
27

Emil Plewa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0000-0001-5303-4843

Współczesne międzynarodowe 
formy współpracy i zależności 
politycznej dawnych kolonii 

z Wielką Brytanią

Abstrakt: Wielka Brytania przez lata była największym imperium świata. Jed-
nakże wzrost samorządności w tzw. ,,białych koloniach” zamieszkiwanych 
głównie przez europejskich emigrantów rozpoczął proces uniezależnienia się 
posiadłości od metropolii. Rozpad imperium przebiegał stopniowo i zasadniczo  
w sposób pokojowy, przypominając powolne gaśnięcie aniżeli rewolucyjną 
zmianę, choć wystąpiły także konflikty. Pokojowy sposób wyzwalania się kolo-
nii pozwolił, aby w wymiarze politycznym po upadku mocarstwa pozostały for-
my współpracy i dalszej zależności międzynarodowej między dawnymi posiadło-
ściami a Zjednoczonym Królestwem. Artykuł jest poświęcony pozostałym po 
okresie kolonializmu formom współpracy międzynarodowej oraz nadal istnieją-
cymi formami zależności między dawnymi koloniami brytyjskim a metropolią 
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ustrojowych. W pracy oparto się na 
anglojęzycznych źródłach, które nie zostały przetłumaczone na język polski i nie 
mają odpowiedników w polskiej literaturze. Kwestie ustrojowe opisano na pod-
stawie aktów prawnych oraz informacji zawartych na stronach rządowych Wiel-
kiej Brytanii. Po zarysowaniu we wstępie kwestii historycznych, w pierwszym 
rozdziale zaprezentowano dane statystyczne dotyczące imperium brytyjskiego  
u szczytu potęgi oraz kwestie historyczne związane z rozpadem. W drugim 
rozdziale opisano terytoria zależne nad którymi Zjednoczone Królestwo na-
dal sprawuje zwierzchność z uwzględnieniem kwestii ustrojowych. W trzecim 
rozdziale omówiono historię, ustrój i sposób funkcjonowania Wspólnoty Na-
rodów. W czwartym rozdziale została przybliżona kwestia Commonwealth re-
alm, gdzie w zarysie zostały wskazane podobieństwa i różnice ustrojowe państw 
pozostających w unii personalnej z Wielką Brytanią. Całość artykułu ma ukazać 
unikatowość funkcjonowania systemu powiązań między Zjednoczonym Króle-
stwem a jej dawnymi koloniami.

Słowa klucze: Brytyjskie imperium kolonialne, Wspólnota Narodów, Com-
monwealth realm, Brytyjskie Terytoria Zamorskie, Dependencje Korony.
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Wstęp

Imperium brytyjskie było jednym z dwóch państw w dziejach ludzko-
ści, któremu udało się wstąpić do najwęższego grona mocarstw nad których 
terytorium nigdy nie zachodziło słońce, the empire on which the sun never sets. 
Znaczy to tyle, że imperium dysponuje terytorium tak rozległym, że w dowol-
nym momencie w ciągu doby, w jakimś punkcie na jego terytorium trwa dzień. 
Wcześniej ten status osiągnęło jedynie w XVI wieku imperium hiszpańskie 
Im el imperio en el que nunca se pone el sol. W zmodyfikowanej wersji The sun 
never sets on Uncle Sam użyto w stosunku do USA, aby określić nie rzeczywiste 
władztwo nad ogromem terytoriów, ale wpływ polityczny i gospodarczy Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki na świecie (Kaithlyn 2005, s. 17). 

Korona Brytyjska opanowała na przestrzeni wieków rozległe terytoria po-
rozrzucane po całym globie. W typowy sposób dla Zachodu, Wielka Brytania 
zaprowadzała tam własne wzorce, kulturę, idee, obyczaje, język, religię, spo-
sób bycia etc. (Ashley 2013, s. 5-6) Obecność na danym terytorium któregoś  
z imperiów kolonialnych przesądzało o jego dalszym charakterze. Efektem 
kolonizacji było rozpowszechnianie się europejskich wzorców, kultury, języka  
i chrześcijaństwa. O sile tej ekspansji świadczy fakt, że nawet tam, gdzie Eu-
ropejczycy nie dotarli z podbojami lub ich wpływ na danym terytorium był 
znikomy, to pomimo tego europejskie wzorce i tak tam dotarły np. do Japonii.

Zważywszy na ogromny zasięg imperium brytyjskiego zarówno w wymia-
rze przestrzennym jak i czasowym Wielka Brytania na trwałe zostawiła swój 
dorobek cywilizacyjny w dawnych koloniach. Pomimo upadku imperium ko-
lonialnego związek dawnych posiadłości z metropolią nie ogranicza się tylko 
do wspólnego dziedzictwa historycznego, ale do realnej współpracy w wymia-
rze międzynarodowym czy także dalszej zależności politycznej.

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie powstałych w miejsce 
systemu kolonialnego międzynarodowych form współpracy, między dawnymi 
koloniami Wielkiej Brytanii, a ich dawną metropolią oraz pozostałych form 
zależności terytoriów pokolonialnych od Londynu. Wychodząc od opisania 
imperium u szczytu potęgi, omówię kolejne formy zależności i współpracy 
między podmiotami prawa międzynarodowego, przedstawiając przy tym kwe-
stie ustrojowe oraz w zarysie tło historyczne.
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U szczytu potęgi

Wielka Brytania, zwłaszcza od upadku Napoleona, do II wojny światowej, 
odgrywała istotną rolę w światowej polityce. Postęp naukowy i rewolucja prze-
mysłowa, które zmieniły świat, przekształciły Wyspy Brytyjskie w pierwszą po-
tęgę przemysłową umacniając tym samym pozycję Korony, jako światowego 
mocarstwa (Maddison 2001, s. 183-187) i stworzyła tym samym dogodne wa-
runki dla zamorskich podbojów. Wyspiarski charakter metropolii, silna flota 
oraz system zaopatrywania z kolonii zapewniały izolację przed atakiem wroga 
na serce imperium. To wszystko pozwalało brytyjskiemu imperium mieszać się 
w światową politykę i prowadzić wszelkie ewentualne starcia z dala od Londy-
nu. Głos Wielkiej Brytanii był jednym z decydujących na arenie międzynaro-
dowej do tego stopnia, że imperium mogło forsować decyzje nawet wbrew po-
stanowieniom kongresu wiedeńskiego, tak jak miało to miejsce w 1830 roku 
godząc się na utworzenie Królestwa Belgii.

Wielka Brytania osiągnęła największą rozpiętość terytorialną  
w 1922 roku za panowania króla Jerzego V. Uwzględniając wszystkie tery-
toria bez względu na ich formalny status, imperium mierzyło 35,8 mln km² 
(Ferguson 2004) (26% lądowej powierzchni świata), na wszystkich półkulach 
ziemi, czyniąc Zjednoczone Królestwo największym terytorialnie państwem  
w historii (Ashley 2013, s. 5-6). Większym nawet od imperium mongolskiego 
Kubilaj-chana (33,0 mln km²) (Adams, Hall 2006, s. 222) czy Rosji Alek-
sandra II (23,7 mln km²) (Adams, Hall 2006, s. 222), choć w odróżnieniu 
od wyżej wymienionych nie był to jednolity, „zbity” obszar, lecz porozrzuca-
ne ziemie. Rozległe terytoria zapewniały dostęp do wielu dobór handlowych 
i bazy surowcowej, a opanowanie strategicznych szlaków handlowych i tzw. 
wąskich gardeł bottleneck1 dało Wielkiej Brytanii gospodarczą i militarną do-
minację nad światem (Maddison 2001, s. 183-187). Należy jednak pamiętać, 
że w 1922 roku terytoria o statusie dominiów były już de facto samodzielnymi 
państwami w unii personalnej z Wielką Brytanią (Moore 1931, s. 373 i były 
traktowane jako równorzędne podmioty prawa międzynarodowego (Por. De-
klaracja Balfoura z 1926 r.). Jednakże w pewnym stopniu nadal utrzymywano 
zależność dominiów od brytyjskiego parlamentu zwłaszcza w materii konsty-
tucyjnej co usankcjonował Statut Westminsterski w 1931 roku (Scott 1944, 
s. 34–49). Nie mniej przed usamodzielnieniem się poszczególnych terytoriów 
Wielka Brytania mogła swobodnie je eksploatować.

1 np. Kanał Sueski, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Malakka, Hongkong.
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Wielka Brytania osiągnęła szczyt demograficzny także za panowania króla 
Jerzego V w 1925 roku, gdy to wedle szacunków, imperium było zamieszki-
wane przez 478 mln poddanych (Harrison 1998). Całkowita liczba ludności 
wynosiła wówczas nieco ponad 2 mld (Maddison 2001, s. 169-173). Oznacza 
to, że w tym czasie prawie 1/4 ludności na ziemi była poddanymi króla Jerzego 
V (League of Nations 1927, s. 10–53). 

W odróżnieniu od upadków innych imperiów rozpad tego mocarstwa 
nie był nagłym załamaniem potęgi. Należałoby raczej mówić o stopniowym 
gaśnięciu imperium głównie poprzez powolne usamodzielnianie się kolonii. 
Dzięki czemu udało się usankcjonować unie personalne z częścią nowopow-
stałych państw oraz zachować w nich wpływy czy też ustanowić formy współ-
pracy międzynarodowej. Co zdumiewające, proces ten przebiegał w większości 
przypadków pokojowo, jednakże zdarzały się konflikty2. Po II wojnie świato-
wej Wielka Brytania w odróżnieniu od sąsiedniej Francji3 nie podejmowała 
wysiłków, aby siłą utrzymać dominację w koloniach co nie oznacza, że wszyscy 
brytyjscy politycy patrzyli przychylnie na ten proces4. W posiadaniu Londynu 
pozostały tzw. Brytyjskie Terytoria Zależne oraz Dependencje Korony Brytyj-
skiej, a ponadto brytyjski monarcha pozostaje nadal głową 16 suwerennych 
państw oraz głową Wspólnoty Narodów zrzeszającej dawne brytyjskie kolonie 
i w ramach, której państwa członkowskie podejmują współpracę. 

Terytoria zależne Wielkiej Brytanii

Brytyjskie terytoria zależne nie stanowią integralnej części Zjednoczone-
go Królestwa, ale pozostają w zależności i pod kontrolą Wielkiej Brytanii. Są 
to pojedyncze, najczęściej wyspiarskie terytoria, o słabym zaludnieniu, które 
nie przeszły pełnego procesu dekolonizacji lub ich dekolonizacja byłaby niece-
lowa ze względu na brak stałych mieszkańców. Obszary te są często położone  
w strategicznych punktach globu, stąd też ich utrzymanie w zależności pozostaje  
w interesie Korony. Brytyjskie terytoria zależne dzielą się na dwa typy: Brytyj-
skie Terytoria Zamorskie oraz Dependencje Korony brytyjskiej5.

2 Irlandzka wojna o niepodległość 1919-1921, wzmożone niepokoje społeczne w Indiach Bry-
tyjskich po II wojnie światowej i bunt Królewskiej Indyjskiej Marynarki Wojennej w 1946 r. 
(Royal Indian Navy mutiny, 1946 Naval Uprising), kryzys sueski (1956).
3 I wojna indochińska, kryzys w Bizercie, wojna algierska.
4 Po powrocie Winstona Churchilla jako premiera, dnia 26 października 1951 r., powróciły im-
perialne zapędy nakierowane na utrzymanie kolonii jeszcze pozostających pod zwierzchnictwem 
Londynu, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
5 W prawie brytyjskim dependencje nie są określane jako terytoria zależne, lecz de facto nimi są.
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Brytyjskie Terytoria Zamorskie

Brytyjskie Terytoria Zamorskie British Overseas Territories (BOTs)6, są 
pozostałościami po dawnych koloniach i posiadają różny stopień samorząd-
ności self-governing colonies w zależności od poziomu organizacji i zaludnienia. 
Od stopnia samorządności zależą uprawnienia pełnomocnika monarchy (gu-
bernator, administrator, komisarz) oraz ewentualnych lokalnych władz wybie-
ranych przez miejscową ludność. Terytoria zamorskie nie posiadają i nigdy nie 
posiadały własnej reprezentacji w brytyjskim parlamencie. Co roku odbywa 
się posiedzenie Overseas Territories Joint Ministerial Council, czyli wspólne 
posiedzenie ministrów Zjednoczonego Królestwa z przywódcami terytoriów 
zależnych (Overseas Territories Joint Ministerial Council 2015 Communique 
and Progress Report). Najwyższym organem sądowniczym dla wszystkich Te-
rytoriów Zamorskich jest Judicial Committee of the Privy Council7.

Aktualnie istnieje 14 Terytoriów Zamorskich: Akrotiri i Dhekelia; An-
guilla; Bermudy; Brytyjskie Terytorium Antarktyczne; Brytyjskie Terytorium 
Oceanu Indyjskiego; Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Kajmany; Falklandy; Gi-
braltar; Montserrat; Pitcairn; Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpie-
nia i Tristan da Cunha; Georgia Południowa i Sandwich Południowy, a także 
Turks i Caicos.

Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu In-
dyjskiego8, Georgia Południowa i Sandwich Południowy nie posiadają stałych 
mieszkańców, a jedyną populacją terytoriów jest przebywający tam czasowo 
personel wojskowy czy naukowy. Stąd też monarcha nie wyznacza guberna-
tora dla tych terytoriów. Dla Brytyjskiego Terytorium Antarktycznego i dla 
Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego za radą Biura Spraw Zagranicz-
nych oraz Wspólnoty Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) 
monarcha mianuje komisarza dla tych terytoriów (funkcje często łączone ze 
sobą w jednej osobie). Komisarz nie zamieszkuje tych terytoriów. Podobnie 
jak Komisarz ds. Georgii Południowej i Sandwicha Południowego, który pełni 

6 Także jako United Kingdom Overseas Territories (UKOTs); Nazwa „Brytyjskie Terytoria Za-
morskie” British Overseas Territories funkcjonuje od 2002 roku, za sprawą Overseas Territories 
Act 2002, która to zastąpiła nazwę „British Dependent Territory”, wprowadzonej przez British 
Nationality Act 1981. Jeszcze wcześniej przed dniem 1 stycznia 1983 r., Terytoria Zamorskie 
były oficjalnie określane jako „Kolonie Korony Brytyjskiej” British Crown Colonies.
7 Jego jurysdykcja obejmuje także niektóre suwerenne państwa Wspólnoty Narodów.
8 Aby zapewnić bezludne terytorium pod budowę bazy wojskowej na Ocenie Indyjskim Wiel-
ka Brytania w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, dokonała od 1968 r. do  
27 kwietnia 1973 r. depopulacji wysp Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego, wysiedla-
jąc rdzenną ludność na Mauritius i Seszele.
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równocześnie funkcję gubernatora Falklandów i tam rezyduje. Wszyscy spra-
wują swoje funkcję na czas nieokreślony At His/Her Majesty's pleasure. Wyjątek 
stanowią bazy wojskowe Akrotiri i Dhekelia, gdzie w związku z stratokratycz-
nym charakterem rządów, pełnomocnikiem monarchy w randze administrato-
ra jest ex offico Dowódca Sił Brytyjskich na Cyprze. Ze strony brytyjskiego par-
lamentu i rządu nadzór nad Akrotiri i Dhekelia, Falklandami oraz Gibraltarem 
sprawuje Parliamentary Under-Secretary of State for European Neighbourhood 
and the Americas (do 2016 Minister of State for Europe), a nad pozostałymi 
terytoriami Parliamentary Under-Secretary of State for the Overseas Territories 
and Sustainable Development (New ministerial appointments …). Nad Akrotiri  
i Dhekelią dodatkowo nadzór sprawuje Ministerstwo Obrony Secretary of Sta-
te for Defence (Hendry, Dickson 2011, s. 340).

Do pięciu Brytyjskich Terytoriów Zamorskich roszczenia zgłosiły inne 
państwa. Brytyjskie Terytorium Antarktyczne pokrywa się z obszarem, do 
którego roszczenia złożyła Argentyna oraz Chile (Dodds, Hemmings 2013, 
s. 1429–1444). Do Archipelagu Czagos, należącym do Brytyjskiego Teryto-
rium Oceanu Indyjskiego roszczenie złożył Mauritius (Harding A. 2021)9. Do 
Falklandów oraz Georgii Południowej i Sandwicha Południowego roszczenie 
zgłosiła Argentyna (Ivanov et. al. 2003, s. 96). Terytorium spornym pozostaje 
także Gibraltar, do którego roszczenia zgłosiła Hiszpania.

Do 1 lipca 1997 roku Wielka Brytania posiadała terytorium Hongkon-
gu. Chociaż sama wyspa Hongkong na mocy traktatu nankińskiego, a pół-
wysep Koulun na mocy tzw. pierwszej konwencji pekińskiej, były przekazane 
na własność imperium brytyjskiemu „na zawsze” (Zob. Treaty of Nanking 
oraz Convention of Peking), to jednak większość obszaru tej kolonii po 1898 
roku stanowiły tzw. „Nowe Terytoria” przekazane Wielkiej Brytanii na mocy 
tzw. drugiej konwencji pekińskiej w dzierżawę na okres 99 lat (Zob. Conven-
tion for the Extension of Hong Kong Territory). Przekazanie całości teryto-
rium Hongkongu zarówno wyspy, półwyspu jak i dzierżawionych Nowych 
Terytoriów Chińskiej Republice Ludowej w 1997 roku na mocy Sino-British 
Joint Declaration było ostatnią utratą terytorialną i symbolicznym końcem 
imperium.

9 United Nations General Assembly Resolution 2066 (XX) - Question of Mauritius, Wartym 
uwagi jest fakt, że pomimo roszczeń terytorialnych Mauritius pozostaje członkiem Wspólnoty 
Narodów.
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Dependencje Korony Brytyjskiej

Kolejną formą zależności od Wielkiej Brytanii są Dependencje Korony 
Brytyjskiej Crown Dependencies10. Dependecje nie są częścią Zjednoczonego 
Królestwa, ale pozostają z nim w unii personalnej. Dependencje nigdy nie były 
brytyjskimi koloniami, co odróżnia je od Terytoriów Zamorskich. Zgodnie  
z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Wiel-
kiej Brytanii Secretary of State for Justice (Crown Dependencies), rząd Wielkiej 
Brytanii odpowiada za sprawy zagraniczne i obronę Dependencji. Pełnomoc-
nikiem brytyjskiego monarchy w Dependencjach jest gubernator-porucznik. 
Istotną rolę w zarządzaniu Dependencjami ze strony brytyjskiej odgrywa Taj-
na Rada Wielkiej Brytanii Privy Council of the United Kingdom. Dependencje 
posiadają własne ciała ustawodawcze, jednakże w najważniejszych kwestiach 
principal legislation wymagana jest królewska zgoda lub sankcja Royal Assent 
or sanction. Principal legislation poddawane jest kontroli przez brytyjskie  
Ministerstwo Sprawiedliwości celem sprawdzenia czy nie będzie ono kolido-
wać z prawem konstytucyjnym lub z zobowiązanymi międzynarodowymi.

Na arenie międzynarodowej Dependujące nie są uznawane za suwerenne 
państwa sui iuris. W związku z czym nie występują samodzielnie w stosun-
kach międzynarodowych, lecz jako „terytoria, za które odpowiada Zjedno-
czone Królestwo Wielkiej Brytanii” (Crown Dependencies). Konsekwencją 
powyższego jest brak ius tractatuum, jednakże Dependencje mogą uzyskać ra-
tyfikację umowy międzynarodowej dla swojego terytorium poprzez działanie 
Wielkiej Brytanii. Nie mniej Dependencje Korony pozostają żywo zaintereso-
wane kształtowaniem swoich stosunków międzynarodowych. W latach 2007-
2008 Sekretarz Stanu do Spraw Konstytucyjnych Wielkiej Brytanii Secretary 
of State for Constitutional Affairs podpisał z przywódcami Chief Minister każdej 
z Dependencji porozumienie, na mocy którego Wielka Brytania nie będzie 
podejmować działań na arenie międzynarodowej w imieniu którejkolwiek  
z Dependencji bez uprzednich konsultacji z nią. Ponadto brytyjski rząd uznał, 
że w stosunkach międzynarodowych, a w szczególności w odniesieniu do Unii 
Europejskiej, Dependencje mogą mieć odmienny interes niż Wielka Brytania 
(Crown Dependencies). W związku z powyższym Dependencje Korony for-
malnie terytoriami zależnymi nie są, jednakże są nimi de facto.

Aktualnie istnieją 3 Dependencje: Guernsey (z własną Dependencją Al-
derney), Jersey, a także Wyspa Man.

10 Franc. Dépendances de la Couronne; manx. Croghaneyn-crooin.
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Poza Gibraltarem (Bartkiewicz 2020) żadne z Brytyjskich Terytoriów Za-
morskich ani Dependencji Korony w latach 1973-2020 nie było częścią EWG/
UE.

Wspólnota Narodów

Wspólnota Narodów (brytyjska) Commonwealth of Nations lub 
Commonwealth11 jest to specyficzna organizacja międzynarodowa zrze-
szająca suwerenne i niepodległe państwa niegdyś będące posiadłościami 
Wielkiej Brytanii (Bierzanek, Symonides 2004, s. 130-131).

Wspólnota powstała wskutek wzrostu samorządności tzw. „białych ko-
lonii”, ich stopniowego usamodzielniania się i dekolonizacji. Trudno wska-
zać jedną datę powołania do życia organizacji oraz jeden akt założycielski. Za 
konstytuujące Wspólnotę Narodów należy uznać trzy akty prawne: Deklarację 
Balfoura z 19 listopada 1926 r., Statut Westminsterski z 11 grudnia 1931 r. 
oraz Deklarację Londyńską z 28 kwietnia 1949 r., która nadała wspólnocie ak-
tualny kształt. Wszystkie państwa są od siebie niezależne i nie mają względem 
siebie żadnych prawnomiędzynarodowych zobowiązań wynikających z tytułu 
przynależności do Wspólnoty Narodów.

Głową wspólnoty jest brytyjski monarcha, ale nie oznacza to, że jest gło-
wą każdego z państw członkowskich12. Żaden akt prawny nie reguluje kwe-
stii sukcesji funkcji głowy Wspólnoty Narodów, jednakże w 2018 przywódcy 
państw Wspólnoty zgodzili się, aby po królowej Elżbiecie, funkcję symbolicz-
nej głowy przejął jej syn książę Karol. Co dwa lata odbywa się Commonwealth 
Heads of Government Meeting (CHOGM), podczas którego przywódcy państw 
członkowskich omawiają sprawy, które uznają za istotne. Głowa państwa/szef 
rządu państwa organizującego dany CHOGM obejmuje na dwa lata do na-
stępnego CHOGM funkcję przewodniczącego Commonwealth Chair-in-Office 
(The Commonwealth – How we are run). Ponadto regularnie organizowane 
są spotkania ministrów poszczególnych resortów państw przynależących do 
Wspólnoty. Od 1965 roku istnieje Sekretariat Wspólnoty Narodów na czele  
z Sekretarzem Generalnym, wybieranym na czteroletnią kadencję z możliwo-
ścią jednokrotnej reelekcji. Wyboru dokonują szefowie rządów państw człon-
kowskich. Siedziba sekretariatu znajduje się w Marlborough House w centrum 
Londynu (The Commonwealth – General Secretary). Ponadto powołano 

11 Do 1949 roku jako Brytyjska Wspólnota Narodów British Commonwealth of Nations.
12 Brytyjski monarcha jest głową tylko 16 państw Commonwealth of Nations, które dodatkowo 
wchodzą w skład Commonwealth realm.
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Fundację Wspólnoty Narodów Commonwealth Foundation (CF)13, której ce-
lem jest pomoc w tworzeniu stowarzyszeń zawodowych i budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego na całym świecie (Commonwealth Foundation).

Cele Wspólnoty Narodów zostały sformułowane dopiero w Deklara-
cji singapurskiej z 1971 r., a później były modyfikowane kolejno Deklaracją 
z Lusaki z 1979 r., Deklaracją z Langkawi z 1989 r., Deklaracją z Harare 
z 1991 r. i ostatnią Deklaracją z Aso Rock z 2003 r. Celami wspólnoty są: 
dążenie do pokoju na świecie; promowanie demokracji przedstawicielskiej  
i wolności jednostki; dążenie do równości; sprzeciw wobec rasizmu i dyskry-
minacji ze względu na płeć; walka z ubóstwem, ignorancją i chorobami; wolny 
handel; zrównoważony rozwój. Na swojej stronie internetowej, Commonwe-
alth of Nations wylicza następujące obszary swojej działalności: środowisko, 
handel, gospodarka, demokracja, rząd, rządy prawa, społeczeństwo, młodzież  
i wsparcie małych państw (The Commonwealth – Our work).

Do Wspólnoty Narodów przynależą: Antigua i Barbuda, Australia, Baha-
my, Bangladesz, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Kamerun, Kanada, Cypr, 
Dominika, Eswatini, Fidżi, Gambia, Ghana, Grenada, Gujana, Indie, Jamajka, 
Kenia, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malezja, Malediwy, Malta, Mauritius, Mo-
zambik, Namibia, Nauru, Nowa Zelandia, Nigeria, Pakistan, Papua-Nowa 
Gwinea, Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, 
Samoa, Seszele, Singapur, Wyspy Salomona, Republika Południowej Afryki, 
Sri Lanka, Tanzania, Tonga, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Wielka 
Brytania, Vanuatu oraz Zambia, łącznie 54 niezależne państwa (The Com-
monwealth – Member countries). Aktualnie jest to 16 monarchii uznających 
brytyjskiego monarchę za własną głowę, 5 innych monarchii i 33 republiki. 
Formalnie do Wspólnoty Narodów nie przynależy: 14 wspominanych wcze-
śniej Terytoriów Zamorskich Wielkiej Brytanii, 3 Dependencje Królewskie, 
Alderney, 2 państwa stowarzyszone z Nową Zelandią, 2 Terytoria Zamorskie 
Nowej Zelandii oraz 7 Terytoriów Zamorskich Australii. Nie mniej można 
uznać, że pośrednio przynależą do Commonwealth realm, poprzez pozostawa-
nie w zależności od państw członkowskich jako państwa stowarzyszone, Tery-
toria Zamorskie czy Dependencje Korony. 

Byłymi członkami Wspólnoty Narodów są Irlandia oraz Zimbabwe, 
które opuściły Wspólnotę. Dnia 15 maja 2018 r. prezydent Emmerson  
Mnangagwa złożył wniosek o ponowne przyjęcie Zimbabwe do Wspólnoty 
Narodów (Adebayo 2005).

13 Do Fundacji Wspólnoty Narodów nie przystąpiły: Fidżi, Nauru, Samoa, Tuvalu oraz Vanuatu.
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Z byłych członków szczególnym przypadkiem pozostają cztery nieist-
niejące państwa: Tanganika oraz Zanzibar zostały złączone w jedno państwo, 
czyli w Tanzanię; Nowa Fundlandia została wcielona do Kanady; a Federacja 
Malajska została wcielona do Malezji. Wszystkie cztery pozostają we Wspól-
nocie Narodów jako terytoria innych państw członkowskich (History of the 
Commonwealth).

Nie wszystkie dawne kolonie brytyjskie przystąpiły do Wspólnoty Naro-
dów, dotyczy to głównie państw Bliskiego Wschodu.

Commonwealth realm

Wspólnotę Narodów Commonwealth of Nations należy odróżnić Com-
monwealth realm. Ta druga określa grupę niepodległych i suwerennych państw 
pozostających w unii personalnej z Wielkiej Brytanią, uznających brytyjskiego 
monarchę za swoją głowę. Commonwealth realm nie jest organizacją międzyna-
rodową, a wszystkie państwa członkowskie są sobie równe i nie mają względem 
siebie żadnych zobowiązań wynikających z faktu posiadania wspólnej głowy. 
Wszystkie państwa Commonwealth realm są członkami Wspólnoty Narodów 
Commonwealth of Nations, ale nie odwrotnie.

Ustrój niepodległych państw Commonwealth realm oparty jest o Model 
westminsterski. Uprawnienia monarchy w każdym z państw są zbliżone do 
tych, które monarcha posiada w Wielkiej Brytanii poza kompetencjami wy-
nikającymi z funkcji religijnych, które ograniczają się do Anglii. Monarcha  
z racji, że nie zamieszkuje każdego z państw Commonwealth realm, ustanawia 
do wykonywania obowiązków w swoim imieniu wicekrólów zwanych także 
gubernatorami generalnymi. Mianowanie gubernatora generalnego odbywa 
się za radą szefa rządu danego kraju14. Gubernator generalny jest powoływany 
na czas nieokreślony At His/Her Majesty's pleasure. 

Na 16 krajowych parlamentów, 6 jest unikameralnych, a 10 bikameral-
nych15. W przypadku parlamentów unikameralnych w Nowej Zelandii, Pa-
pui-Nowej Gwinei, Tuvalu i na Wyspach Salomona członkowie parlamentu 
pochodzą wyłącznie z wyborów powszechnych. W pozostałych przypadkach 
cześć członków legislatywy jest albo mianowana przez różne uprawnione ku 

14 W Papui Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona gubernator generalny jest mianowany przez 
monarchę dopiero po zatwierdzeniu kandydatury przez parlament.
15 Formalnie w skład parlamentu w klasycznym modelu westminsterskim wchodzi także monar-
cha, jednakże funkcja ta ogranicza się zwoływania i rozwiązywania parlamentu oraz wygłaszania 
mowy tronowej na rozpoczęcie obrad. 
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temu podmioty16 lub zasiadają w niej członkowie ex officio. W przypadku sys-
temów bikameralnych są one zorganizowane wiernie na wzór westminsterski. 
Izba niższa pochodzi z wyborów powszechnych i z niej wyłania się rząd, nato-
miast członkostwo w izbie wyższej zdobywa się poprzez mianowanie. W po-
dobny sposób do brytyjskiego parlamentu rozkładają się kompetencje obydwu 
izb w każdym z państw. Wyjątek stanowi Związek Australijski, gdzie wykształ-
cił się system będący hybrydą brytyjskiego bikameralizmu westminsterskiego 
i bikameralizmu w stylu amerykańskim (Commonwealth of Australia Consti-
tution Act, chapter I). Izba niższa – Izba Reprezentantów pochodzi z wyborów 
powszechnych (z niej także wyłania się rząd), a izba wyższa – Senat podobnie 
jak Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki reprezentuje stany (12 senatorów 
z każdego stanu niezależnie od liczby ludności) i terytoria wewnętrzne (po  
2 senatorów na każde terytorium niezależnie od liczby ludności). W odróżnie-
niu od siostrzanych parlamentów w modelu westminsterskim, gdzie standar-
dem jest asymetryczność izb względem siebie, australijski parlament charak-
teryzuje się symetrycznością swoich izb przez to m. in. każda ustawa wymaga 
zatwierdzenia przez obydwie izby (Commonwealth of Australia Constitution 
Act, chapter I, section 57).

Aktualnie w skład Commonwealth realm, wchodzi 16 suwerennych 
państw: Antigua i Barbuda, Australia, Bahamy, Barbados, Belize, Grenada, 
Jamajka, Kanada, Nowa Zelandia, Papua-Nowa Gwinea, Saint Kitts i Nevis, 
Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Tuvalu, Wyspy Salomona i oczy-
wiście Wielka Brytania. Formalnie do Commonwealth realm nie przynależy:  
14 wspominanych wcześniej Terytoriów Zamorskich Wielkiej Brytanii,  
3 Dependencje Królewskie, Alderney, 2 państwa stowarzyszone z Nową Ze-
landią, 2 Terytoria Zamorskie Nowej Zelandii oraz 7 Terytoriów Zamorskich 
Australii. Nie mniej można uznać, że pośrednio przynależą do Commonwealth 
realm, poprzez pozostawanie w zależności od państw członkowskich jako pań-
stwa stowarzyszone, Terytoria Zamorskie czy Dependencje Korony17, wówczas 
Commonwealth realm liczy łącznie 45 podmiotów prawa międzynarodowego.

16 Najczęściej jest to kompetencja gubernatora generalnego, jednak za radą miejscowego szefa 
rządu.
17 Brytyjski monarcha pozostaje także głową Alderney, 2 państw stowarzyszonych z Nową Ze-
landią, 2 Terytoriów Zamorskich Nowej Zelandii oraz 7 Terytoriów Zamorskich Australii.
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Zakończenie

Zmierzch imperium brytyjskiego wyróżnia się na tle upadków innych 
imperiów w historii świata. Stąd trafnym jest określenie go „gasnącym impe-
rium”. Stopniowy i względnie pokojowy rozpad poprzez usamodzielnianie się 
kolonii pozwolił ustanowić unikalny system powiązań i współpracy, a metro-
polii pozwoliło zachować wpływy w strategicznych punktach globu. Pokojowa 
dekolonizacja utrzymała także formalną zwierzchność brytyjskiego monarchy 
na części terytoriów jako ich głowy. Brytyjska obecność zostawiła trwałe dzie-
dzictwo nie tylko kulturowe czy językowe, ale także ustrojowe i prawne, a gło-
wa Zjednoczonego Królestwa nadal zajmuje honorowe miejsce w organizacji 
zrzeszającej byłe kolonie w ramach, której otwierają nowe perspektywy współ-
pracy między państwami oraz pozwala podtrzymać wspólne dziedzictwo histo-
ryczne. To wszystko czyni imperium brytyjskie i jego współczesne pozostałości 
wyjątkowym i jak do tej pory niepowtarzalnym.
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Contemporary international forms  
of cooperation and political dependence  

of former colonies with Great Britain

Abstract: Great Britain has been the greatest empire in the world for years. However, the 
increase in self-government in the so-called "white colonies" inhabited mainly by European 
emigrants began the process of independence from the metropolis. The disintegration of the 
empire was gradual and essentially peaceful, resembling a slow decay rather than a revolutionary 
change, though there were also conflicts. The peaceful manner in which the colonies liberated 
themselves allowed the political dimension to remain after the collapse of the great power of 
forms of cooperation and further international dependence between the former estates and 
the United Kingdom. The article is devoted to the remaining forms of international coope-
ration after the colonial period and the still existing forms of dependence between the former 
British colonies and the metropolis, with particular emphasis on systemic issues. The work 
is based on English-language sources that have not been translated into Polish and have no 
equivalents in Polish literature. Systemic issues were described on the basis of legal acts and 
information contained on government websites of Great Britain. After outlining the histori-
cal issues in the introduction, the first chapter presents statistical data on the British Empire 
at the height of their power, and the historical issues of the breakup. The second chapter descri-
bes the dependent territories over which the United Kingdom continues to exercise sovereignty 
with regard to systemic issues. The third chapter discusses the history, structure and functioning 
of the Commonwealth of Nations. The fourth chapter presents the issue of the Commonwealth 
Realm, where the similarities and differences between the political systems of the countries 
remaining in the personal union with Great Britain are outlined. The whole article aims to 
show the unique functioning of the system of ties between the United Kingdom and its former 
colonies.

Keywords: British colonial empire, Commonwealth of Nations, Commonwealth realm, British 
Overseas Territories, Crown Dependencies.


