobytu i obecną sytuację na Antypodach, jak i towarzyszące przemia-
ny tego kraju na przestrzeni dziesięcioleci, trzeba zrozumieć jak duży wpływ 
miały dzieje jej ustroju. Zmiany ustrojowe jak przemiany prawa stanowionego  
i zmiana praktyki jego interpretacji oraz norm zwyczajowych stanowiły zarów-
no odzwierciedlenie zmian społecznych, jak i czynnik sprawczy. Przekształcenia 
i modyfikacje na arenie politycznej były więc wiążącą kwestią w kształtowaniu 
tożsamości Australijczyków. 

Słowa kluczowe: wielokulturowość, monarchia konstytucyjna, wspólnota, 
rdzenni Australijczycy, wybory.
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Australia, czyli Związek Australijski jest krajem położonym na półkuli 
południowej, obejmującym cały kontynent australijski, Tasmanię oraz szereg 
mniejszych wysp na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Terytorium tego kraju czy-
ni Australię szóstym krajem na świecie pod względem powierzchni (Konstytu-
cja Związku Australijskiego 2014, s. 7). Dla wielu Australia to błękitny ocean 
i białe plaże, czerwona ziemia, koale, kangury, ale i stworzenia, które spędza-
ją sen z powiek nie jednej osobie, czyli olbrzymie pająki, skorpiony, węże  
czy rekiny. To prawda- Australia zachwyca swoją wyjątkową fauną i florą, któ-
ra jest unikatowa. Po prostu nie da się znaleźć takich miejsc nigdzie indziej na 
Ziemi. Z pewnością każdy zna Australię ze względów na Uluru- największy 
na świecie monolit skalny znajdujący się na Wyżynie Zachodnioaustralijskiej, 
wpisany na listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, czy 
też słynną na cały świat, choć niestety już zanikającą Wielką Rafę Koralową 
o powierzchni ponad 300 tysięcy km2 (Żmigrodzki, Skrzydła i Chmaj 2000). 
Jednak ten kraj to znacznie więcej niż zdjęcia z broszur turystycznych i tropi-
kalna fauna. Przykładowo Australia ma jedną z najbardziej zróżnicowanych 
populacji na świecie. Jedna czwarta mieszkających tu ludzi urodziła się poza 
granicami kraju. Australia to drugie państwo po Kanadzie, które swoją wew-
nętrzną politykę buduje na podstawie oficjalnych założeń wielokulturowości, 
które stanowią odgórną strategię, przez którą państwo chce skłonić mniejszości 
i grupy etniczne do większego uczestnictwa w życiu ogólnospołecznym (Śliz, 
Szczepański 2019, s. 28). „Ten multikulturalizm łączy się ściśle z polityką 
panującą w tym kraju i jest zależna od stopnia akceptacji trzech przyjętych 
założeń polityki„ (cyt. za Śliz, Szczepański 2019, s. 28). 

Pierwsze założenie to ponadetniczny system wartości traktowany jako 
dynamiczna całość, która jest zdolna przystosować się do zmiennej 
różnorodności kulturowej społeczeństwa. Momentem kluczowym był 
tutaj rok 1968, gdy do systemu społecznego włączono Aborygenów, 
odrzucając równocześnie politykę „«białej Australii».

Drugie to przypisanie grupom anglosaskiej i angloceltyckiej pierwszo-
rzędności, traktując równocześnie pozostałe grupy jako drugorzędne. 
Powinny one, i tak się dzieje, zachować wartości rdzenne, gdyż ich 
utrata prowadziłaby wyłącznie do wielokulturowości butikowej, a nie 
społeczeństwa wielokulturowego.

Trzecie założenie to edukacja wielokulturowa (cyt. za Śliz, Szczepański 
2019, s. 28).

 Należy pamiętać, że polityka wielokulturowa Australii swoje korzenie 
ma w rdzennej kulturze, która jest wciąż wzmacniana i istnieje na scenie 
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światowej. (Śliz, Szczepański 2019, s. 33). Co roku, 26 stycznia w Australia 
Day, czyli oficjalny dzień narodowy Australii odbywają się uroczyste celebracje. 
Skalane są jednak one dużą sprzecznością dla społeczności australijskiej. Data 
upamiętnia lądowania Pierwszej Floty w Sydney Cove w 1788 roku i pod-
niesienie flagi Unii przez Arthura ĺPhilipa po dniach eksploracji Port Jackson  
w Nowej Południowej Walii (Scott 1916, s. 38). I choć we współczesnej Au-
stralii obchody Australia Day mają na celu odzwierciedlenie multikulturowej 
wspólnoty narodu australijskiego i mają skłaniać do refleksji na temat historii 
Australii i jej mieszkańców m.in. poprzez rozmaite ceremonie, uroczystości  
i parady, które odbywają się tego dnia w australijskich miastach. To mimo to, 
trudno zapomnieć o pierwotnym, historycznym znaczeniu celebracji tego dnia, 
który może być postrzegany jako jedynie upamiętnienie brytyjskiego osadnic-
twa i jego wpływu na rdzenną ludność Australii, pomijając przy tym, gdzie leżą 
korzenie Kontynentu Ziemi Czerwonej i co tak naprawdę powinniśmy doce-
nić i kultywować. Zwieńczającym tę problematykę komentarzem były słowa 
premiera Nowej Południowej Walii, Henrego Parkersa, który będąc zapytany 
o włączenie do obchodów Dnia Australii Aborygenów, odpowiedział: „I mamy 
przypomnieć im, że ich okradliśmy?” (Karp i Wahlquist 2018). W końcu Au-
stralia jest zamieszkana już od ponad 60 000 lat, a ludy Aborygenów i wyspia-
rzy z Cieśniny Torresa żyją na lądzie przez co najmniej 40 000 lat (Konstytu-
cja Związku Australijskiego 2014). Europejskie osadnictwo zaś rozpoczęło się  
w wyżej omawianym 1788 roku, czego upamiętnieniem jest właśnie Australia 
Day. Czy jest to stosowne i sprawiedliwe jak na kraj z oficjalną wielokulturo-
wą polityką? Nic dziwnego jest więc w negatywnym odczuwaniu tego święta 
przez wielu. Obchodom w 1938 roku towarzyszył Aborygeński Dzień Żałoby.  
W Sydney w 1988 roku duże zgromadzenie rdzennych mieszkańców popro-
wadziło obchody Dnia Inwazji upamiętniające utratę rdzennej kultury (Tip-
pet 2009). Niektórzy mieszkańcy nadal określają Dzień Australii jako Inva-
sion Day, a protesty mają miejsce prawie co roku. Tysiące ludzi bierze udział  
w marszach protestacyjnych w stolicach w Dniu Australii. Przykładowo sza-
cunki dotyczące protestu w Melbourne w 2018 roku wynosiły dziesiątki ty-
sięcy (ABC News 2018). Na szczęście na przestrzeni lat, mentalność, świa-
domość i respekt dla rdzennej ludności i jej kultury stale rośnie, australijskie 
wydarzenia Aborygenów są już uwzględniane. Politycznym wyrazem wsparcia 
rdzennej ludności w Australii była organizacja specjalnej, uroczystej sesji parla-
mentu, gdzie wyrażone zostało głębokie ubolewanie i oficjalnie przeproszono 
dziesiątki tysięcy Aborygenów za wszystkie krzywdy, cierpienia, dyskrymina-
cje i prześladowania, które miały miejsce w przeszłości w Australii z pod rąk 
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białych migrantów. Wydarzenie to miało miejsce 13 lutego 2008 roku (Śliz, 
Szczepański 2019, s. 34). Również w lutym, ale roku 2013 Australijska Izba 
Reprezentantów przyjęła jednogłośnie ustawę uznającą Aborygenów i Wy-
spiarzy z Cieśniny Torresa za rdzennych mieszkańców kraju (Śliz, Szczepański 
2019, s. 34). Ciągle trwają debaty i dyskusje nad zmianą daty święta, jed-
nak w ostatnich latach Dzień Australii postrzegany jest już znacznie inaczej.  
Rosnąca świadomość społeczna i respektowanie każdej kultury, przyczyniło się, 
iż to święto jest jedną wielką, piękną celebracją odrębności i braterstwa w tym 
samym czasie. W końcu Australia jest jednym z najbardziej wielokulturowych 
społeczeństw na świecie. Należy również pamiętać, że ludność nierdzenna jest 
na australijskiej ziemi już od ponad 230 lat. Przyniosła zupełnie nowy, inny 
styl życia, obyczaje, zachowania, a przede wszystkim formy rządów od pier-
wotnej formy ludów tubylczych (Chen i in. 2019, s.18). Tak więc, kultura 
Australii to również dziedzictwo anglosaskie i anglocelyckie. Australia posiada 
wspólną kulturę, ale nie można zapominać, iż każda grupa etniczna ma niepo-
wtarzalny wkład budując razem całą australijską wyjątkową rzeczywistość (Śliz, 
Szczepański 2019, s. 33). 

Mówiąc o ustroju Związku Australijskiego nie da się pomijać kwe-
stii rdzennej ludności. Artykuł nie jest rozprawą historyczną, aczkolwiek tło 
wydarzeń z przeszłości w Australii niesie za sobą cały szereg zmian politycz-
nych, co sprawia, że te dwa tematy są ze sobą ściśle zespolone. Faktem jest,  
iż od rozpoczęcia wielokulturowej drogi kraju, polityka wobec rdzennej ludno-
ści była jednym z jednym z najważniejszych, jak i najbardziej wstydliwych pro-
blemów władz (Śliz, Szczepański 2019, s. 33). Do połowy XX wieku Związek 
Australijski prowadził politykę mającą na celu odseparowanie rdzennej ludno-
ści od białych europejskich migrantów. W końcu, po II Wojnie Światowej, ten 
stan zaczął ulegać zmianie. Wtedy w siłę zaczęły rosnąć organizowane przez sa-
mych Aborygenów ruchy społeczne, domagające się uznania suwerenności ich 
terytoriów (Konstytucja Związku Australijskiego 2014). Stopniowo ludność 
aborygeńska zaczęła korzystać z najróżniejszych programów rządowych, dzięki 
którym mogła zmierzać do podtrzymywania i kultywowania swojej kultury  
i tożsamości, zrównania szans życiowych jak i swojej pozycji społecznej z białą 
ludnością (Konstytucja Związku Australijskiego 2014). 

Jak wspomniałam wyżej, historię Australii można przedstawić jak proces 
stopniowo odkrywania się nowego społeczeństwa i państwa od jego brytyj-
skich korzeni oraz nabywania własnej tożsamości (Konstytucja Związku Au-
stralijskiego 2014, s. 9). Cały czas jednak Australia związana jest mocno ze 
swoim europejskim dziedzictwem, a poczucie „brytyjskości” odgrywa istotną 
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rolę. Kraj jako monarchia konstytucyjna z królową jako Suwerenną, choć 
zgodnie z konwencją, królowa nie jest zaangażowana w codziennie sprawy 
rządu australijskiego, to nadal ma ona znaczenie symboliczne i ceremonialne 
(Konstytucja Związku Australijskiego 2014, s. 24). Ten komu udało się od-
wiedzić Antypody na pewno dostrzegł wpływy brytyjskie na wielu obszarach 
życia codziennego. Sam akcent Australijczyków jest zabarwiony angielskimi 
niuansami w sposobie mówienia. Sposób ubierania się czy też dieta u wielu 
Australijczyków przypomina panujące trendy w Wielkiej Brytanii. Zwieńcze-
niem, tego jak szczególne jest znaczenie królowej jest celebracja jej urodzin, 
które jest ustawowo świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. W tym 
roku Stany australijskie świętują oficjalne urodziny królowej Elżbiety II 14 
czerwca 2022 roku. Queensland świętuje 5 października 2022 roku, a Au-
stralia Zachodnia co roku decyduje o oficjalnej dacie. W Australii Południo-
wej urodziny królowej nazywane są również Dniem Wolontariusza (Queens 
Birthday 2022 * 2022 Public Holidays Australia). Australia to także federacja 
sześciu stanów związkowych i dwóch terytoriów: Nowa Południowa Walią, 
Wiktoria, Queensland, Australia Południowa, Australia Zachodnia, Tasmania 
oraz administrowane przez rząd federalny Terytorium Północne i Terytorium 
Stołeczne (Żmigrodzki, Skrzydła i Chmaj 2000). Połączyły się one w 1901 
roku w wyniku serii plebiscytów. Każdy ze stanów ma własną konstytucję  
i strukturę polityczną, które są zasadniczo podobne do rządu krajowego– fede-
ralnego. Australia jest członkiem Brytyjskiej Wspólnoty z Konstytucją z 1900 
roku z późniejszymi zmianami, co wyróżnia australijską demokrację jako jedną 
z najdłuższych na świecie nieprzerwaną historią i rzetelną jakością, która ude-
rza wielu odwiedzających (Baker 2005, s. 1).

 W Konstytucji zawarte są dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, two-
rzy takie instytucje jak parlament, w którego skład wchodzi królowa lub gu-
bernator generalny, senat i Izba Reprezentantów oraz Sąd Najwyższy, który 
to jest obecnie najwyższym sądem apelacyjnym i interpretatorem znaczenia 
Konstytucji. Konstytucja nadaje uprawnienia tym instytucjom oraz opisu-
je ich funkcje i struktury. Co jednak ważne, Konstytucja Związku Austra-
lijskiego nie wymienia instytucji Premiera i Gabinetu, ale są one zapisane  
w konwencjach i praktykach rządu. Tak więc, podczas gdy znaczna część or-
ganizacji ustroju australijskiego jest szczegółowo opisana, niektóre kluczowe 
organy nie są opisane, gdyż są po prostu z góry przyjęte (Baker 2005, s. 1).

 Ustrój Australii opiera się na zasadzie trójpodziału władzy. Władza usta-
wodawcza należy do Dwuizbowego parlamentu związkowego: Senatu i Izby 
Reprezentantów. Izby te wyznaczane są w wyborach powszechnych, zaś Senat 
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ma kadencję sześcioletnią i składa się z siedemdziesięciu sześciu senatorów- po 
dwunastu przedstawicieli każdego stanu i po dwóch reprezentantów teryto-
rium. Co trzy lata połowa składu Senatu ulega odnowieniu. Izba Reprezen-
tantów liczy 148 deputowanych, wybieranych na kadencję trzyletnią kadencję 
(Żmigrodzki, Skrzydła i Chmaj 2000). Władza wykonawcza, formalnie jest 
w rękach Królowej Brytyjskiej, zgodnie z art. 61 Konstytucji (Konstytucja 
Związku Australijskiego 2014, s. 25). Zgodnie z tym samym artykułem, wła-
dza ta nie jest sprawowana przez monarchę bezpośrednio, ale za pośrednic-
twem Gubernatora Generalnego, powoływanego przez monarchę. „Jednak od 
1975 roku praktyka powoływania uległa przekształceniu i wygląda inaczej niż  
z brzmienia ustawy zasadniczej. Decyzja w tej sprawie należy w całości do rządu 
federalnego a rola monarchy ogranicza się do formalnego zatwierdzenia decyzji 
rządu” (cyt. za Konstytucja Związku Australijskiego 2014, s. 25, 26). Aktu-
alnie władza wykonawcza należy do gubernatora generalnego- Davida Hur-
ley od 2019 roku (Who is Australia's new governor-general, David Hurley?)  
i rządu- Rady Wykonawczej Ministrów Stanu. Na czele stoi premier- Anthony 
Albanese od 2022 roku, z Australijskiej Partii Pracy (Federal Election 2022 
results 2022). Rząd jest powołany przez gubernatora generalnego i ponosi od-
powiedzialność parlamentarną przed Izbą Reprezentantów. Każdy australijski 
stan posiada własną konstytucję oraz własne organy władzy wykonawczej: rząd 
oraz organy władzy ustawodawczej: dwuizbowy parlament- Rada Ustawodaw-
cza i Zgromadzenie Ustawodawcze. Wyjątek stanowi stan Queensland mający 
od 1927 roku jednoizbowy parlament (Żmigrodzki, Skrzydła i Chmaj 2000). 
Ostatnim wydarzeniem, które pokazało różnice prawne w funkcjonowaniu 
poszczególnych stanów, były kontrasty w restrykcjach i zasadach podczas pan-
demii COVID-19, co też stało się kwestią niezadowolenia społeczeństwa au-
stralijskiego. Obostrzenia w każdym ze stanów były wprowadzane w innym 
tempie, na inny okres czasu, traktowane odrębnie. Rządy stanowe i terytorial-
ne posiadały inne pakiety ekonomiczne zapowiedziane jako wsparcie społe-
czeństwa, czy inne zasady dotyczące zamknięcia bądź otwarcia granic między 
poszczególnymi stanami w roku 2020 (Storen i Corrigan 2020). Aby zgłębić 
się w bardziej wnikliwą analizę różnic wytyczonych przez rządzących w po-
szczególnych stanach podczas trwania pandemii, warto zapoznać się z raportem  
z chronologicznym podsumowaniem kluczowych zapowiedzi rządów stano-
wych i terytorialnych od początku wybuchu pandemii COVID-19 do 30 czerw-
ca 2020 roku, który jest dostępny na oficjalnej stronie Parlamentu Australii.  
 Z trójpodziału władzy została do opisania jeszcze władza sądownicza. ”Władza 
sądownicza w Australii zgodnie z art. 71 Konstytucji należy do Wysokiego 
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Sądu, federalnych sądów powszechnych oraz innych sądów, którym Parlament 
powierzy jurysdykcję federalną” (cyt. za Konstytucja Związku Australijskiego 
2014, s. 38, 39). 

W Związku Australijskim istnieją dwie główne partie, możemy więc mó-
wić o dwupartyjnym systemie politycznym w tym kraju. Ukształtował się on  
w latach 40. XX wieku. Chociaż dominującymi partiami są w zasadzie trzy 
partie polityczne: Australijska Partia Pracy (ALP), Liberalna Partia Australii 
(LPA) oraz Narodowa Partia Australii (NPA) (Konstytucja Związku Austra-
lijskiego 2014, s. 46). Jeszcze dobre parę lat temu w trwałej koalicji były LPA  
i NPA, partie prawicowe i tylko one miały realne szanse na zdobycie man-
datów w izbie Reprezentantów. Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja uległa 
zmianie i partiami dominującymi stały się ALP i LPA. Oprócz dwóch pierw-
szorzędnych partii, można wyróżnić szereg mniejszych, w tym Partia Narodo-
wa, Australijscy Demokraci i Zieloni. Partie te działają na szczeblu lokalnym, 
stanowym i federalnym (Baker 2005, s. 2). Można zaobserwować, jak zmie-
niają się nastroje i mentalność australijskiego społeczeństwa, gdyż na australij-
skiej scenie politycznej coraz to większą rolę odgrywają mniejsze i niezależne 
partie. Ostatnie sukcesy partii jak Zielonych wskazują na to, że w australijskim 
elektoracie w ostatnich latach nastąpiło znaczne rozczarowanie partiami i po-
lityką głównego nurtu (Baker 2005, s. 2). Australijscy przywódcy polityczni 
są postrzegani przez wielu swoich obywateli bardzo krytycznie i sceptycznie.  
W szczególności podziały i narastającą niechęć do władzy budził były już 
premier Australii- Scott Morrison (Hon Scott Morrison MP). Błędy wize-
runkowe czy brak jakiejkolwiek troski o sprawy klimatyczne dopięły końca 
jego władzy. W grudniu 2019 roku gdy Australia była opanowana przez jedne  
z największych w całej historii lawinie pożarów, Scott Morrison wyjechał na 
rodzinne wakacje na Hawaje, zostawiając swoich obywateli i zatajając ten fakt 
opinii publicznej (Mazzini 2022). W erze dającej się to coraz bardziej we znaki 
katastrofie klimatycznej, premier aprobował znaczenie paliw kopalnych i węgla  
w gospodarce, bardzo niechętnie od nich odchodząc (Mao 2021). Ponadto, wy-
jątkową niepopularnością oraz niechęcią odznaczał się wśród kobiet. Pogrążyły 
go seksistowskie komentarze, czy też szare goryczy przelała próba zamiecenia 
pod dywan śledztwa w sprawie gwałtu jednej z pracowniczej Partii Liberalnej 
na terenie federalnego parlamentu oraz brak jakiegokolwiek zainteresowania  
w kwestiach praw kobiety cz równości płci (Mazzini 2022). Jednak, po dziewię-
ciu latach rządów konserwatystów w Australii dojdzie do zmiany władzy. 
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WYBORY PARLAMENTARNE 21 MAJA 2022 ROKU

 Lider australijskiej Partii Pracy Anthony Albanese ogłosił zwycięstwo 
w tegorocznych wyborach federalnych. Przez dziewięć lat podczas rządów 
Partii Liberalnej w koalicji z mniejszą i głównie wiejską Partią narodową  
w społeczeństwie australijskim dochodziło do coraz to większych podziałów. 
Teraz odchodzi były premier Australii Scott Morrison, a w Australii dojdzie 
do zmiany władzy (Mazzini 2022). Anthony Albanese bardzo dużo mówi  
o prawach rdzennej ludności Australii. Zaraz po ogłoszeniu wygranej, jeszcze 
w czasie przemówienia na wieczorze wyborczym, "obiecał przeprowadzenie  
w czasie jego kadencji referendum nad utworzeniem ciała doradczego dla par-
lamentu, którego skład stanowiliby przedstawiciele mniejszości aborygeńskiej 
i mieszkańców Cieśniny Torresa” (cyt. za Marek Jedliński 2022). Anthony 
Albanese, w przeciwieństwie do swojego poprzednika Scotta Morrisona, chce 
stać się liderem w walce z katastrofą klimatyczną. I nie tylko regionalnym, ale 
światowym (Marek Jedliński 2022). W wyborach federalnych 21 maja wyniki 
prezentują się następująco: Partia Pracy zdobyła 77 ze 151 mandatów w Izbie 
Reprezentantów, Koalicja zdobyła 58 mandatów, Zieloni cztery i pozostałe 12 
(Federal Election 2022 results 2022). Nowy premier Związku Australijskiego 
otrzymał wiele gratulacji swoje wygranej w wyborach. Zwycięstwa publicznie 
pogratulował mu między innymi premier Kanady Justin Trudeau, prezydent 
USA Joe Biden, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, Jacinda Ardern  
z Nowej Zelandii (Wu 2022), czy nawet premier Chin Li Keqiang, odmra-
żając stosunki dyplomatyczne między Chinami a Australią po niemal dwóch 
latach. Stwierdził również, że Chiny są gotowe do współpracy z nowym rzą-
dem i w interesie krajów jest posiadanie „zdrowych i stabilnych stosunków” 
(Galloway 2022). Wygląda na to, że po niemal dekadzie rządów LPA, historia 
Australii pisze nowy rozdział. „Ustępujący premier Scott Morrison, przyznał 
raz że może być „«buldożerem»” w radzeniu sobie z problemami, na to zaś An-
thony Albanese powiedział, że jest „«budowniczym»”. „«Nieważne, czy chodzi 
o budowanie dróg, czy budowanie relacji… budowanie połączeń kolejowych, 
czy budowanie połączeń… budowanie lepszej przyszłości zawsze było moim 
celem i o to właśnie chodzi w tej kampanii»” – powiedział w ubiegłą niedzielę 
na wiecu kampanijnym w Brisbane”(cyt. za Chang 2022). 

 We współczesnym świecie Australia jest jednym z pierwszych prawdziwe 
liberalnych demokracji, co napawa niezwykłą dumą Australijczyków jako na-
ród (Lee 2021). Demokratyczne instytucje i praktyki Australii zostały wychwa-
lane za siłę i odporność, zdolność adaptacji i funkcjonalność. I rzeczywiście, 
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idąc za słowami doktora Johna Lee z University of Sydney: "jeśli chodzi  
o publiczną dyskusję na temat ochrony liberalnych instytucji przed przewrota-
mi i ingerencją podmiotów powiązanych z zagranicznymi rządami oraz uchwa-
lania przepisów mających na celu powstrzymanie i ściganie takich działań, to 
Australia przewodzi całemu światu” (cyt. za Lee 2021). Po wielu dekadach 
budowania pozytywnych stosunków między nowymi imigrantami, zasiedziałą 
ludnością europejską wraz z integracją ludności rdzennej, społeczeństwo au-
stralijskie ostatnie kilkudziesięciu lat bywa przedstawiane jako modelowy przy-
kład społeczeństwa otwartego, potrafiącego zorganizować współistnienie ludzi 
pochodzących z różnych kultur w sposób, który nie tylko nie prowadzi do kon-
fliktów, ale służy wszystkim (Konstytucja Związku Australijskiego 2014, s. 23).  
 Począwszy od bycia brytyjską kolonią skazańców, kończąc na jednej z najbar-
dziej wiodących, rozwiniętych i przyjaznych człowiekowi miejsc współczesne-
go świata. Australia to kraj, w którym otrzymanie obywatelstwa jest jednym 
z najbardziej pożądanych i prestiżowych przywilejów na świecie, co jest tylko 
kolejnym z dowodów sukcesu tego wielokulturowego, demokratycznego na-
rodu (Lee 2021). Patrząc na nowo wybranego premiera Związku Australij-
skiego i jego plany na przyszłość, mogę tylko potwierdzić, że topowe miejsca 
w konkursie na najlepsze miejsce do życia są jak najbardziej uzasadnione. Jeśli 
założenia rządu zostaną spełnione, to można być pewnym, że w przyszłych 
rankingach Global Liveability Ranking Australia będzie przodować jeszcze 
przez wiele lat, jako wiodąca demokracja Pacyfiku. 
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