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rozpatrywania ciężkich przestępstw, podczas gdy mniejsze leżą w gestii sądów 
magistrackich.  Ważnym wydarzeniem ostatnich lat jest powołanie w 2005 r. Ka-
raibskiego Sądu Sprawiedliwości, jako najwyższej sądowej instancji dla wysp 
w regionie25.

W świetle dokonanej, zwięzłej zresztą charakterystyki konstytucyjnych insty-
tucji, odpowiedź na postawione na wstępie pytanie, jaka konstytucja, wydaje się 
łatwa.

Konstytucja Antigui i Barbudy opiera się głównie na wzorcach ustrojowych 
zaczerpniętych z Anglii (system parlamentarny, wpisanie do konstytucji wielu 
angielskich konwenansów konstytucyjnych, funkcje Sądu Najwyższego). Pewne 
rozwiązania, naszym zdaniem, wprowadzone zostały do konstytucji, by dosto-
sować ja do realiów Republiki, często zarazem są to rozwiązania odpowiadające 
ideom ustrojowym i trendem konstytucyjnym Ameryki Łacińskiej (idea silnego 
jednoosobowego przywództwa – premier, przewodniczący obu Izb, silna pozy-
cja władzy wykonawczej, uzależnienie biernego prawa wyborczego od cenzusu 
wykształcenia)26. 

Ze względów oczywistych jej ustrój polityczny zawiera regulacje właściwe 
dla państwa należącego do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
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PolItICAl system – seleCted Issues

The Republic of Antigua and Barbuda (442 sq km) was the English colony, and then 
the state associated with the United Kingdom. Currently, it is a part of the British Com-
monwealth. The republic is also the Latin-American country. The Authors considers the 
following issues: to what extent the constitutional institutions of the state are based on 
the structures inherited from the British system, which features are characteristic for the 
countries of Commonwealth, to what extend the threads drawn from the tradition of the 
Latin American political system can be recognized.

The analysis of the political position of the main authorities of the Republic leads to the 
conclusion that the Constitution of the Republic of Antigua and Barbuda has adopted pat-
terns derived from traditional British political system and features typical for other coun-
tries of the British Commonwealth. But they do not cover the range of all constitutional 
institutions, which are complemented by solutions typical for Latin republics closer to the 
civilization and culture of Creoles, who cover more than 70 000 inhabitants of the Republic.

25  Obszernie na temat systemu sądownictwa na Karaibach zob. R.-M. Belle Antoine, Commonwealth 
Caribbean Law and Legal Systems, Second Edition, New York 2008, s. 287 i n.
26  W sprawie ustrojów konstytucyjnych oraz mechanizmów rządzenia w republikach Ameryki Ła-
cińskiej por np. D.S. Villegas, El Estilo Personal de Gobernal, Mexico 1974; M.C. Needler, Political systems 
of law in America, New York 1970. 


