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INSTYTUCJA OMBUDSMANA W ZAPISACH 
KONSTYTUCJI PAŃSTW POJUGOSŁOWIAŃSKICH

Etymologicznie nazwa „Ombudsman” wywodzi się z dwóch nordyckich słów, 
to jest „Om” i „bud”, które oznaczają kogoś przychodzącego rozmawiać „o ofer-
cie” spłacenia długów1. Genezy obecnej instytucji Ombudsmana należy szukać 
w odległej epoce, bo już w starożytności, a dokładnie w starożytnym Egipcie2. 
Początki tej instytucji odnajdujemy też w funkcji cenzorów w starożytnym Rzy-
mie. Na przełomie naszej ery przykładem wziętej tu pod uwagę instytucji może 
być także działalność inspektorów publicznych w okresie panowania dynastii 
Han w Chinach. We wczesnogermańskich plemionach natomiast powoływano 
tak zwanych egzekutorów mających uprawnienia w zakresie regulowania roz-
rachunków3. Kompetencje ówczesnego Ombudsmana polegały na obserwacji 
działań administracji państwowej, wysłuchiwaniu skarg poddanych, a następnie 
zgłaszaniu władcy swoich sugestii. Gdyby zaś chcieć ustalić rodowód tej instytu-
cji, odwołując się do czasów o wiele bardziej nam współczesnych, to należałoby 
zauważyć, że w Szwecji Ombudsman w postaci rzecznika sprawiedliwości został 
powołany przez króla Karola XII w 1709 roku, a w pierwszej dekadzie XVIII 
wieku, to jest w 1809 roku, nastąpiło ustanowienie tego urzędu przez parlament4, 
którego sytuowano wtedy tuż obok urzędu kanclerza sprawiedliwości. Obecnie 
w Szwecji kanclerza sprawiedliwości powołuje rząd i jego głównym celem jest 
ochrona interesów państwa oraz wolności prasy. Nadto jest predestynowany do 

1 R.R.  Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000, s.  472. Zob. też: 
S. Sagan, V. Serzhanova (red.), Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2008, s. 97.

2 Wtedy w imieniu żydowskiej grupy etnicznej takie uprawnienia zostały scedowane na 
Mojżesza, który wpierw sprawował samodzielnie tę funkcję, a następnie upoważnił do tego 
swoich urzędników, w kompetencjach których było udzielanie odpowiedzi na zgłaszane skargi 
członków gmin żydowskich. Więcej zob.: R.R. Ludwikowski, op. cit., s. 470.

3 Ibidem, s. 472.
4 Justitie ombudsman – JO. Zob.: ibidem, s. 472. Niektóre źródła datują powołanie funkcji 

szwedzkiego Ombudsmana na 1713 rok. Zob.: M. Grzybowski, Ombudsman w państwach nor-
dyckich. Geneza, ewolucja i współczesne oblicze instytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Warszawa 1989, s. 66–67.
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reprezentowania urzędu w sprawach cywilnoprawnych. Pamiętać też trzeba, że 
zarówno rzecznik sprawiedliwości, jak i kanclerz sprawiedliwości byli nie tylko 
powoływani przez Riksdag5, ale też ponosili przed nim odpowiedzialność. Za-
znaczmy jednak, że przypadek szwedzki jest wyjątkowy i niepowtarzalny pod 
względem omawianej instytucji. W żadnym państwie na świecie urząd ten nie 
był i nadal nie jest tak bardzo rozbudowany jak w szwedzkim systemie politycz-
nym. Należy przypomnieć, że od 1915 roku funkcjonujący w Szwecji urząd Om-
budsmana tylko i wyłącznie dla spraw militarnych został połączony w 1968 roku 
z urzędem rzecznika sprawiedliwości. W późniejszych latach: 1975 i 1986, w od-
powiedzi na liczne skargi obywateli6 zostały utworzone kolejne urzędy mające 
konstytutywne właściwości zarezerwowane dla urzędu Ombudsmana. Obecnie 
w Szwecji funkcjonują aż trzy urzędy Ombudsmana powołane przez parlament: 
Ombudsman do spraw sprawiedliwości, Ombudsman do spraw wojskowych 
oraz Ombudsman do spraw ochrony konsumentów. Do ich zadań należy przede 
wszystkim egzekwowanie odpowiedzialności rządu przed parlamentem w zare-
zerwowanych dla siebie sprawach. Zajmują się one zatem przestrzeganiem pra-
wa w określonych sferach życia publicznego. Prócz Ombudsmanów powołanych 
przez Riksdag także rząd jest wyposażony w analogiczne uprawnienia. Powo-
łani przez gremium egzekutywy (czytaj: rządu) posiadają szczególne uprawnie-
nia i mają nieco inne zadania do wykonania od tak zwanych Ombudsmanów 
parlamentarnych. Nie należy zapominać, że głównym założeniem przy tworze-
niu w Szwecji instytucji Ombudsmana było traktowanie go jako pełnomocni-
ka parlamentu, co jednoznacznie eksplikowało zasadę obsadzania tego urzędu 
przez ciało legislacyjne. Przy tworzeniu tej instytucji w krajach nordyckich to 
założenie w dalszym ciągu jest obecne7. Bez względu jednak na konstytucyjnie 
przewidziane relacje Ombudsmana z parlamentem najczęściej instytucja/urząd 
ten, zwykle jako organ jednoosobowy, wydzielony jest w formie samodzielnego 
organu państwowego. W kontekście prowadzonych rozważań na uwagę zasłu-
guje też dyferencjacja modelu urzędu Ombudsmana, który zwykle realizuje się 
w dwóch zasadniczych wariantach. Pierwszy to wariant nordycki (skandynaw-
ski), w którym to właśnie Ombudsman jest powoływany przez parlament, przed 
nim ponosi odpowiedzialność i jego usługi są bezpośrednio dostępne dla oby-
wateli. W wariancie brytyjsko-francuskim Ombudsmana kreuje głowa państwa, 
natomiast kontakt między Ombudsmanem a obywatelem jest możliwy dopiero 
za pośrednictwem deputowanego do parlamentu8.

Generalnie rzecz biorąc, za jedno z najważniejszych zadań Ombudsmana 
przyjęto uznawać kontrolę działalności administracji dokonywanej w związku 
z kierowanymi do niego skargami obywateli, co jak już wcześniej zauważono 

5 Nazwa szwedzkiego parlamentu.
6 Około 4 tys. rocznie.
7 Ta zasada jest też szanowana w takich państwach jak np.: RFN, Austria, Portugalia, Hi-

szpania, Holandia, USA (Nebraska, Alaska, Hawaje) oraz w prowincji Quebec w Kanadzie. 
Zob.: L. Garlicki (red.), op. cit., s. 16 i 17.

8 Zob.: ibidem, s. 16.
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może się dziać bezpośrednio bądź też za pośrednictwem deputowanych. Spod 
kompetencji Ombudsmana zwykle wyjęte są decyzje i rozstrzygnięcia rządu9, 
bądź też poddane są tylko i wyłącznie kontroli w ograniczonym zakresie10. War-
to jeszcze zwrócić uwagę na aspekt przedmiotowy Ombudsmana. Zważywszy na 
właściwości ogólne, z reguły przypisywane są mu prawa do zajmowania się dzia-
łalnością administracji we wszystkich bez mała dziedzinach z wyjątkiem spraw 
wojskowych. Idée fi xe przedmiotu kontroli zarezerwowanego dla Ombudsmana 
zwykle tkwi w możliwościach rozstrzygnięcia lub działania administracyjnego 
dotyczącego obywatela. Przy czym trzeba też pamiętać, że taka kontrola jest do-
konywana nie tylko przy uwzględnieniu legalności, lecz także zastosowaniu szer-
szych kryteriów, na przykład badanie przypadków „maladministration”11 jako 
reakcja na tak zwane niedomagania czy też „zły stan rzeczy” w administracji12, 
badanie „niesprawiedliwości”13, zajmowanie się „arbitralnymi lub nierozsądny-
mi decyzjami”14, ale też – tak jak jest na przykład w Polsce – posiadanie kom-
petencji w zakresie „działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji 
naruszających prawo, a także zasady współżycia i sprawiedliwości społecznej”15. 
Tak więc wyraźnie daje się zauważyć, że przywoływanym powyżej sformułowa-
niom świadomie nadawano niejednoznaczny zakres pojęciowy, zmierzając do 
umożliwienia Ombudsmanowi podjęcia niemal wszelkich spraw, gdzie obywatel 
czuje się w jakikolwiek sposób skrzywdzony przez administrację, bez względu na 
to czy krzywda ta była skutkiem naruszenia prawa, czy też dopuszczono się jej 
w jego majestacie. Wydaje się, że jak najbardziej współczesne nam, bardzo sze-
rokie ujęcie kryteriów kontroli ma dla kompetencji Ombudsmana kapitalne zna-
czenie, bowiem umożliwia mu wkraczanie w sytuacje wyłączone spod kontroli 
sądownictwa powszechnego, administracyjnego czy konstytucyjnego. Trzeba też 
pamiętać, że inicjatywa przeprowadzenia przez Ombudsmana kontroli ad hoc 
wynika przede wszystkim z wniosków zgłaszanych przez obywateli. Uprawnie-
nia zarezerwowane dla Ombudsmana oparte głównie na skargach obywateli są 
podstawową i wręcz niezbędną cechą defi nicyjną tego urzędu. Obecnie w zde-
cydowanej większości państw obserwowalna jest zasada, że wnoszący skargę 
może działać tylko we własnej sprawie, konieczne jest też wykazanie przez niego 
legitymacji do wszczęcia postępowania. Przy czym naturalną konsekwencją ta-
kiego ujęcia jest ustalenie obowiązku Ombudsmana rozpatrzenia kierowanych 
do niego skarg16. Uniwersalnymi oczekiwaniami względem Ombudsmana jest 

9 Np. przypadek Wielkiej Brytanii. W 1967 roku poważnie ograniczono materie podległe 
kontroli Ombudsmana. Zob.: D.C. Rowat, Th e Ombudsman: Citiziens Defender, London‒To-
ronto‒Stockholm 1968, s. 233.

10 Np. przypadek Portugalii.
11 Np. Wielka Brytania, Francja, Holandia.
12 Np. Austria.
13 Np. Norwegia, Portugalia.
14 Np. Dania.
15 Zob.: L. Garlicki (red.), op. cit., s. 20.
16 Ibidem, s. 20 i 21.
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ustalenie, że nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć 
w badanych sprawach. Zwykle jedynym jego uprawnieniem jest zarezerwowana 
możliwość zasygnalizowania parlamentowi bądź odpowiednim organom admi-
nistracyjnym, iż pewne sytuacje wymagają podjęcia działań w celu na przykład 
naprawienia krzywdy, zrewidowania niesłusznej lub sprzecznej z literą prawa de-
cyzji czy też przeciwdziałania bezczynności władz i urzędników17. Warto pamię-
tać, że bez względu na model instytucji Ombudsmana, z którym mamy do czy-
nienia, da się ustalić, iż najważniejszym zadaniem, które leży w jego kompetencji, 
jest troska o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich18. Co więcej, będąc 
organem kontroli, jest on instytucją ochrony prawnej powołaną w celu stania na 
straży praw i wolności obywatelskich19.

Za główny cel badawczy przyjęto próbę odpowiedzi na pytanie, po pierwsze, 
o tradycje instytucji Ombudsmana w wybranych państwach pojugosłowiańskich, 
po drugie – o obecny status prawno-ustrojowy tej instytucji. Analizie poddano 
wybrane państwa mające proweniencję pojugosłowiańską, takie jak: Republika 
Słowenii, Republika Chorwacji, Republika Macedonii, Republika Serbii oraz Re-
publika Kosowa, która wcześniej mając status pokrainy (prowincji Republiki Ser-
bii), od 17 lutego 2008 roku jest samodzielnym państwem, a od 8 kwietnia 2008 
roku posiada też własną konstytucję20.

Starając się udzielić odpowiedzi na pierwsze z pytań, dotyczące tradycji insty-
tucji Ombudsmana, w przypadku wziętych tu pod uwagę państw daje się ustalić 
jedną wspólną prawidłowość: zarówno Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Serbia, 
jak i Kosowo wywodzą się z federacyjnej struktury jugosłowiańskiej. Republiki te 
(z wyjątkiem Kosowa, które w okresie federacyjnym posiadało status pokrainy) 
do początków lat 90. XX wieku, tworzyły sześciopodmiotową federację, dziś zaś 
są już samodzielnymi państwami mającymi własne konstytucje, naczelne orga-
ny władzy państwowej i strukturę organizacyjną właściwą dla państwa będącego 
polityczną organizacją społeczeństwa. Co więcej, te samodzielne, transformu-
jące się państwa, wybierając system demokratyczny, pretendują do rangi bycia 
państwami w pełni demokratycznymi. W kontekście prowadzonego wywodu 
na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w systemie Socjalistycznej Federacyjnej 
Republiki Jugosławii istniała instytucja tak zwanych społecznych rzeczników sa-
morządu (Społecznych Obrońców Praw Samorządu)21, funkcjonujących na róż-

17 Ibidem, s. 23.
18 W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2006, s. 437.
19 T. Bichta, Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Ustrój 

organów ochrony prawnej, Lublin 2005, s. 335.
20 Kwestie samodzielności Kosowa obszernie opisywałam: E. Bujwid-Kurek, Stosunki serb-

sko-kosowskie w latach 2008–2012. Czy zagrożenia dla bezpieczeństwa państw bałkańskich?, 
„Wschodnioznastwo” 2012. 

21 Szerzej zob.: B.  Zawadzka, Społeczny Obrońca Praw Samorządu w Jugosławii, [w:] 
L. Garlicki (red.), op. cit., Warszawa 1989, s. 224–247. Na ten temat istnieje bogata literatura 
serbskojęzyczna, np. E. Kardelj, Pravci razvoja političkog sistema socialističkog samoupravljan-
ja, Beograd 1977, s. 134 i n. Zob. też: B. Ivanović, Društvena svojina i samoupravljanje, Beograd 
1992, s. 235 i n.; M. Zečević, Delegatskaja sistema, Beograd 1997, s. 50.
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nych szczeblach tej złożonej organizacji państwa – od gminy począwszy, a na 
federacji skończywszy. W istocie zatem w uprawnieniach zarezerwowanych dla 
społecznych rzeczników samorządu można się dopatrzeć tylko niewielkich ana-
logii z kompetencjami właściwymi dla współczesnej instytucji Ombudsmana 
(Rzecznika Praw Obywatelskich), bowiem kompetencje ówczesnego rzecznika 
były dość skromne i niebywale ograniczone, możliwe do realizacji w specyfi cz-
nych warunkach ustrojowych ówczesnej Jugosławii. W żadnym razie nie da się 
ich porównać z obecnymi kompetencjami ustrojowymi nałożonymi nań przez 
stanowienie odpowiednich artykułów pomieszczonych w ustawach zasadniczych 
państw współczesnych. Wprowadzony zapis dotyczący Instytucji Społecznego 
Obrońcy Praw Samorządu do Konstytucji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 
Jugosławii z 22 lutego 1974 roku stanowił, iż „Społeczny obrońca praw samorzą-
du to niezależny agent wspólnoty społecznej, którego obowiązkiem jest podej-
mowanie właściwych kroków i działań prawnych w celu zabezpieczenia samorzą-
dowych praw ludzi pracy i własności społecznej, w tym celu jest on wyposażony 
w określone prawa i obowiązki”22. Zgodnie z art. 131 Konstytucji SFRJ z 22 lutego 
1974 roku „społeczny rzecznik samorządu jako samodzielny organ wspólnoty 
społecznej podejmuje działania, stosuje środki prawne i wykonuje inne określone 
ustawą prawa i obowiązki, sprawując społeczną ochronę samorządowych praw 
ludzi pracy i własności społecznej”. Tak więc instytucja ta funkcjonująca w jugo-
słowiańskim specyfi cznym systemie samorządowym różniła się od klasycznego 
Ombudsmana w rozumieniu zachodnioeuropejskim. Próżno zatem poszukiwać 
tradycji Ombudsmana w państwach mających swój rodowód jugosłowiański. 
Stąd też wymienione państwa, rozpoczynając proces transformacji ustroju po-
litycznego, musiały w swym wyborze zdecydować, który z modeli zachodnioeu-
ropejskich będą chciały implementować, wprowadzając do praktyki politycznej 
instytucje Ombudsmana (czytaj: Rzecznika Praw Obywatelskich).

W konstytucji Republiki Słowenii z 23 grudnia 1991 roku, w rozdziale VII 
zatytułowanym „Konstytucyjność i legalność” znajduje się art. 159, w którym 
mowa o instytucji Strażnika Praw Obywatelskich23. Stanowi się tam, że „Praw 
człowieka i podstawowych wolności w stosunkach z organami państwa, organa-
mi wspólnot lokalnych i osobami urzędowymi strzeże, zgodnie z ustawą, Strażnik 
Praw Obywatelskich”24. Ponadto artykuł ten stwierdza, że „Ustawa może również 
powołać strażników praw obywatelskich dla poszczególnych rodzajów spraw”25. 
Tak więc wyraźnie daje się zauważyć, że ustrojodawca słoweński w pewnym sen-
sie zdecydował się na odwzorowanie szwedzkiego modelu. Można się zgodzić 
z opinią Piotra Winczorka, że „w tym przypadku mamy do czynienia z recepcją 
w ustroju państwowym Słowenii instytucji Ombudsmana”26. Zapis konstytucyj-
ny na temat Ombudsmana jest niebywale lakoniczny. Pominięto sposób powo-

22 Guide to the Yugoslav Legal System, Beograd 1997, s. 210. Zob. też: ibidem, s. 229.
23 Nazwa własna słoweńskiego Ombudsmana. 
24 Konstytucja Republiki Słowenii z 23 grudnia 1991 r., Warszawa 1994, art. 159, s. 65.
25 Ibidem, art. 159, s. 65. Zob. też: ibidem, wstęp P. Winczorek, s. 20.
26 Ibidem, s. 20.
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ływania tego urzędu, nie ustala się też w nadrzędnym akcie prawnym Republiki 
Słowenii kadencji jego sprawowania.

Konstytucja Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 roku według stanu praw-
nego na dzień 1 stycznia 2007 roku Obrońcy Praw Narodu27 poświęciła w roz-
dziale IV pt. „Ustrój władzy państwowej” art. 92. W artykule tym ustrojodawca 
chorwacki stanowi, iż „Obrońca Praw Narodu jest pełnomocnikiem Chorwa-
ckiego Saboru, chroniącym konstytucyjne i ustawowe prawa obywateli w po-
stępowaniu przed organami administracji państwowej oraz innymi organami 
władzy publicznej”28. Nadto artykuł ten formułuje ustalenia w kwestii wyboru 
Obrońcy Praw Narodu: „Obrońca Praw Narodu jest wybierany przez Chorwacki 
Sabor na ośmioletnią kadencję”29. Czytamy w nim, że „przesłanki wyboru i od-
wołania Obrońcy Praw Narodu, zakres i tryb działania Obrońcy Praw Narodu 
oraz jego zastępców określa ustawa”30. Co więcej, odnajdujemy też zapis mówią-
cy o uprawnieniach chorwackiego Ombudsmana: „W ramach instytucji Obrońcy 
Praw Narodu, zakres i tryb działania Obrońcy Praw Narodu zapewnia ochronę 
konstytucyjnych i ustawowych praw obywateli w sprawach prowadzonych przez 
Ministerstwo Obrony, siły zbrojne i służby porządku publicznego, ochronę praw 
obywateli wobec organów samorządu lokalnego i okręgowego (regionalnego) 
oraz ochronę praw samorządu lokalnego i okręgowego (regionalnego wobec or-
ganów władzy państwowej)”31. 

Konstytucja Republiki Macedonii z 17 listopada 1991 roku Rzecznikowi Praw 
Ludu32 poświęca art. 77 pomieszczony w rozdziale III zatytułowanym „Struk-
tura władz państwowych”33. Artykuł ten stanowi zarówno w kwestii wyboru 
Rzecznika Praw Ludu, jak i przypisanych mu konstytucyjnych kompetencji. I tak 
„Zgromadzenie wybiera Rzecznika Praw Ludu […] Rzecznik Praw Ludu jest wy-
bierany na 8 lat z prawem wyboru na drugą kadencję”34. Maksymalny okres spra-
wowania funkcji może wynosić nieprzerwanie 16 lat. W zakresie kompetencji 
konstytucyjnych, w które wyposaża się macedońskiego Rzecznika Praw Ludu, 
należy zauważyć, że „Rzecznik Praw Ludu stoi na straży konstytucyjnych i usta-
wowych praw obywatelskich, jeżeli zostały one naruszone przez organy admini-
stracji państwowej albo przez inne organy czy organizacje wykonujące władzę 
publiczną”35. Co więcej, artykuł ten stwierdza, iż „Warunki wyboru i odwołania, 
kompetencje i tryb prac Rzecznika Praw Ludu określa ustawa”36.

27 Nazwa własna chorwackiego Ombudsmana. Oryginalna nazwa: „Pučki pravobranitelj”, 
co oznacza dosł. Obrońca Ludu. Zob.: ibidem, s. 41.

28 Konstytucja Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r., Warszawa 2007, art. 92, s. 41.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Nazwa własna macedońskiego Ombudsmana. W języku macedońskim: „Naroden pra-

vobranitel”. Zob.: Konstytucja Republiki Macedonii z 17 listopada 1991 r., Warszawa 1999, s. 38.
33 Ibidem, art. 77, s. 38.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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Konstytucja Republiki Serbii z 10 listopada 2006 roku, relatywnie najmłodsza 
ustawa zasadnicza branych tu pod uwagę państw pojugosłowiańskich, Obrońcy 
Obywatela37 poświęca artykuł 138 pomieszczonym w rozdziale V pt. „Organiza-
cja władzy”, punkt 4 zatytułowany „Administracja państwowa”38. Warto zwrócić 
uwagę, że konstytucja Republiki Serbii w kwestii stanowienia na temat Obrońcy 
Obywatela sięga do koncepcji instytucji czuwających nad prawidłowością działa-
nia administracji. Ustawodawca serbski na mocy art. 138 Konstytucji Republiki 
Serbii ustanowił instytucję Ombudsmana, któremu powierzono ochronę praw 
i wolności człowieka i obywatela oraz badanie naruszeń praw jednostki w rela-
cjach z pozostałymi instytucjami państwowymi. Obrońca Obywatela jest w Ser-
bii niezależnym organem państwowym. Odwołując się do zapisu wspomnianego 
artykułu konstytucji, należy zauważyć, że „Obrońca Obywatela jest niezależnym 
organem państwowym, który chroni prawa obywatela i kontroluje pracę organów 
administracji państwowej, organem właściwym do ochrony prawnej praw mająt-
kowych i interesów Republiki Serbii, jak i innych organów i organizacji, przed-
siębiorstw i instytucji, którym są powierzone kompetencje publiczne”39. W gestii 
serbskiego Ombudsmana bynajmniej nie leży kontrolowanie pracy Zgromadze-
nia Narodowego, prezydenta Republiki, rządu, Sądu Konstytucyjnego ani też są-
dów czy prokuratury. „Obrońca Obywatela za wykonywanie swej konstytucyjnej 
funkcji ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Narodowym Republiki 
Serbii”40, które nie tylko dokonuje jego wyboru, lecz także wyposaża go w immu-
nitet identyczny z tym, z jakiego korzystają deputowani. Tak więc uprawnione 
jest spostrzeżenie, że serbski Ombudsman koncentruje w sobie cechy klasycznie 
przypisywane temu organowi. Co szczególnie warto podkreślić, jest to samo-
dzielny urząd państwowy, posiadający status konstytucyjny, który jest wyraźnie 
oddzielony od organów administracji i sądownictwa. Należy też zwrócić uwa-
gę, że w zachodzących relacjach serbskiego Ombudsmana wobec Zgromadzenia 
Narodowego występuje względnie duży stopień niezależności, jednocześnie przy 
zachowaniu wielu powiązań zarówno organizacyjnych, jak i funkcjonalnych tej 
instytucji z ciałem przedstawicielskim. Urzędowi Obrońcy Obywatela w Serbii 
przypisana jest realizacja dwóch uzupełniających się funkcji: pierwsza polega na 
wysłuchaniu skarg obywateli na nieprawidłowe funkcjonowanie organów pań-
stwowych (szczególnie administracji), a druga dotyczy podejmowania stosow-
nych działań w tym zakresie oraz informowania Zgromadzenia Narodowego 
o stanie praworządności w państwie, szczególnie w aspekcie przestrzegania praw 
i wolności obywatelskich. W przypadku omawianego tu serbskiego ustroju poli-
tycznego za jeden z najbardziej pozytywnych jego atrybutów uznaje się relatyw-
nie łatwy dostęp obywateli do tego organu, który cechuje się daleko idącym od-

37 Nazwa własna serbskiego Ombudsmana.
38 Szerzej na ten temat zob.: E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzie-

je, ustrój, konstytucja, Kraków 2012, s. 77–80 i 234.
39 Konstytucja Republiki Serbii z 10 listopada 2006 r., [w:] E. Bujwid-Kurek, Serbia…, op. 

cit., art. 138, s. 161.
40 Ibidem, art. 138, s. 161.



360 Ewa Bujwid-Kurek 

formalizowaniem procedury postępowania. Jedną z bardzo ważnych właściwości 
owego urzędu jest ponadto swoboda podejmowania decyzji o wszczęciu czyn-
ności w konkretnej sprawie, przy równoczesnym pozbawieniu go kompetencji 
mających charakter władczy i rozstrzygający. Obrońca Obywatela w Republice 
Serbii, zgodnie z wyżej przytaczanym artykułem konstytucji Republiki Serbii, 
jest organem „niezależnym”, co przede wszystkim oddziałuje na aspekt organi-
zacyjny oraz wiąże się z brakiem podległości instytucjonalnej, z wyjątkiem przy-
padków, które przewiduje stosowna ustawa (chodzi tu w szczególności o kon-
stytucyjną odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Narodowym). Nie ulega 
więc wątpliwości, że gwarancją zasady niezależności jest przywilej immunitetu 
formalnego oraz nietykalność Obrońcy Obywatela. W aktualnie obowiązującym 
w Serbii stanie prawnym właściwość Obrońcy Obywatela ma w pewnym sensie 
charakter generalny, co oznacza, że wszelkie prawa i wolności dają się wywieść 
z obowiązujących norm prawnych. W aspekcie podmiotowym natomiast art. 138 
serbskiej ustawy zasadniczej zawiera szerokie określenie właściwości tego orga-
nu, obejmujące prawa i wolności przysługujące w Serbii nie tylko obywatelom, ale 
także mniejszościom narodowym, które literalnie zostały wymienione we wcześ-
niej cytowanym artykule konstytucji41. Rozważając zagadnienie zakresu działań 
kontrolnych Obrońcy Obywatela, należy zwrócić uwagę, że w sprawach dotyczą-
cych ochrony praw i wolności obywateli bada on, czy wskutek podejmowania 
lub zaniechania pewnych działań przez organy, organizacje bądź też instytucje 
zobowiązane do przestrzegania i realizacji tych praw i wolności przypadkiem 
nie nastąpiło naruszenie prawa albo nie złamano zasad współżycia i sprawied-
liwości społecznej. W związku z powyższym mamy tu do czynienia z dwoma 
istotnymi aspektami funkcjonalnymi. Zgodnie z pierwszym przedmiotem zain-
teresowań Obrońcy Obywatela w Republice Serbii są wszelkie zachowania (nie 
wyłączając i tych, które polegają na zaniechaniu podejmowania nakazanych pra-
wem czynności) organów państwowych oraz tych podmiotów, które co prawda 
organizacyjnie nie mieszczą się w zakresie ściśle rozumianego aparatu państwa, 
lecz także uczestniczą w wykonywaniu władzy publicznej (np. trzeci sektor czy 
samorząd lokalny wykonujący nie tylko zadania własne, ale również zlecone). 
Trzeba też podkreślić, że zasady funkcjonowania tego organu są niemal analo-
giczne jak w przypadku klasycznych instytucji Rzeczników Praw Obywatelskich. 
Do Obrońcy Obywatela może się zwrócić niemal każdy obywatel serbski, w tym 
cudzoziemiec, który podlega władzy Republiki Serbii. Taka możliwość dotyczy 
także organizacji obywateli, przykładowo stowarzyszeń lub organów samorzą-
du lokalnego czy pokrain. Obrońca Obywatela może podjąć czynności z własnej 
inicjatywy, na przykład w przypadku budzącej wątpliwości informacji zamiesz-
czonej w mediach. Ponadto Obrońca Obywatela jest uprawniony do sprawdze-
nia faktów podawanych przez osobę, która wnosi skargę, przy czym może tego 
dokonać sam lub zlecić zbadanie sprawy innemu organowi kontrolnemu. Należy 
pamiętać, że po zbadaniu sprawy i orzeczeniu, iż zostały naruszone prawa czy też 

41 Ibidem, rozdz. V. Organizacja władzy, ust. 5, art. 138, s. 161.
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wolności człowieka bądź mniejszości, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się 
do instytucji lub właściwego organu nadrzędnego, w którym nastąpiło złamanie 
prawa, z wnioskiem o zmianę decyzji. Obrońca Obywatela w Serbii jest upraw-
niony nie tylko do reagowania w sytuacji, gdy jakiś organ działa contra legem ze 
względu na przestrzeganie i realizację praw lub wolności jednostki i mniejszości 
narodowych, lecz także do interpretacji tak zwanych klauzul generalnych zawar-
tych w przepisach prawa. Konstytucja Republiki Serbii nie przewiduje oddziel-
nego rozdziału na temat Obrońcy Obywatela, podobnie zresztą jak w przypadku 
wcześniej omawianych ustaw zasadniczych państw o analogicznej proweniencji, 
poświęcając temu organowi tylko jeden artykuł, co bynajmniej nie oznacza de-
precjonowania go we współczesnym systemie politycznym Republiki Serbii42.

Republika Kosowa, „oderwana” od Republiki Serbii 17 lutego 2008 roku, 
jednostronnie ogłaszając deklarację niepodległości, uchwaliła swoją konstytucję 
8 kwietnia 2008 roku, której, generalnie rzecz biorąc, ustrój konstytucyjny jest 
ukierunkowany na stworzenie i umocnienie demokratycznych form sprawowa-
nia władzy państwowej. O tym wyraźnie przekonuje zapis art. 7, który stano-
wi swego rodzaju uzupełnienie katalogu naczelnych zasad ustrojowych, ustala 
bowiem, że „porządek konstytucyjny Kosowa opiera się na zasadach wolności, 
pokoju, demokracji, równości, poszanowania swobód, praw człowieka i rządów 
prawa, niedyskryminacji, prawa własności, ochrony środowiska, sprawiedliwości 
społecznej, pluralizmu, podziału władzy i gospodarki rynkowej”43. Nazwa włas-
na kosowskiego Ombudsmana to Rzecznik Ludu. Konstytucja Republiki Kosowa 
poświęciła aż cztery artykuły temu urzędowi, co może świadczyć o docenieniu 
w systemie politycznym tej instytucji stojącej na straży praworządności. Zwa-
żywszy na materię konstytucji Republiki Kosowa, należy stwierdzić, że są to art. 
od 132 do 135 włącznie, zamieszczone w rozdziale XII noszącym tytuł „Nieza-
leżne instytucje”. Ustawodawca kosowski sumarycznie ujmując funkcje i upraw-
nienia Rzecznika Ludu, poświęcił tej instytucji art. 132 [Funkcje i uprawnienia 
Rzecznika Ludu], który stanowi, iż: „1. Rzecznik Ludu nadzoruje, chroni i za-
bezpiecza prawa i wolności osób przed bezprawnymi lub niewłaściwymi działa-
niami bądź zaniechaniem ze stron władz publicznych. 2. Rzecznik Ludu jest nie-
zależny w wykonywaniu swoich obowiązków, nie przyjmuje żadnych instrukcji 
od innych organów lub instytucji, które sprawują władzę w Republice Kosowa. 
3. Każdy organ lub instytucja uprawniona do sprawowania funkcji w Republice 
Kosowa są zobowiązane odpowiadać na prośbę Rzecznika Ludu, powinny przed-
stawić mu wszystkie wymagane dokumenty i informacje zgodnie z prawem”44. 
Art. 133 kosowski ustawodawca zatytułował „Urząd Rzecznika Ludu”. Czytamy 

42 Szerzej na ten temat zob.: E. Bujwid-Kurek, Serbia…, op. cit., s. 79. Kwestie te są poru-
szane w kontekście transformacji ustrojowej. W tym względzie warto wskazać na takie pozycje 
jak np.: M. Podunovac (red.), Država i demokratija, Beograd 2010; Z. Ivošević (red.), Kriza 
i obnova prava, Beograd 1999; L. Kanfora, Demokratija. Istorija jedne ideologie, Beograd 2007; 
N. Kecmanović, Dometi demokratije, Beograd 2005.

43 Konstytucja Republiki Kosowa, wstęp i przekł. K. Nowak, Rzeszów 2010, s. 29, 59 i 60.
44 Ibidem, art. 132, s. 115.
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w nim, że: „1. Urząd Rzecznika Ludu jest niezależnym stanowiskiem, a osoba go 
sprawująca proponuje i zarządza przysługującym mu budżetem w sposób zgod-
ny z prawem. 2. Rzecznik Ludu ma jednego lub więcej zastępców. Ich liczba, 
sposób wyboru i mandat są określone w ustawie o Rzeczniku Ludu. Co najmniej 
jeden zastępca Rzecznika jest członkiem społeczności mniejszości Kosowa”45. 
W art. 134 ustala się zasady kwalifi kacji, wyboru i odwołania Rzecznika Ludu: 
„1.  Rzecznik Ludu jest wybierany przez Zgromadzenie Kosowa większością 
głosów wszystkich posłów na okres 5 lat bez możliwości ponownego wyboru. 
2. Każdy obywatel Republiki Kosowa mający wyższe wykształcenie, charaktery-
zujący się wysokim poziomem moralności i szczerym usposobieniem, posiada-
jący doświadczenie i wiedzę z zakresu praw i wolności człowieka jest uprawnio-
ny do bycia wybranym na stanowisko Rzecznika. 3. Rzecznik Ludu i Zastępca 
Rzecznika nie mogą należeć do partii politycznej, prowadzić żadnej politycznej, 
publicznej lub prywatnej działalności ani uczestniczyć w zarządzaniu żadną cy-
wilną, gospodarczą bądź handlową organizacją. 4. Rzecznik jest chroniony przed 
ściganiem sądowym, cywilnym procesem sądowym oraz odwołaniem z urzędu 
za przedsięwzięte czynności oraz podjęte decyzje, które mieszczą się w zakre-
sie obowiązków Rzecznika Ludu. 4. Rzecznik może zostać zdymisjonowany na 
wniosek wszystkich posłów Zgromadzenia po przegłosowaniu tego wniosku 
przez dwie trzecie wszystkich posłów”46. Ostatni artykuł Konstytucji Republiki 
Kosowa dotyczący kwestii Ombudsmana to art. 135 noszący tytuł „Sprawozda-
nia Rzecznika Ludu”. Artykuł ten stanowi, iż „1. Rzecznik składa sprawozdanie 
roczne Zgromadzeniu Republiki Kosowa. 2. Na żądanie Zgromadzenia Rzecznik 
jest zobowiązany do złożenia Parlamentowi okresowego sprawozdania oraz in-
nych raportów. 3. Rzecznik jest uprawniony do składania zaleceń i sugerowania 
podjęcia odpowiednich czynności, kiedy stwierdzi naruszenie praw i wolności 
człowieka przez administrację publiczną lub inne organy państwowe. 4. Rzecz-
nik może przekazywać sprawy do Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z po-
stanowieniami niniejszej Konstytucji”47. Tak więc oprócz funkcji ochrony praw 
i wolności obywateli mającej priorytetowe znaczenie Rzecznik Ludu występuje 
również do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności ustaw z nad-
rzędnym aktem prawnym, aktów prawnych prezydenta w postaci dekretów czy 
też rozporządzeń rządu oraz statutów gmin. Warto pamiętać, że wyboru Rzecz-
nika Ludu dokonuje Zgromadzenie, pełniąc tym samym przypisaną sobie funk-
cję kreatywną48.

45 Ibidem, art. 133, s. 115.
46 Ibidem, art. 134, s. 116.
47 Ibidem, art. 135, s. 116.
48 Ibidem, s. 34.
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Tabela 1.
Nazwy własne Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana) w wybranych państwach 

pojugosłowiańskich według kolejności omawiania w niniejszym tekście 

Lp. Nazwa państwa Nazwa własna Rzecznika Praw Obywatelskich

1. Republika Słowenii Strażnik Praw Obywatelskich

2. Republika Chorwacji Obrońca Praw Narodu

3. Republika Macedonii Rzecznik Praw Ludu

4. Republika Serbii Obrońca Obywatela

5. Republika Kosowa Rzecznik Ludu

Źródło: opracowanie własne na podstawie omawianych w tekście konstytucji państw pojugosłowiańskich.

We wszystkich wziętych tu pod uwagę państwach pojugosłowiańskich utwo-
rzono urząd Ombudsmana, nadając mu rangę konstytucyjną. Choć konstytucje 
wymienionych państw w nierównym stopniu uwzględniły tę instytucję stojącą 
na straży praworządności, poświęcając jej tylko jeden bądź maksymalnie cztery 
artykuły, to jednak bez wątpienia wyposażono je w kompetencje analogiczne do 
uprawnień Ombudsmana w państwie demokratycznym. Przypomnijmy, iż istot-
ną cechą urzędu Ombudsmana jest nadany mu nadzorczy charakter polegający 
na tym, że zarówno odpowiada on na skargi obywateli, jak i z inicjatywy własnej 
posiada kompetencje do badania, rekomendowania działań oraz przygotowania 
raportów o działalności organów administracyjnych. Nie ma on jednak upraw-
nień w zakresie nakazania określonego rozwiązania konfl iktu49. Sumarycznie 
oceniając zatem uwzględnionych Ombudsmanów wybranych państw pojugo-
słowiańskich, niewątpliwie daje się zauważyć określoną prawidłowość: Ombud-
sman ma prawo do podjęcia działań o charakterze wyjaśniającym i nadzorczym. 
Ponadto może sugerować środki zmierzające do rozwiązania danego problemu, 
jest też uprawniony do informowania parlamentu, a nawet do kierowania wnio-
sków do Trybunału Konstytucyjnego lub organu o analogicznych kompetencjach 
w kwestii konstytucyjności i legalności badanego prawa. Nie jest jednakże prede-
stynowany do autorytarnego rozstrzygania w kwestiach stanowiących przedmiot 
kontroli50. W tych ustaleniach zauważalna jest powszechnie występująca prawid-
łowość, cechująca instytucję Ombudsmana nie tylko w państwach zachodnioeu-
ropejskich, mających bogatą tradycję pod tym względem, lecz także w państwach 
pojugosłowiańskich. Ombudsman jest samodzielnym organem państwowym, 
którego funkcje są wyraźnie odseparowane od sądownictwa i administracji. 
W każdym pojedynczym przypadku jego status ustrojowy legitymizuje ustawa 
zasadnicza. Najczęściej jest to organ powiązany z parlamentem w sposób struk-
turalny, gdyż zwykle powoływany jest przez parlament, oraz funkcjonalny, gdyż 
kompetencje organu mieszczą się w funkcji kontrolnej parlamentu. 

49 R.R. Ludwikowski, op. cit., s. 478.
50 P. Tuleja (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 1997, s. 335–336. Zob. też: A. Pienią-

żek, Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie organów państwa, [w:] W. Skrzydło (red.), Ustrój 
i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Warszawa 1997, s. 205.
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Przeprowadzona tu analiza upoważnia też do wniosku, że Ombudsman 
w państwach wziętych pod uwagę spełnia dwa podstawowe zadania: po pierw-
sze przyjmuje skargi obywateli i stara się naprawić zaistniałe nieprawidłowości 
w relacjach obywatel – administracja państwowa, po drugie informuje parlament 
oraz opinię publiczną o stanie praworządności w działaniu administracji z punk-
tu widzenia legalności jak też słuszności i sprawiedliwości kwestionowanych 
decyzji51. Per analogiam jak w przypadku państw zachodnioeuropejskich, w Re-
publice Słowenii, Republice Chorwacji, Republice Macedonii, Republice Serbii 
i Republice Kosowa instytucja ta, pełniąc funkcję strażnika czuwającego nad 
przestrzeganiem praw zagwarantowanych przez konstytucję, nie posiada jednak 
w swoich kompetencjach prawa do zastępowania w działaniu innych organów 
ochrony praw i wolności. W zupełności należy zgodzić się z opinią wyrażoną 
przez Andrzej Zolla (co jednoznacznie potwierdza przypadek państw pojugosło-
wiańskich), że instytucja Ombudsmana jest trudna do sklasyfi kowania, bowiem 
nie jest to organ władzy w dosłownym tego słowa znaczeniu – nie wydaje on 
decyzji, lecz jest organem kontrolującym działania państwa pod względem po-
jawiających się zagrożeń w kwestii nieprzestrzegania praw i wolności człowieka 
oraz obywatela52.

Reasumując, można stwierdzić, że status urzędu Ombudsmana nadany przez 
konstytucje upewnia w przekonaniu, iż zarówno Republika Słowenii, Republi-
ka Chorwacji, Republika Macedonii, Republika Serbii, jak i Republika Kosowa 
w pełni honorują wymogi demokratycznego państwa, jednocześnie doceniając 
jedną z zasad ustrojowych demokratycznego państwa prawa, w którym związa-
nie państwa z prawem ma priorytetowe znaczenie, a gwarancje instytucjonalne 
i przestrzeganie kontroli prawnej są szczególnie brane pod uwagę. Dlatego też 
wydaje się, że w każdym omawianym przypadku poszanowanie praw oraz wol-
ności człowieka i obywatela ma niebagatelną wagę dla demokratycznego ustroju 
politycznego.

51 Por. też: L. Garlicki, Ewolucja instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana) 
w świecie współczesnym, [w:] L. Garlicki (red.), op. cit., s. 14 i 15.

52 Por. J. Świątkiewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, War-
szawa 2001, s. 9.




