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Parlament w państwach pojugosłowiańskich  
– wymiar konstytucyjno-ustrojowy

W państwie demokratycznym parlament, pełniąc funkcję władzy ustawodawczej 
(legislacyjnej), jest ważną częścią składową aparatu państwowego. Władza ustawo-
dawcza wespół z władzą wykonawczą i sądowniczą tworzą naczelne organy pań-
stwowe. W konstruowaniu aparatu państwowego właściwego współczesnemu pań-
stwu demokratycznemu przyjęto za zasadne implementowanie Monteskiuszowskiej 
zasady trójpodziału władzy, gdzie wyraźnie dokonany został podział (separacja) 
władz – między nimi przewidziano system wzajemnego wyhamowywania się, tym 
samym chcąc zapobiec skupieniu władzy w tzw. jednych rękach (np. w którymś 
z organów). W systemach politycznych państw zachodnioeuropejskich model ten 
posiada już bogatą tradycję, czego potwierdzeniem są widniejące przepisy w kon-
stytucjach tych państw. Dowodzi tego także praktyka polityczna w nich realizo-
wana. Nieco inaczej było w państwach, które należały do tzw. bloku wschodniego, 
w tym także republikach będących do 1991 roku w składzie federacji jugosłowiań-
skiej. W państwach tych najczęściej zapis w konstytucji wcale nie przekładał się na 
rzeczywistość polityczną. Stąd też realne funkcjonowanie aparatu państwowego nie 
korespondowało z przepisem temu poświęconym w ustawie zasadniczej. Obecnie 
w państwach tego obszaru zachodzą przeobrażenia ustrojowe, które polegają prze-
de wszystkim na tym, by zapisy w ich konstytucjach były szanowane i przestrzega-
ne, a wszystko po to, by zapobiec zjawiskom patologii w funkcjonowaniu aparatu 
państwowego.

Za nadrzędny cel badawczy niniejszych rozważań przyjęto ustalenie sta-
tusu ustrojowego parlamentu w państwach o proweniencji jugosłowiańskiej, 
a więc w Republice Słowenii, Republice Chorwacji, Republice Macedonii, Bośni  
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i Hercegowinie1, Republice Czarnogóry, Republice Serbii oraz – choć w „pro-
blematycznym”, to jednak od 17 lutego 2008 roku już samodzielnym państwie  
– w Republice Kosowa. W przypadku siedmiu parlamentów wziętych tu pod uwagę 
państw podjęta zostanie próba ustalenia: po pierwsze, statusu ustrojowego (w tym 
zwrócona zostanie uwaga na jedno- i dwuizbowość); po drugie, sposobu kreowa-
nia (specyfika wyborcza); po trzecie, liczby deputowanych; po czwarte, zakresu 
kompetencji; po piąte, okresu kadencji. Pod względem zapisu w kwestii parlamen-
tu eksplorowane zostaną ustawy zasadnicze wszystkich wymienionych powyżej 
państw pojugosłowiańskich2. 

W konstytucji Republiki Słowenii z 23 grudnia 1991 roku kwestiom dwuizbowego 
parlamentu poświęcony został zapis pomieszczony w rozdziale czwartym zatytułowa-
nym „Ustrój państwowy”, art. 80–101 (w sumie 21 artykułów)3. Dwuizbowy parlament 
składa się z Zgromadzenia Państwowego (art. 80–95) i Rady Państwa (art. 96–101). 
Liczące 90 posłów Zgromadzenie Państwowe jest kreowane w wyniku wyborów po-
wszechnych, równych, bezpośrednich i w tajnym trybie głosowania. Istnieje wymóg 
formalny, który mówi o obowiązku wyboru reprezentantów wspólnot narodowych 
włoskiej i węgierskiej według przyjętego parytetu – po jednym przedstawicielu każdej 
z nich4. Prezydent zarządza wybory do Zgromadzenia Państwowego i zwołuje jego 
obrady – nie później niż 20 dni po wyborach. Natomiast czterdziestoosobowa Rada 
Państwa kreowana jest zgodnie z art. 98, w którym czytamy: „Wybory do Rady Pań-
stwa są przeprowadzone zgodnie z ustawą, uchwaloną przez Zgromadzenie Państwo-
we większością dwu trzecich głosów wszystkich posłów”5. Wybory do Rady Państwa 
zarządza nie prezydent, lecz przewodniczący Zgromadzenia Państwowego6. Kadencje 
Zgromadzenia Państwowego i Rady Państwa nie są równe, kadencja do pierwszej izby 
trwa cztery lata, natomiast do drugiej pięć. Parlamentaryzm słoweński zasadza się na 
specyfice drugiej izby parlamentu – Radzie Państwa. O ile Zgromadzenie Państwowe 
jest klasycznym reprezentantem obywateli Słowenii (art. 80)7, o tyle Rada Państwa 
stanowi reprezentację interesów społecznych, gospodarczych, zawodowych i lokal-
nych. Ustrojodawca słoweński przewidział parytet, jeśli chodzi o jej skład. Ustalono, 
że w czterdziestoosobowym gronie znajdzie się: po czterech przedstawicieli praco-
dawców, pracobiorców, rolników, rzemieślników i osób wykonujących wolne zawody, 
nadto sześciu przedstawicieli dziedzin pozagospodarczych i aż 22 reprezentujących 

1 Konstytucyjna nazwa państwa to Bośnia i Hercegowina. Zob. Ustav Bosne i Hercegovine [w:] 
PSBiH, broj 327/09, 26. marta 2009. godine, Sarajevo.

2 Kolejność tych państw – według ich wyodrębniania się ze struktury federacji jugosłowiańskiej.
3 Konstytucja Republiki Słowenii z 23 grudnia 1991 r., przekł. i wstęp P. Winczorek, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 1994, s. 43–49.
4 P. Mikuli, System konstytucyjny Słowenii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, s. 21.
5 Konstytucja Republiki Słowenii..., s. 49.
6 P. Mikuli, System..., s. 34.
7 Ibidem, s. 43.
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interesy lokalne8. Izba ta łączy więc w sobie reprezentujących interesy pozapolityczne, 
terytorialne i neokorporacjonistyczne9. Do kompetencji Rady Państwa należą: wno-
szenie projektów ustaw do Zgromadzenia Państwowego, przedstawianie – w zakresie 
swoich kompetencji – opinii Zgromadzeniu Państwowemu, żądanie od Zgromadze-
nia Państwowego ponownego rozpatrzenia uchwalonej ustawy, żądania przeprowa-
dzenia referendum, żądania przeprowadzenia dochodzenia w sprawach o znaczeniu 
publicznym. Zgromadzenie Państwowe jest zobligowane do wyrażenia swojej opinii 
w sprawach, z którymi zwróciła się o to Rada Państwa10. Co się zaś tyczy Zgromadze-
nia Państwowego, to reprezentując naród słoweński, jest on typową izbą realizującą 
ustrojową zasadę reprezentacji politycznej i zasadę, że suwerenem jest naród. Art. 82 
stanowi, iż „Posłowie są przedstawicielami całego ludu i nie są związani żadnymi 
instrukcjami”11. Z zapisu tego wynika, że ustrojodawca słoweński zrezygnował z man-
datu imperatywnego na rzecz mandatu wolnego. Do głównych kompetencji Zgroma-
dzenia Państwowego, przewidzianych zapisem zamieszczonym w ustawie zasadniczej, 
należą m.in.: uchwalanie ustaw i podejmowanie innych decyzji oraz wyrażanie zgody 
na ratyfikację umów międzynarodowych12. Nadto Zgromadzenie Państwowe może 
określać prawa i obowiązki obywateli13. Do jego kompetencji należy też zarządzenie 
referendum w sprawach podlegających regulacji ustawowej14, a także ogłoszenie stanu 
wyjątkowego w przypadku zaistnienia zagrożenia i powszechnego niebezpieczeństwa 
państwa. Jednakże decyzja taka może być powzięta dopiero po uprzednio złożonym 
w tej sprawie wniosku przez Radę Państwa. Zgromadzenie Państwowe decyduje nad-
to o użyciu sił obronnych15; jest także uprawnione do przeprowadzenia dochodzenia 
w sprawach o znaczeniu publicznym16. Daje się zatem zauważyć, że parlament w Re-
publice Słowenii pełni typowe wyznaczone dla władzy ustawodawczej funkcje, co czy-
ni zeń klasyczny organ legislacyjny. 

W Konstytucji Republiki Chorwacji z dnia 22 grudnia 1990 roku (według sta-
nu prawnego na dzień 1 stycznia 2007 roku) jednoizbowemu parlamentowi po-
święcono w sumie 22 artykuły (art. 70–92), pomieszczone w rozdziale czwartym 

8 Ibidem, s. 48.
9 Wciąż żywe jest tu przekonanie, że podstawą państwa powinny być przymusowe korporacje za-

wodowe zrzeszające zarówno pracobiorców, jak i pracodawców. W tym przypadku dostrzega się analogię 
z jugosłowiańską doktryną samorządu społecznego, a także z praktyką systemu delegacyjnego w SFRJ 
(Edvard Kardelj). Zob. więcej: ibidem, s. 14 i 15. Zob. też: E. Bujwid, Samorząd wąskich struktur społecz-
nych w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii. (Doświadczenia praktyczne), „Prace z Nauk 
Politycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MXXIII, z. 41, Kraków 1991, s. 11–24.

10 Konstytucja Republiki Słowenii..., s. 48 i 49.
11 Ibidem, s. 44.
12 Ibidem, art. 86, s. 45 i 46.
13 Ibidem, art. 87, s. 46.
14 O tej formie demokracji bezpośredniej szczegółowo traktuje art. 90. Zob. ibidem, s. 46.
15 Ibidem, art. 92, s. 47. 
16 O kwestii szczegółowych procedur w tej sprawie stanowi art. 93. Zob. ibidem, s. 47.
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zatytułowanym „Ustrój władzy państwowej”17. Chorwacki Sabor, liczący nie mniej 
niż 100 i nie więcej niż 160 deputowanych, jest kreowany w wyniku wyborów bez-
pośrednich, powszechnych, równych, w trybie głosowania tajnego18. Kadencja depu-
towanych wynosi cztery lata19. Ustrojodawca odszedł od mandatu imperatywnego 
na rzecz mandatu wolnego (choć literalnie brakuje dosłownego zapisu w tej kwestii 
w ustawie zasadniczej)20. W art. 70 widnieje zapis, że „Chorwacki Sabor jest przed-
stawicielskim organem obywateli, sprawującym władzę ustawodawczą w Republice 
Chorwacji”21. Do ważnych kompetencji Chorwackiego Saboru konstyucjonalista 
chorwacki zaliczył: uchwalanie Konstytucji i jej nowelizację22, uchwalanie ustaw, 
uchwalanie budżetu państwa, decydowanie o wojnie i pokoju, uchwalanie aktów 
wyrażających politykę Chorwackiego Saboru, uchwalanie strategii bezpieczeństwa 
narodowego i strategię obrony Republiki Chorwacji, sprawowanie cywilnej kontroli 
nad siłami zbrojnymi i służbami bezpieczeństwa Republiki Chorwacji, decydowanie 
o zmianie granic Republiki Chorwacji, zarządzanie referendum, dokonywanie wybo-
rów, mianowania i dymisjonowania, do czego jest uprawniony zgodnie z Konstytucją 
i ustawami, nadzorowanie prac rządu Republiki Chorwacji oraz innych podmiotów 
władzy publicznej, które ponoszą odpowiedzialność przed Chorwackim Saborem, 
udzielanie amnestii za czyny karalne oraz wykonywanie innych czynności przewi-
dzianych w Konstytucji23. Ten szeroki wachlarz uprawnień zapisany w jednym tylko 
artykule dowodzi, że Chorwacki Sabor pełni wszystkie klasyczne, powszechnie przy-
pisywane parlamentom funkcje: ustawodawczą (ustrojodawczą), kreatywną, reali-
zowaną poprzez np. powoływanie czy to sędziów Trybunału Konstytucyjnego24, czy 
członków Krajowej Rady Sądownictwa25, czy też Prokuratora Generalnego26. Cieka-
wym rozwiązaniem jest umieszczenie zapisu w kwestii wyboru Obrońcy Praw Naro-
du27 w rozdziale dotyczącym właśnie Chorwackiego Saboru, przy czym z zapisu tego 
jednoznacznie wynika, że chorwacki Ombudsman jest wybierany przez Chorwacki 

17 Konstytucja Republiki Chorwacji, wyd. 2 zmienione i uaktualnione, przeł. T.M. Wójcik, M. Pe-
tryńska, wstęp A. i L. Garliccy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 35–41. W 2001 r. nastąpi-
ła likwidacja Izby Żupanii. Od 28 marca 2002 r. parlament posiada strukturę unikameralną, zgodnie 
z tradycją parlamentaryzmu chorwackiego użyto nazwy – Sabor. Zob. J. Karp, M. Grzybowski, System 
konstytucyjny Chorwacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 40. Zob. też: T. Jankowski, System 
polityczny Chorwacji [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej 
i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 205.

18 Ibidem, art. 71, s. 36. O kwestii trybu wyborów do Chorwackiego Saboru traktuje art. 73. Zob. 
ibidem, s. 36.

19 Ibidem, art. 72, s. 36.
20 Zob. art. 74, s. 36.
21 Ibidem, s. 35.
22 W tej sprawie Chorwacki Sabor może zarządzić zwołanie referendum. Zob. ibidem, art. 86, s. 39.
23 Ibidem, art. 80, s. 38.
24 Ibidem, art. 15 ust. 1, s. 53.
25 Ibidem, art. 123 ust. 3, s. 52.
26 Ibidem, art. 124 ust. 2, s. 53.
27 Ombudsman. Ibidem, art. 92, s. 41.
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Sabor i jest jego pełnomocnikiem, w którego kompetencji leży ochrona konstytucyj-
nych i ustawowych praw obywateli w postępowaniu przed organami administracji 
państwowej oraz innymi organami władzy publicznej28. Do funkcji kontrolnych za-
liczyć należy m.in. sprawowanie kontroli nad rządem, co dzieje się poprzez możli-
we do zastosowania procedury interpelacji i zapytań29. O pełnieniu funkcji kontrol-
nych może świadczyć też obowiązek udziału deputowanych w zwołanych komisjach 
śledczych30. Chorwacki Sabor jest też uprawniony do wyrażenia wotum nieufności 
wobec urzędującego gabinetu31, może także wyrazić wotum nieufności w stosunku 
do poszczególnych ministrów32. Status ustrojowy jednoizbowego parlamentu w Re-
publice Chorwacji jak najbardziej koresponduje zatem z klasycznymi rozwiązaniami 
w zakresie pozycji ustrojowej władzy ustawodawczej we współczesnych państwach 
demokratycznych.  

W Konstytucji Republiki Macedonii z 17 listopada 1991 roku zapisowi dotyczą-
cemu interesującej nas władzy ustawodawczej poświęconych zostało 18 artykułów 
(art. 61–78)33, pomieszczonych w rozdziale trzecim zatytułowanym „Struktura władz 
państwowych” (punkt pierwszy). Parlament w Republice Macedonii jest jednoizbowy 
i w języku macedońskim nosi nazwę Sobranie. Według zapisu artykułu 61 „Zgroma-
dzenie Republiki Macedonii jest organem przedstawicielskim obywateli i piastunem 
władzy ustawodawczej w Republice”34. To jednoizbowe Sobranie, liczące od 120 do 
140 deputowanych, kreowane jest w wyniku wyborów powszechnych, bezpośrednich, 
wolnych, w trybie głosowania tajnego35. Kadencja Sobrania wynosi cztery lata36. Do 
głównych jego kompetencji ustrojodawca macedoński zaliczył m.in. uchwalanie kon-
stytucji i możliwość jej nowelizacji, uchwalanie ustaw i decydowanie o ich interpre-
tacji, uchwalanie budżetu Republiki i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania, 
ustalanie podatków (decydowanie o ich wysokości), ustalanie planu przestrzennego 
państwa37. Nadto do kompetencji władzy ustawodawczej w Republice Macedonii za-

28 Szczegółowo o tej kwestii traktuje art. 92. Zob. ibidem, s. 41.
29 Zob. ibidem, art. 85, s. 39.
30 W tym przypadku istnieje wymóg, że na czele komisji śledczej musi znaleźć się deputowany 

reprezentujący opozycję parlamentarną. Zob. ibidem, art. 91, s. 41.
31 W tym przypadku istnieje jednak niebezpieczeństwo, że jeśli nie dojdzie do utworzenia nowego 

rządu, to wówczas Chorwacki Sabor liczyć się musi z jego rozwiązaniem. Zob. ibidem, art. 115 ust. 7, 
s. 49. 

32 W tej sytuacji premier może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania wobec całego 
gabinetu lub w ostateczności ze złożeniem dymisji całego rządu. Zob. ibidem, art. 115 ust. 8, s. 49.

33 Konstytucja Republiki Macedonii, przeł. T. Wójcik, wstęp J. Jackowicz, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 1999, s. 33–39.

34 Ibidem, s. 33. Szerzej zob. P. Rzegocki, Macedonia [w:] M. Barański (red.), Systemy polityczne 
państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 221–224.

35 Ibidem, art. 62, s. 33.
36 Szczegóły w kwestii procedury zawarte są w art. 63. Zob. ibidem, s. 34. Zob. też: J. Wojnicki, 

System konstytucyjny Macedonii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 41.
37 Konstytucja Republiki Macedonii, art. 68, s. 35 i 36.
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liczono ratyfikowanie umów międzynarodowych, decydowanie o wojnie i pokoju, 
decydowanie o zmianie granic Republiki38, a także decydowanie o zawieranych alian-
sach z innymi państwami oraz występowanie z nich39. Czynności takie jak zarządza-
nie referendum40 czy decydowanie o rezerwach Republiki także znajdują się w gestii 
Sobrania41. Organ władzy ustawodawczej w Republice Macedonii uprawniony jest do 
realizacji typowych dla każdego parlamentu funkcji – prócz ustawodawczej, także 
kreatywnej i kontrolnej. Co się zaś tyczy funkcji kreatywnej, to na szczególną uwa-
gę zasługują: kompetencje w zakresie powoływania Rządu Republiki Macedonii, po-
woływanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Republiki Macedonii, powoływanie 
i odwoływanie sędziów, wybieranie, powoływanie i odwoływanie innych piastunów 
urzędów publicznych42. Także wybór Rzecznika Praw Ludu (macedońskiego Ombud-
smana) – organu stojącego na straży konstytucyjnych i ustawowych praw obywatel-
skich, jeżeli zostały one naruszone przez organy administracji państwowej albo przez 
inne organy czy organizacje wykonujące władzę publiczną – pozostawiono w gestii 
Sobrania43. Co się natomiast tyczy pełnienia funkcji kontrolnej, wynikającej z kla-
sycznie przypisywanych funkcji każdego parlamentu, to należy zauważyć, że Sobra-
nie przede wszystkim jest uprawnione do sprawowania kontroli politycznej i pełnie-
nia nadzoru nad rządem i innymi piastunami funkcji publicznych44. Z kompetencji 
kreatywnych szczególną uwagę, zważywszy na strukturę narodowościową Republiki 
Macedonii45, zwraca uprawnienie w zakresie powołania Rady ds. Stosunków Narodo-
wościowych46. Nadto Sobranie uprawnione jest do ogłaszania amnestii. Wśród funkcji 
kontrolnych parlamentu macedońskiego na uwagę zasługuje odpowiedzialność rządu 
Republiki Macedonii za swą działalność przed Sobraniem, które może uchwalić wobec 
niego wotum nieufności. W związku z tym, że ustrojodawca macedoński nie uznał 
zasadności stosowania konstruktywnego wotum nieufności, ocena politologiczna po-
zwala na zwrócenie uwagi, że w takim przypadku nie istnieje ochrona rządu przed po-
wstaniem tzw. negatywnych koalicji parlamentarnych47. Biorąc pod uwagę powyższe, 

38 Sobranie podejmuje decyzje o zmianie granic Republiki większością dwóch trzecich ogólnej 
liczby deputowanych. Zob. ibidem, art. 74, s. 37.

39 O tej kwestii traktuje rozdział szósty Konstytucji Republiki Macedonii. Zob. ibidem, art. 118–
121, s. 51–52.

40 Sobranie decyduje o przeprowadzeniu referendum w poszczególnych kwestiach z zakresu jego 
kompetencji. O kwestii szczegółowej procedury traktuje art. 73. Zob. ibidem, s. 37.

41 Ibidem.
42 Dotyczy to również innych funkcji określonych w konstytucji i ustawie. Zob. ibidem, art. 68, s. 36.
43 Ibidem, art. 77, s. 38.
44 Zob. art. 68, s. 36.
45 Macedończycy stanowią ok. 74–76 procent, a Albańczycy ok. 22–24 procent ludności.
46 W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Zgromadzenia oraz po dwóch członków Macedoń-

czyków, Albańczyków, Turków, Wołochów, Romów oraz dwóch członków innych narodowości zamiesz-
kujących w Macedonii. Zob. ibidem, art. 78, s. 39.

47 Mandat Rządu w Republice Macedonii ustaje nie tylko w momencie uchwalenia wotum nieuf-
ności, ale także w przypadku rozwiązania Saboru, dymisji premiera, jego zgonu lub też trwałej niezdol-
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stwierdzić należy, że władza ustawodawcza w Republice Macedonii wyposażona zo-
stała w szeroko zakrojone kompetencje właściwe dla parlamentów we współczesnych 
systemach demokratycznych.   

W ustawie zasadniczej Bośni i Hercegowiny z 14 grudnia 1995 roku48 władzy 
legislacyjnej został poświęcony rozdział czwarty49. Zapis widniejący w ustawie za-
sadniczej uwzględnia Monteskiuszowski trójpodział władz, zgodnie z którym na 
szczeblu krajowym władza ustawodawcza należy do dwuizbowego Zgromadzenia 
Parlamentarnego (Skupština – Izba Reprezentantów i Izba Narodów), władza wyko-
nawcza do Prezydium i Rady Ministrów, natomiast władzę sądowniczą pozostawio-
no w gestii takich organów jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Bośni i Hercegowiny 
oraz sądy powszechne50. Co się tyczy interesującego nas ciała legislacyjnego, czyli 
parlamentu, to na uwagę zasługuje specyfika bikameralizmu, wynikająca ze struk-
tury terytorialnej państwa i z konieczności reprezentacji podmiotów składowych 
tego państwa. Izba Reprezentantów jest 42-osobową izbą niższą Zgromadzenia Par-
lamentarnego kreowaną w wyniku wyborów powszechnych według parytetu: z ob-
szaru Federacji Bośni i Hercegowiny wyłonionych zostaje 28 reprezentantów Boś-
niaków i Chorwatów oraz 14 przedstawicieli repezentujących tylko ludność serbską, 
wybieranych w Republice Serbskiej51. Natomiast w skład Izby Narodów wchodzi 15 
delegatów, wybieranych przez parlamenty obu podmiotów składowych Bośni i Her-
cegowiny. „Chorwaccy i bośniaccy członkowie izby wyższej Skupštiny, w liczbie po 
5 przedstawicieli obu nacji, wybierani są przez Izby Narodów Federacji Bośni i Her-
cegowiny. Z kolei 5 serbskich członków Izby Narodów wybiera Zgromadzenie Naro-
dowe Republiki Serbskiej. Kadencja obu izb parlamentu Bośni i Hercegowiny trwa 
cztery lata”52. Ciekawym, nieczęsto spotykanym rozwiązaniem jest zobowiązanie 
każdej z izb parlamentu do uchwalenia swojego wewnętrznego regulaminu53, który 
rozstrzyga w kwestii funkcjonowania i reguluje ich pozycję w strukturze naczelnych 

ności do pełnienia przypisanej mu funkcji. Natomiast w sytuacji, gdy premier złoży wniosek o odwo-
łanie więcej niż jednej trzeciej wszystkich członków rządu w jego pierwotnym składzie, Zgromadzenie 
podejmuje decyzję o powołaniu nowego rządu. Zob. ibidem, s. 16.

48 Mamy tu do czynienia ze specyficzną ustawą zasadniczą, stanowi ją bowiem Porozumienie po-
kojowe zawarte w grudniu 1995 r. w Dayton. W Aneksie 4 do porozumienia została zawarta nowa usta-
wa zasadnicza, która do chwili obecnej (sierpień 2015) określa ustrój Republiki Bośni i Hercegowiny. 
Zob. P. Osóbka, System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, 
s. 12.

49 Ustav Bosne i Hercegovine, član IV Parlamenarna skupština [w:] PSBiH, broj 327/09, 26. marta 
2009. godine, Sarajevo.

50 Ibidem, s. 19.
51 W skład Bośni i Hercegowiny wchodzą: Federacja Bośni i Hercegowiny, Republika Serbska oraz 

Dystrykt Brčko. Zob. ibidem, s. 40.
52 Ibidem.
53 W głosowaniu nad regulaminem wymagana jest większość głosów. Zob. art. IV ust. 3 lit. b. 

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z powyższego artykułu 16 stycznia 2006 r. na 72. sesji swój 
wewnętrzny regulamin uchwaliła Izba Reprezentantów, natomiast Izba Narodów uczyniła to kilka dni 
później, 31 stycznia tego samego roku na swojej 53. sesji. Zob. ibidem, s. 40.
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organów państwa. Chociaż ustrojodawca w Bośni i Hercegowinie ustalił różny pa-
rytet, według którego dokonuje się wyboru członków obu izb Skupštiny, to wcale nie 
oznacza to osłabienia ich statusu pełnienia funkcji deputowanego. Deputowani obu 
izb są uprawnieni do realizacji jednej z priorytetowych funkcji parlamentu – funkcji 
ustawodawczej, co mogą czynić poprzez uprawnienia do zgłaszania potrzeby no-
welizacji i zmian ustawy zasadniczej, inicjowania projektów ustaw i innych aktów 
prawnych oraz nowelizacji ich wewnętrznych regulaminów54. Co się zaś tyczy funk-
cji kreatywnej, to i w tym przypadku, zgodnie z konstytucją, Skupština wyposażona 
została w prawo do zgłoszenia wotum nieufności wobec rządu (Rady Ministrów) 
Bośni i Hercegowiny, w wyniku czego Rada Ministrów jest zobowiązana do ustąpie-
nia55. W obu izbach decyzje zarówno w sprawach ustawodawczych, jak i tych doty-
czących sposobu współpracy pomiędzy izbami, a także sprawach z zakresu pełnie-
nia funkcji kreatywnych i kontrolnych, zapadają większością głosów, obligatoryjnie 
przy zachowaniu niezbędnego kworum właściwego dla danej izby, przy założeniu, 
że większość musi zawsze stanowić co najmniej jedną trzecią deputowanych repre-
zentujących – każdy z osobna – trzy narody konstytucyjne (Bośniaków, Chorwa-
tów, Serbów)56. Wszystkie decyzje legislacyjne są podejmowane większością głosów 
przez obie izby Skupštiny. Generalnie rzecz ujmując, do kompetencji Skupštiny Bośni 
i Hercegowiny należą m.in.: uchwalanie ustaw, decydowanie o źródłach i wysokości 
środków niezbędnych do funkcjonowania instytucji państwa i prowadzenia polityki 
zagranicznej, określanie budżetu dla instytucji Bośni i Hercegowiny, decydowanie 
o zgodności ratyfikowanych umów międzynarodowych57. Reasumując, stwierdzić 
należy, że ustawa zasadnicza Bośni i Hercegowiny określa ustrój tego państwa jako 
demokrację parlamentarną, o czym świadczą pomieszczone w niej zapisy dotyczą-
ce niemal wszystkich elementów systemu politycznego. Ciekawym, choć dającym 
się uzasadnić specyficzną strukturą tego państwa, rozwiązaniem jest uwzględniony 
w konstytucji zapis stwarzający możliwość podmiotom zwanych entitetami: Federa-
cji Bośni i Hercegowiny i Republiki Serbii, nawiązywanie stosunków z państwami 
ościennymi, jednak z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej 
Bośni i Hercegowiny. Co więcej, za zgodą Skupštiny mogą one także zawierać poro-
zumienia z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Skupština Bośni i Her-
cegowiny może nadto określić w ustawie typy porozumień, które nie wymagają tej 

54 Warto jednak zwrócić uwagę, że tym, co różni deputowanych Izby Reprezentantów od Izby Na-
rodów, jest wynikająca z zapisu wewnętrznego regulaminu możliwość pierwszej z nich artykułowania 
własnych poglądów w sprawach politycznych, co reprezentanci mogą czynić publicznie nie tylko na 
forum parlamentu, lecz także poprzez np. trzeci sektor. Zob. ibidem, s. 41. 

55 Szczegółową procedurę organizacji i funkcjonowania Rządu Republiki Bośni i Hercegowiny za-
wiera Ustawa o ministerstwach i innych organach administracji Bośni i Hercegowiny, którą Izba Repre-
zentantów przyjęła w dniu 4 lutego 2004 r., natomiast Izba Narodów per analogiam uczyniła to 13 lutego 
tego samego roku. Zob. ibidem, s. 47.

56 Ibidem, s. 45.
57 Zob. Ustav Bosne i Hercegovine, član IV Parlamentarna skupšina, 4. Ovlaštenja...
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zgody58. W przypadku Bośni i Hercegowiny zapisy dotyczące kompetencji bikame-
ralnego parlamentu uprawniają zatem do zaliczenia go do organów legislacyjnych 
właściwych państwom demokratycznym, co jednoznacznie świadczy o jego statusie 
ustrojowym.  

W zapisach Konstytucji Republiki Czarnogóry z 19 października 2007 roku wła-
dzy ustawodawczej poświęca się część trzecią, zatytułowaną „Zgromadzenie Repub-
liki Czarnogóry”. Art. 11 stanowi, iż Zgromadzenie jest piastunem władzy ustawo-
dawczej w Republice. Nadto w art. 2 konstytucji znajduje się zapis mówiący o tym, 
że władza państwowa musi pochodzić w Republice z demokratycznych wyborów. 
Parlament w Republice Czarnogóry kreowany jest w wyniku wyborów powszech-
nych, równych, bezpośrednich, w trybie głosowania tajnego i liczy 81 deputowa-
nych59. Kadencja Zgromadzenia trwa cztery lata60. Mandat imperatywny został za-
stąpiony mandatem wolnym, co jest prawidłowością systemów przedstawicielskich 
państw posocjalistycznych. Deputowany jest zatem zobowiązany do reprezentowania 
wszystkich wyborców i nie może zostać przez nich odwołany. Zgromadzenie Repub-
liki Czarnogóry pełni klasyczne, przypisane parlamentom w państwach demokra-
tycznych funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja ustawodawcza (ustrojodawcza), drugą 
– kreacyjna i trzecią – funkcja kontrolna. Co się tyczy pierwszej z nich, to warto 
zwrócić uwagę, że Zgromadzenie jest uprawnione m.in. do: uchwalania konstytu-
cji i decydowania o jej nowelizacji, uchwalania ustaw, budżetu i zaciągania długu 
publicznego, uchwalania planu rozwoju społeczno-gospodarczego, formułowania 
wykładni ustaw, decydowania o podziale terytorialnym i organizacji państwa, a także 
ogłaszania referendum. Również ogłoszenie amnestii należy do kompetencji Zgro-
madzenia. Uprawnienia z zakresu polityki zagranicznej są też zarezerwowane dla 
organu legislacyjnego, w tym zakresie ratyfikuje on umowy międzynarodowe, po-
dejmuje decyzje w sprawie zmian granic republiki oraz decyduje o wojnie i pokoju61. 
Z zakresu funkcji kreacyjnych należy zwrócić uwagę m.in. na wybór ministrów, co 
Zgromadzenie czyni na podstawie uprzednio złożonego wniosku przez kandydata na 
premiera, którego proponuje prezydent. Do kompetencji Zgromadzenia należy po-
woływanie prezesa oraz sędziów Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz in-
nych sędziów, Prokuratora Generalnego oraz prokuratorów, szefa banku centralnego, 

58 Zob. ibidem, član I Bosna i Hercegovina, 1 Kontinuitet...
59 Konstytucja Republiki Czarnogóry z 1992 r. nie ustalała liczby deputowanych, dlatego też ich 

liczba w Zgromadzeniu Republiki Czarnogóry w latach 2002–2006 wynosiła 75. W obecnej ustawie 
określa się ich liczbę na 81. Zob. J. Wojnicki, Skupsztina Zgromadzenie Republiki Czarnogóry, Wydaw-
nictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 19.

60 Kadencja Zgromadzenia wygasa w przypadku jego rozwiązania przez prezydenta lub poprzez 
skrócenie kadencji. Z wnioskiem o skrócenie kadencji może wystąpić Prezydent Republiki, Rząd Re-
publiki oraz grupa co najmniej 25 deputowanych. Zob. ibidem, s. 19. 

61 Patrz: J. Wojnicki, System konstytucyjny Czarnogóry, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, 
s. 12. Zob. też: J. Wojnicki, Skupsztina..., s. 22. Por. Regulamin obrad Zgromadzenia Republiki Czarno-
góry, z dnia 19 lipca 2006 r., art. 130.
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a także jego Rady, przewodniczącego i członków Senatu Najwyższego Urzędu Kon-
troli oraz innych urzędników państwowych wymienionych w ustawach szczegóło-
wych62. Do ważnej kompetencji w zakresie realizowania funkcji kreatywnej zalicza 
się uprawnienie Zgromadzenia do usunięcia ze stanowiska prezydenta w przypadku, 
gdyby ten, sprawując swój urząd, dopuścił się złamania konstytucji63. Funkcja kon-
trolna Zgromadzenia Republiki Czarnogóry realizowana jest np. przez zobowiązanie 
rządu do odpowiedzialności przed parlamentem. Ministrowie ponoszą taką odpo-
wiedzialność nie tylko en bloc (solidarnie) za działalność gabinetu, lecz także prze-
widziana jest odpowiedzialność indywidualna ministrów za resort, którym kierują. 
Zgromadzenie udziela wotum nieufności lub wotum zaufania rządowi bezwzględną 
większością ogólnej liczby deputowanych64. Generalnie rzecz biorąc, Zgromadzenie 
Republiki Czarnogóry uprawnione jest zarówno do czynności kontrolnych i mo-
nitoringu prac rządu, jak i wszystkich pozostałych organów państwa sprawujących 
najwyższe funkcje w państwie. O tym, że Zgromadzenie jest uprawnione do wyko-
nywania funkcji kontrolnych, świadczy możliwość, w razie zaistniałej konieczności, 
powoływania komisji śledczych65. Ciekawym rozwiązaniem, choć uzasadnionym 
z racji sytuacji politycznej Republiki Czarnogóry, jest uprawnienie Zgromadzenia 
przez ustrojodawcę do powołania stałej komisji śledczej, w gestii której znajduje się 
ochrona wolności i praw człowieka. Przypadek parlamentu w Republice Czarnogóry 
umacnia w przekonaniu, że i w tym państwie wynikające z zapisu konstytucji stano-
wienie w kwestii statusu ustrojowego organu ustawodawczego nie pozostawia wątpli-
wości, że zamiarem ustrojodawcy czarnogórskiego jest realizacja założeń właściwych 
współczesnym państwom demokratycznym.  

W Konstytucji Republiki Serbii z 10 listopada 2006 roku jednoizbowemu parla-
mentowi, zwanemu Zgromadzeniem Narodowym (Narodna Skupština), poświęco-
no 13 artykułów (art. 98–110) pomieszczonych w rozdziale piątym zatytułowanym 
„Organizacja władzy”66. Pierwszy z artykułów poświęcony organowi ustawodawcze-
mu w Republice Serbii stanowi, iż „Parlament jest najwyższym ciałem przedstawi-
cielskim i organem władzy ustawodawczej i konstytucyjnej Republiki Serbii”67. Ta 
licząca 250 deputowanych Narodna Skupština kreowana jest w wyniku wyborów 

62 Zob. J. Wojnicki, System..., s. 12, a także J. Wojnicki, Skupsztina..., s. 28.
63 Wniosek w tej sprawie może zgłosić grupa co najmniej 25 deputowanych (Konstytucja Republiki 

Czarnogóry z dnia 19 października 2007 r., art. 98). Zob. więcej: J. Wojnicki, Skupsztina..., s. 28 i 29.
64 Z wnioskiem takim może wystąpić co najmniej 27 deputowanych, co stanowi jedną trzecią 

ogólnej liczby deputowanych. Zob. więcej: ibidem, s. 30.
65 Zgromadzenie Republiki Czarnogóry jest uprawnione do powoływania komisji śledczych 

„w każdej sprawie będącej przedmiotem interesu publicznego”. Z wnioskiem o powołanie takiej komisji 
może zwrócić się co najmniej 27 deputowanych. Zob. ibidem, s. 12.

66 Konstytucja Republiki Serbii z 1 listopada 2006 roku, rozdział piąty, art. 98–110 [w:] E.  Buj-
wid-Kurek, Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje, ustrój, konstytucja, Księgarnia Akademicka,  
Kraków 2012, s. 224–228.

67 Ibidem, rozdział piąty, pkt. 1 art. 98, s. 224.



Parlament w państwach pojugosłowiańskich – wymiar konstytucyjno-ustrojowy 

159

powszechnych, bezpośrednich, przeprowadzonych w trybie tajnym głosowania68. 
„Wybory do Zgromadzenia Narodowego w Republice Serbii zarządza Prezydent Re-
publiki 90 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Narodowego, tak by wybo-
ry zostały zakończone w przeciągu 60 dni”69. Kadencja Zgromadzenia Narodowego 
trwa cztery lata. Z zapisu art. 102 wynika, że deputowany może oddać swój mandat 
do dyspozycji partii politycznej, z ramienia której został wybrany70, co może zna-
mionować, że w tym systemie całkowicie nie zrezygnowano z mandatu imperatyw-
nego i nie zastąpiono go mandatem wolnym, tak charakterystycznym dla systemu 
wyborczego w państwach demokratycznych. Pewne niebezpieczeństwo zawiera się 
w sformułowaniu mówiącym o ścisłym powiązaniu mandatu deputowanego z prefe-
rencjami (czytaj: interesami) artykułowanymi przez tę partię, z której rekomendacji 
deputowany pełni funkcję71. Co się tyczy kompetencji Zgromadzenia Narodowego 
w Republice Serbii, to w tym przypadku nie zauważa się wyjątkowości. Zapisy po-
mieszczone w cytowanej Konstytucji Republiki Serbii utwierdzają w przekonaniu, że 
ustrojodawca serbski uprawnia parlament do realizacji typowych dla każdego parla-
mentu funkcji: ustawodawczej (ustrojodawczej), kreatywnej i kontrolnej. W zakresie 
funkcji ustawodawczych do głównych kompetencji należą mi.in.: uchwalanie i zmia-
na konstytucji, uchwalanie ustaw i innych aktów prawnych dotyczących kompetencji 
organów państwa, uchwalanie budżetu72, uchwalanie planu rozwoju i planu zago-
spodarowania przestrzennego73. Nadto Narodna Skupština uchwala prawo, zgodnie 
z którym Republika Serbii powierza prowincjom autonomicznym (pokrainom)74 
i jednostkom samorządu lokalnego poszczególne zadania mieszczące się w jej kom-
petencjach, np. udziela amnestii za popełnione przestępstwa karne, ustanawia środ-
ki odstąpienia od przestrzegania praw człowieka i praw mniejszości podczas wojny 
i stanu wyjątkowego75. Nadto zwiera i potwierdza umowy międzynarodowe. W za-
kresie funkcji kreatywnych należy wymienić uprawnienia do desygnowania człon-
ków rządu, wybór sędziów Sądu Konstytucyjnego, wybór prezesa Naczelnego Sądu 

68 Ibidem, art. 100, s. 225.
69 Ibidem, art. 101, s. 225.
70 Ibidem, s. 226.
71 Na ten temat szerzej zob. ibidem, s. 152. 
72 Ibidem, art. 99, s. 225.
73 Ibidem, art. 105, s. 227.
74 Jedną z cech szczególnych Republiki Serbii, niespotykaną w omawianych tu państwach poju-

gosłowiańskich, jest jej struktura terytorialna. W jej składzie, zgodnie z zapisem Konstytucji Repub-
liki Serbii z 10 listopada 2006 r., znajdują się Vojvodina, Kosovo i Metohija (17 lutego 2008 r. Kosovo 
i Metohija ogłosiły jednostronnie akt niepodległości, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem 
władz Serbii). Na ten temat znacznie obszerniej pisałam w: E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej przestrzeni 
ustrojowej..., s. 104. Zob też: E. Bujwid-Kurek, Zasady ustrojowe w zapisie Konstytucji Republiki Serbii  
z 10 listopada 2006 roku, „Atheneum” 2011, vol. 32, s. 102; E. Bujwid-Kurek, Konflikt serbsko-albański. 
Przykład Kosowa na przełomie XX i XXI wieku [w:] I. Stawowy-Kawka (red.), Niemcy. Europa. Świat.  
Studium międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 264. 

75 Konstytucja Republiki Serbii..., art. 105, s. 227.
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Kasacyjnego, prezesów sądów, Prokuratora Generalnego Republiki, prokuratorów, 
sędziów i zastępców prokuratorów, wybór Prezesa Narodowego Banku Serbii, Preze-
sa Rady i Obrońcy Obywatela (Ombudsmana). Zgromadzenie Narodowe pełni także 
inne kompetencje kreacyjne. Mając na uwadze funkcje kontrolne, należy stwierdzić, 
że tak jak to było w przypadku już omawianych państw, także tu rząd jest odpowie-
dzialny przed Zgromadzeniem Narodowym76. Ważnym instrumentem kontrolnym 
pozostającym w gestii organu ustawodawczego jest również możliwość zgłoszenia 
wotum nieufności w stosunku do całego gabinetu bądź też konkretnego ministra77. 
Generalnie rzecz ujmując, przypadek Zgromadzenia Narodowego w Republice Ser-
bii, jak wynika z cytowanych zapisów widniejących w Konstytucji Republiki Serbii 
z 2006 roku – może z wyjątkiem art. 102 i uzupełnionego zapisu art. 100 o stwier-
dzenie „W Zgromadzeniu Narodowym gwarantuje się – zgodnie z ustawą – rów-
nouprawnienie i przedstawicielstwo płci i mniejszości narodowych”78 – upewnia 
w przekonaniu, że ustrojodawca serbski zamierza uznawać ten organ za właściwy 
systemowi demokratycznemu.  

Zapisy dotyczące jednoizbowego parlamentu zostały zawarte w Konstytucji 
Republiki Kosowa z 8 kwietnia 2008 roku w rozdziale czwartym zatytułowanym 
„Zgromadzenie Republiki Kosowa”. Temu organowi ustawodawczemu ustrojodawca 
kosowski poświęcił w sumie 20 artykułów (art. 63–82). Składające się ze 120 deputo-
wanych Zgromadzenie w Republice Kosowa kreowane jest bezpośrednio przez naród 
w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, w tajnym trybie głosowania „na podsta-
wie otwartych list. Miejsca w Parlamencie są podzielone pomiędzy wszystkimi par-
tiami, koalicjami, inicjatywami obywatelskimi oraz między niezależnymi kandydata-
mi proporcjonalnie do liczby otrzymanych głosów w wyborach do Zgromadzenia”79. 
Warto zauważyć, że ustrojodawca kosowski niebywale skrupulatnie rozbudował zapis 
dotyczący zasad przydzielania mandatów, tym samym nadając temu rangę konstytu-
cyjną. W art. 54 ust. 2 czytamy więc: „Zasady przydzielania mandatów gwarantują 
dwadzieścia mandatów (20) spośród stu dwudziestu (120) przedstawicielom społecz-
ności, które nie stanowią większości w Kosowie [...]”80. Zgromadzenie Republiki Ko-

76 Ibidem, art. 129, s. 232.
77 Ibidem, art. 130, s. 232. Więcej zob. też: J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2013, s. 56.
78 Konstytucja Republiki Serbii..., s. 225.
79 Konstytucja Republiki Kosowa, wstęp i przekł. K. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-

skiego, Rzeszów 2010, art. 64 ust. 1, s. 80. 
80 Ibidem, art. 64 ust. 2, s. 80. Z dalszego ciągu zapisu cytowanego artykułu wynika, iż zasady przy-

dzielania mandatów przedstawiają się następująco: „1) partie, koalicje, inicjatywy obywatelskie i nieza-
leżni kandydaci reprezentujący serbsko-kosowską społeczność mają prawo do całkowitej liczby manda-
tów wygranej w toku otwartych wyborów, z minimum dziesięcioma (10) gwarantowanymi mandatami, 
w przypadku gdy liczba wygranych mandatów jest mniejsza od dziesięciu (10); 2) partie, koalicje, ini-
cjatywy obywatelskie i niezależni kandydaci reprezentujący inne społeczności mają prawo do całkowitej 
liczby mandatów wygranej w toku otwartych wyborów, z minimalną liczbą gwarantowaną mandatów 
przyznawanych w następujący sposób: romska społeczność, jeden (1) mandat; społeczność aszkalijska, 
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sowa uprawnione zostało do wykonywania funkcji właściwych każdemu parlamen-
towi, a więc funkcji ustawodawczej (ustrojodawczej), kreacyjnej i kontrolnej. Wśród 
kompetencji z zakresu pełnienia funkcji ustawodawczej wymienić należy przede 
wszystkim stanowienie ustaw81, a więc uchwalanie oraz dokonywanie nowelizacji 
konstytucji, uchwalanie budżetu, ogłaszanie referendum oraz ratyfikowanie umów 
i porozumień międzynarodowych82. W zapisie art. 81 Konstytucji Republiki Kosowa 
widnieje określenie tzw. ustaw najwyższej wagi, do których ustrojodawca kosowski 
zalicza: po pierwsze, ustawy zmieniające granice gmin, ustanawiające lub znoszące 
gminy, określające zakres kompetencji gmin, regulujące współpracę między gmina-
mi; po drugie, ustawy ustanawiające prawa społeczności i ich członków, inne niż te 
wyszczególnione w konstytucji; po trzecie, ustawy dotyczące korzystania z języków; 
po czwarte, ustawy dotyczące lokalnych wyborów; po piąte, ustawy dotyczące ochro-
ny dziedzictwa kulturowego; po szóste, ustawy dotyczące wolności religijnej lub 
porozumień z religijnymi społecznościami; po siódme, ustawy dotyczące edukacji; 
po ósme, ustawy dotyczące korzystania z symboli, łącznie z symbolami społeczno-
ści oraz symbolami używanymi podczas świąt83. Ustrojodawca wyraźnie zastrzegł, 
że żadna z wymienionych ustaw zaliczanych do „ustaw najwyższej wagi” nie może 
zostać objęta referendum84. Funkcjami kreacyjnymi realizowanymi przez Zgroma-
dzenie Republiki Kosowa są m.in.: desygnowanie i dymisjonowanie Prezydenta Re-
publiki Kosowa85, desygnowanie rządu, wybór członków Rady Sądownictwa Kosowa 
oraz Rady Prokuratorów Kosowa, proponowanie sędziów do Trybunału Konstytu-
cyjnego86, wybór Rzecznika Ludu (Ombudsmana)87, wybór Audytora Generalnego 
Kosowa88 (co może uczynić na postawie skierowanego wniosku przez prezydenta), 
wybór sześciu członków Centralnej Komisji Wyborczej89. Z zakresu funkcji kontrol-
nych upoważniono Zgromadzenie Republiki Kosowa do sprawowania nadzoru nad 
rządem oraz wywieranie wpływu na organy władzy wykonawczej. Zgromadzenie 
czyni to przez wyposażenie się w możliwość: zatwierdzania budżetu republiki, zasto-

jeden (1) mandat; społeczność egipska, jeden (1) mandat; jeden dodatkowy mandat (1) przysługuje 
społeczności romskiej, aszkalijskiej lub egipskiej w zależności od tego, która uzyska największą liczbę 
głosów; społeczność bośniacka, trzy (3) mandaty; społeczność turecka, dwa (2) mandaty; społeczność 
gorańska, jeden (1) mandat, jeśli liczba wygranych przez poszczególne społeczności jest mniejsza niż 
liczba gwarantowanych miejsc”. Ibidem, s. 81.

81 Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje prezydentowi, rządowi, deputowanym oraz gru-
pie co najmniej 10 tys. obywateli. Zob. ibidem, s. 33.

82 Ibidem, art. 65 ust. 1–5, s. 81.
83 Ibidem, art. 81 ust. 1 ad. 1–ad. 8, s. 88.
84 Ibidem, art. 81 ust. 2, s. 88.
85 Prezydent w Republice Kosowa wybierany jest w wyborach pośrednich w trybie głosowania 

tajnego przez jednoizbowe Zgromadzenie. Ibidem, art. 86 ust. 1, s. 91.
86 Ibidem, art. 65 ad. 6–ad. 11, s. 81.
87 Ibidem, art. 134, s. 115.
88 Ibidem, art. 136 ust. 3, s. 117.
89 Ibidem, art. 139 ust. 3, s. 118.
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sowania wotum nieufności oraz wotum zaufania wobec rządu Republiki, udzielenia 
poparcia dla prezydenckiego dekretu w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, po-
wołania komisji śledczych, jak też kontrolowania rządu, mając na względzie jedno 
z podstawowych kryterium celowości jego działań politycznych90. I w tym przypadku 
zatem ustrojodawca kosowski zadbał, by zapisy pomieszczone w ustawie zasadniczej 
nie budziły żadnych wątpliwości co do demokratycznych zasad, na których oparty 
został system polityczny Republiki Kosowa. I choć zapisy w konstytucji dotyczące 
parlamentu, generalnie rzecz biorąc, nie odbiegają od im podobnych w konstytu-
cjach omawianych tu państw, to jednak zwraca uwagę wyjątkowość polegająca np. na 
szczególnej roli, jaka została wyznaczona Komisji Praw i Interesów Społeczności. Ta 
Komisja rangi konstytucyjnej posiada uprawnienia w zakresie utrzymania dziedzi-
ctwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony 
ich praw91, a jej istnienie, jak się zdaje, jest uzasadnione specyfiką sytuacji politycznej, 
w której znalazła się Republika Kosowa, szczególnie po 17 lutego 2008 roku. 

Reasumując, stwierdza się, że w przypadku omawianego tu organu władzy usta-
wodawczej – parlamentu – każdego państwa pojugosłowiańskiego w ustawach za-
sadniczych ustrojodawcy zadbali o to, by uprawnienia w zakresie funkcjonowania 
tego ważnego organu legislacyjnego wynikały z zasady podziału, kontroli i równo-
wagi władz, wychodząc z słusznego skądinąd założenia, że władza ustawodawcza, 
wykonawcza i sądownicza sprawują swoje funkcje w granicach określonych w kon-
stytucji i zgodnie ze stosownymi ustawami. Każdą z władz ustrojodawcy wyposażyli 
względem pozostałych w system hamulców i cały szereg instrumentów prawnych, 
za pomocą których powinno się realizować tę zasadę w praktyce ustrojowej. Bez 
względu na konstrukcję parlamentu: jednoizbową (Republika Chorwacji, Republika 
Macedonii, Republika Serbii, Republika Czarnogóry, Republika Kosowa) czy dwuiz-
bową (Republika Słowenii, Bośnia i Hercegowina), w każdym przypadku jest to ciało 
legislacyjne, na którym ciąży obowiązek stanowienia prawa. W każdym przypadku 
jest to także organ przedstawicielski uprawniony do realizacji ważnych zasad ustro-
ju demokratycznego – zasady, zgodnie z którą suwerenem jest naród, oraz zasady 
reprezentacji politycznej. Generalnie w przykładach branych tu pod uwagę państw 
pojugosłowiańskich parlament kreowany jest w wyniku wyborów powszechnych 
i bezpośrednich, w trybie tajnego głosowania. Zamieszczona tabela 1 zawiera nazwy 
parlamentów, liczbę izb, liczbę deputowanych i okres kadencji.  

Jak wynika z powyższego zestawienia, aparat państwowy krajów pojugo-
słowiańskich zdominowany został przez parlamenty unikameralne. W Republi-
ce Słowenii dwuizbowość (bikameralizm) jest uzasadniona kontynuacją tradycji 

90 Ibidem, s. 35.
91 Komisja Praw i Interesów Społeczności składa się z deputowanych reprezentujących mniejszość 

serbską (1/3), deputowanych reprezentujących pozostałe mniejszości (1/3) oraz deputowanych repre-
zentujących „społeczności większościowej reprezentowanej w parlamencie” (czytaj: kosowskich Albań-
czyków). Zob. ibidem, s. 36.



Parlament w państwach pojugosłowiańskich – wymiar konstytucyjno-ustrojowy 

163

korporacjonistycznej, zaczerpniętej z wcześniejszego systemu politycznego, nato-
miast dwuizbowość parlamentu Bośni i Hercegowiny jest uzasadniona dwupodmio-
tową strukturą federalną państwa. Pozostałe państwa przyjęły model jednoizbowy, 
który, jak się wydaje, równie dobrze realizuje przypisane mu funkcje. Jeśli chodzi 
o liczbę deputowanych, to pod względem największej liczby reprezentujących naród 
wyróżnia się Narodna Skupština w Republice Serbii (250), najmniej deputowanych 
jest zaś w Republice Czarnogóry, co daje się uzasadnić liczbą mieszkańców: 621 tys. 
52192. Kadencja wszystkich branych tu pod uwagę parlamentów wynosi cztery lata, 
wyjątkiem jest tylko pięcioletnia kadencja Rady Państwa (drugiej izby) w Republice 
Słowenii.  

Przeprowadzona analiza państw pojugosłowiańskich pod względem statusu 
ustrojowego władzy ustawodawczej utwierdza w przekonaniu, że ustrój konstytucyj-
ny tych państw został ukierunkowany na zbudowanie demokratycznych form spra-
wowania władzy państwowej, w tym uznanie parlamentu za organ przedstawicielski, 
w którego gestii leży pełnienie klasycznych funkcji: ustawodawczej (ustrojodawczej), 
funkcji kreatywnej i kontrolnej.

92 Stan na 1 stycznia 2014 r. 

Tabela 1. Parlamenty państw pojugosłowiańskich 

Lp. Nazwa  
państwa Nazwa parlamentu Liczba izb Liczba  

deputowanych
Kadencja
w latach

1. Republika 
Słowenii

Zgromadzenie Pań-
stwowe, Rada Państwa 

2 bikameralny 90
40

Razem: 130

4
5

2. Republika 
Chorwacji

Chorwacki Sabor 
(Zgromadzenie)

1 unikameralny 100–160 4

3. Republika 
Macedonii

Sobranie (Zgroma-
dzenie) Republiki 
Macedonii

1 unikameralny 120–140 4

4. Bośnia  
i Hercegowina

Skupština – Izba  
Reprezentantów, 
Izba Narodów 

2 bikameralny 42
15

Razem: 57

4

4

5. Republika 
Czarnogóry

Skupština Crno Gore 
(Zgromadzenie)

1 unikameralny 81 4

6. Republika 
Serbii

Narodna Skupština 
(Zgromadzenie)

1 unikameralny 250 4

7. Republika 
Kosowa

Kuvendi Zgromadzenie 1 unikameralny 120 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaw zasadniczych państw pojugosłowiańskich


