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Streszczenie
Artykuł poświęcony semantycznym sposobom określania norm kompetencyjnych 
w wybranych konstytucjach krajów Europy Wschodniej. Zasada legalizmu nakazuje 
organom władzy publicznej działanie wyłącznie na podstawie obowiązujących prze-
pisów prawa i w granicach przez nie określonych. Oznacza to, że organ państwowy 
czyni tylko to, na co prawo mu wyraźnie zezwala, a wszystko pozostałe, niewskaza-
ne wyraźnie w przepisie prawnym, jest zakazane. Bardzo ważne jest zatem świadome 
i precyzyjne używanie przez legislatora języka przepisu prawnego. Prawodawca musi 
unikać w aktach normatywnych pojęć nieostrych i pozwalających na swobodę inter-
pretacyjną. Biorąc pod uwagę, że wszystkie działania prawodawcy postrzegamy jako 

1 Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu w Białymstoku. E-mail: a.olechno@uwb.edu.pl.

2 Artykuł jest zmodyfikowaną wersją referatu wygłoszonego podczas XV Seminarium 
Badaczy Prawa Konstytucyjnego „Instytucje i rozwiązania prawne państw obcych i możli-
wość zastosowania ich w polskich warunkach”, które odbyło się w Sulejowie w dniach 26–28 
kwietnia 2017 r. Z powodu ograniczeń objętościowych i uzasadniając to wzajemną bliskością 
języków oraz użytych sformułowań, na potrzeby tego artykułu wzięto pod uwagę obowiązujące 
konstytucje pięciu wybranych państw słowiańskich Europy Wschodniej. Z pewnością temat 
jest wart szerszego opracowania. Na potrzeby tego tekstu wykorzystano teksty oryginalne 
konstytucji oraz ich tłumaczenia przygotowane przez autorów Wydawnictwa Sejmowego.
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nieprzypadkowe, każdy konstruowany przepis powinien mieć brzmienie uniemożli-
wiające decyzje „samowolne”.

Summary

Semantics of the norms of the competence in selected 
constitutions of Eastern European countries

An article dedicated to semantic methods of defining of competitive norms in select-
ed constitutions of Eastern European countries. The principle of legality requires public 
authorities to act solely on the basis of the applicable law and within the limits defined 
by them. This means the state body does only what the law expressly permits, and any-
thing else not explicitly stated in the legal provision is prohibited. Therefore, it is very 
important the legislator speaks deliberately and precisely the legal language. The legis-
lator must avoid a blurred notion and such, that allow for interpretative freedom in nor-
mative acts. Taking into account that all legislative activities we perceive to be non-ac-
cidental, each legal regulation should have a meaning that makes it impossible to make 
“arbitrary” decisions.

*

I.

Czynnikiem sprawczym podjętego tematu była praca łotewskiej Grupy Eks-
perckiej powołanej przy Prezydencie, która w 2015 r. przygotowała propozycje 
zmiany przepisów konstytucji, mające na celu usprawnienie funkcjonowania 
organów tradycyjnego trójpodziału władzy, a szczególnie legislatywy i egze-
kutywy. Na prośbę łotewskich kolegów przygotowywałem uwagi do projektu, 
uwzględniające polskie doświadczenia. Jednym z poruszanych tematów była 
właśnie kwestia sformułowania norm kompetencyjnych prezydenta3. Mam 

3 W tym wypadku dotyczących m.in. kwestii udziału prezydenta w powoływaniu gabi-
netu. Przykładowo, obawy grupy eksperckiej dotyczyły współpracy premiera z prezydentem 
przy powoływaniu poszczególnych członków rządu, a konkretnie odmowy powołania przez 
prezydenta ministrów wskazanych przez premiera. Wskazywałem, że użycie np. konstrukcji 
„prezydent na wniosek premiera powołuje – appoints (ang.) – iecel (łot.)” zamiast „może powołać – 
may appoint (ang.) – var iecelt (łot.)” nie pozostawia wątpliwości co do intencji ustrojodawcy. 
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przekonanie, że nie powinno się tego zagadnienia bagatelizować, a doświad-
czenia konstytucyjne, chociażby w naszym regionie, pokazują, że dotychcza-
sowe podejście organów stosujących prawo, nawet przy zastosowaniu zasad 
wykładni przepisów prawnych, prowadzą do zróżnicowanych, odmiennych 
wręcz interpretacji norm kompetencyjnych.

Takie podejście wydaje mi się uzasadnione z kilku powodów. Po pierw-
sze należy przywołać choćby jedną z podstawowych zasad państwa pra-
wa, mianowicie zasadę legalizmu. Nakazuje ona organom władzy publicz-
nej działanie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
i w granicach przez nie określonych. Zasada ta jest również fundamentem 
właściwie wszystkich konstytucji przyjętych/przywróconych w tym re-
gionie Europy po upadku bloku wschodniego. Przykładowo w art. 7 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. czytamy „Organy 
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”4. W Kon-
stytucji Republiki Słowacji art. 2 ust. 2 „Organy państwowe mogą działać 
wyłącznie na podstawie i w ramach konstytucji oraz w zakresie i w spo-
sób określony ustawą5. „Władza państwowa (...) może być wykonywana 
tylko na podstawie, w granicach i formach określonych w ustawie”6. Nie-
kiedy wręcz zasada ta jest duplikowana w kilku artykułach, np. konsty-
tucja Ukrainy z 1996 r. w art. 1: „Ukraina jest (...) demokratycznym (...) 
państwem prawnym”; art. 5: „Prawo do określenia i zmiany ustroju kon-
stytucyjnego Ukrainy należy wyłącznie do ludu, i państwo, jego organy 
albo funkcjonariusze (...) nie mogą go sobie uzurpować”; art. 6: „Orga-

W tej sytuacji głowa państwa występuje jedynie jako notariusz konstytucji, a wszelkie inne 
zachowanie powinno być uznane za delikt konstytucyjny. A. Olechno, Komentāri par Ekspertu 
grupas pārvaldības pilnveidei izstrādātajiem priekšlikumiem, [w:] Priekšlikumi Latvijas Publiskās 
Varas Pilnveidošanai. Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidiei materiāli, Latvijas Vestnesis, 
Valsts prezydenta kanceleja, Riga 2015, s. 176–183.

4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 
483) (dalej Konstytucja RP).

5 Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 r., tłum. i wstęp K. Skotnicki, 
Warszawa 2003, tekst oryginalny: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460 (10.03.2017) 
(dalej Konstytucja Słowacji).

6 Art. 2 ust. 3 Konstytucji Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., tłum. i wstęp M. Kruk, 
Warszawa 2000, tekst oryginalny: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html (10.03.2017) 
(dalej Konstytucja Republiki Czeskiej).
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ny władzy (...) sprawują swoje funkcje w granicach określonych w niniej-
szej Konstytucji”7.

Oznacza to, że organ państwowy czyni tylko to, na co prawo mu wyraź-
nie zezwala, a wszystko pozostałe, nie wskazane wyraźnie w przepisie praw-
nym, jest zakazane. W ten sposób władza państwowa związana prawem gwa-
rantuje rządy prawa, przy czym treść tego prawa z samego punktu widzenia 
legalizmu jest obojętna8. Czyli inaczej mówiąc, nie podlega ocenie organu 
stosującego prawo w tym znaczeniu, że nawet ocena negatywna przyznanych 
kompetencji nie upoważnia do ich nadużycia9. Może być natomiast symp-
tomem do rozpoczęcia przewidzianej prawem procedury zmiany obowiązu-
jących przepisów10.

Obowiązuje przy tym zasada zakazu domniemywania kompetencji na pod-
stawie powierzonych funkcji11. Wszelkie zaś działania wykraczające poza ramy 
przyznanych uprawnień tracą znamiona legalizmu.

Po drugie zasada konstytucjonalizmu czy może raczej wprost zasada 
zwierzchności norm konstytucyjnych powoduje, że musimy z wielką uwagą 
i dbałością o szczegóły regulować kwestie granic kompetencyjnych organów 

7 Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r. wstęp i tłum. E. Toczek, Warszawa 1999, 
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/Ukraina2014.pdf, tłum. zmian A. Kubik (10.03.2017), 
tekst oryginalny: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/
print1143222355067739 (01.03.2017) (dalej Konstytucja Ukrainy).

8 Zob. np. P. Czarnek, Zasada państwa prawa, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej 
Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009, s. 168 i n.

9 Na ten temat wypowiadał się również Trybunał Konstytucyjny. Por. np. uchwałę z 10 
maja 1994 r., W 7/94, OTK 1994, Nr 1, poz. 23, s. 204.

10 Pomijam tutaj całkowicie kwestie demokratycznego państwa prawa, czyli zaistnienia 
pewnych gwarancji o charakterze formalnym i materialnym, które miałyby ukierunkować 
istniejące przepisy pod względem aksjologicznym (materialna koncepcja praworządności). 
Zob. np. E. Zwierzchowski, Wprowadzeni do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycz-
nych, Katowice 1992, s. 50 i n. czy A. Breczko, G. Kryszeń, Państwo prawne, [w:] Wprowadzenie 
do nauk o państwie i prawie, red. G. Kryszeń, Białystok 2001, s. 2017 i n.

11 Ani w ogóle domniemywania kompetencji na jakiejkolwiek podstawie. Niekiedy 
konstytucja to akcentuje. Np. według art. 3 ust. 4 Konstytucji Rosji „Nikt nie może 
uzurpować sobie władzy w Federacji Rosyjskiej. Zagarnięcie władzy lub uzurpowanie 
sobie władczych uprawnień jest ścigane zgodnie z ustawą federalną”. Zob. Konstytucja 
Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r., tłum. A. Kubik, wstęp A. Bosiacki, Warszawa 
2000, tekst oryginalny: http://constitution.kremlin.ru/(01.03.2017) (dalej Konstytucja 
Federacji Rosyjskiej).
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państwowych, szczególnie w akcie o najwyższej mocy obowiązującej, jako 
punktu wyjścia dla pozostałych regulacji, ale i z powodu wyłączności oraz 
rangi niektórych przepisów konstytucji12.

Po trzecie wreszcie, powyższe pokazuje jak istotne jest świadome i precyzyj-
ne używanie przez legislatora języka przepisu prawnego. Najprościej mówiąc, 
musi on unikać w aktach normatywnych pojęć nieostrych i pozwalających 
na swobodę interpretacyjną13. Przepis powinien mieć brzmienie uniemożli-
wiające decyzje „samowolne” czy „pozwalające na nadmierny margines swo-
body w działalności organu władzy publicznej”14.

Oznacza to również, że tak, tzn. jako w pełni celowe, postrzegamy wszyst-
kie działania prawodawcy. Nie ma zatem w akcie normatywnym zwrotu przy-
padkowego, niedostatecznie precyzyjnego. A jeżeli możemy wskazać odmienne 
sformułowania, to jest to również działanie zaplanowane, a nie doszukiwa-
nie się ucieczki od monotonności języka. Prawodawca wszak nie potrzebu-
je synonimów.

II.

Warto zatem prześledzić, czy istnieją językowe, a co za tym idzie semantycz-
ne, różnice w formułowaniu norm kompetencyjnych na poziomie konstytucji 
w państwach naszego regionu. Punktem wyjścia niech będzie obecnie obo-
wiązująca polska konstytucja oraz analogiczne zwroty użyte w konstytucjach 
Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Słowacji oraz Republiki Czeskiej15.

12 Problematyka ta dotyczy oczywiście wszelkich aktów normatywnych, bez względu 
na ich pozycję w hierarchii źródeł prawa.

13 Znamy przecież w polskim języku prawniczym termin „falandyzacja prawa” (od na-
zwiska prof. Falandysza – doradcy prezydenta Wałęsy) oznaczający interpretację przepisów 
prawa w doraźnym interesie interpretatora.

14 Por. B. Banaszak, Art. 7, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, War-
szawa 2009, s. 57.

15 Autor proponuje układ, w którym koncentruje się na zwrotach użytych przy formuło-
waniu norm kompetencyjnych w wybranych konstytucjach. Innym możliwym rozwiązaniem 
jest przyjrzenie się zwrotom użytym w poszczególnych konstytucjach, jednak biorąc pod 
uwagę, że nie wszystkie warianty są wykorzystane w ustawach zasadniczych analizowanych 
państw, zdecydowano się na to pierwsze rozwiązanie.
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Normy kompetencyjne sformułowane są zasadniczo w dwóch wersjach. 
Kompetencja jest wskazana bądź to czasownikiem w liczbie pojedynczej lub 
rzadziej mnogiej, użytym w czasie teraźniejszym, w trybie oznajmującym, 
bądź też w formie partykuły „może” (w liczbie mnogiej „mogą”) oraz bez-
okolicznika.

Wariant I:
Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy (art. 101 Konstytucji RP); Ga-
binet Ministrów Ukrainy, zgodnie z ustawą, przesyła do Rady Najwyższej 
Ukrainy sprawozdanie z wykonania budżetu państwowego Ukrainy/Кабінет 
Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України 
звіт про виконання Державного бюджету України. (art. 97 Konstytucji 
Ukrainy); Prezydent Republiki zwołuje sesję Izby Poselskiej/Prezident repu-
bliky (...) svolává zasedání Poslanecké sněmovny (art. 62 p. b Konstytucji Re-
publiki Czeskiej); Przewodniczący Rady Narodowej (...) podpisuje konsty-
tucję, ustawy konstytucyjne i ustawy/Predseda Národnej rady (...) podpisuje 
ústavu, ústavné zákony a zákony (art. 89 ust. 2 p. b Konstytucji Słowacji) oraz

Wariant II:
Sejm może skrócić swoją kadencję (art. 98 ust. 3 Konstytucji RP); Rada Naj-
wyższa Ukrainy, w ramach swoich kompetencji, może tworzyć tymczasowe 
komisje nadzwyczajne w celu przygotowania i wstępnego rozpatrzenia spraw/
Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати 
тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду 
питань (art. 89 ust. 2 Konstytucji Ukrainy); Projekty ustaw mogą zgłaszać 
komisje Rady narodowej (...), posłowie i rząd/Návrh zákona môžu podať výbo-
ry Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci a vláda Slovenskej republi-
ky (art. 87 ust. 1 Konstytucji Słowacji); Prezydent Republiki może rozwiązać 
Izbę Poselską (...)/Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky 
(...) (art. 35 ust. 1 Konstytucji Republiki Czeskiej)16.

Zastosowanie w jednym akcie normatywnym dwóch powyższych form 
przyznających kompetencje, w mojej ocenie, należy interpretować odmiennie. 

16 Obu tych form używają również w naszym regionie m.in. konstytucje Macedonii, 
Słowenii (partykuła w stosunku do Rady Państwa, czas teraźniejszy w przypadku prezydenta), 
Litwy (odwrotnie niż w Słowenii), Estonii i Bułgarii (partykuła wyjątkowo) oraz Rumunii.
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Wydaje się, że i w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego nie było na ten 
temat większych sporów. Dobrym przykładem były różnice w ocenie rozu-
mienia i celowości sformułowań, dotyczących uprawnień prezydenta zwią-
zanych z wprowadzaniem stanów nadzwyczajnych i wydawaniem rozporzą-
dzeń z mocą ustawy w rozdziale XI konstytucji. Użycie zwrotu kategorycznego 
„wydaje” (art. 234 Konstytucji RP), wyraźnie odmiennego od „może wydać” 
(art. 229 Konstytucji RP) oznaczać musi i odmienne znaczenie. W pierw-
szym przypadku czasownik w czasie teraźniejszym, w trybie oznajmującym 
wskazuje, że czynności poprzedzające „wydanie” są dla prezydenta wiążą-
ce (wniosek RM w sprawie wydania rozporządzenia z mocą ustawy) i prezy-
dent nie może się od niego uchylić. Mówiąc wprost: nie może zachować się 
inaczej. W drugim prawodawca podjęcie decyzji pozostawia prezydentowi, 
może ją podjąć, ale nie musi. W tym wypadku Rada Ministrów nie ma moż-
liwości skutecznego wpłynięcia na decyzję prezydenta.

Nie możemy uznać, że prawodawca używa tych zwrotów zamiennie, sy-
nonimicznie. Partykuła „może” nadaje wypowiedzi odcień mniej kategorycz-
ny, osłabia tę kategoryczność nadając, w tym wypadku, prezydentowi prawo 
wahania się, czyli zachowania w ten lub inny sposób.

Choć i w przypadku wariantu II możemy znaleźć wątpliwe jego zasto-
sowanie. Np. w art. 87 Konstytucji Ukrainy czytamy, że Rada Najwyższa 
Ukrainy na wniosek nie mniej niż jednej trzeciej konstytucyjnego składu de-
putowanych ludowych Ukrainy może rozpatrzeć wniosek o wotum zaufania 
dla Gabinetu Ministrów Ukrainy lub uchwalić wotum nieufności dla Gabi-
netu Ministrów Ukrainy większością głosów konstytucyjnego składu Rady 
Najwyższej Ukrainy/Верховна Рада України за пропозицією не менш 
як однієї третини народних депутатів України від її конституційного 
складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету 
Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові 
Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної 
Ради України.

Czy to oznacza, że nie musi takiego wniosku rozpatrywać i zależy to od jej 
uznania? Czy nadal w tej sytuacji można mówić o braku kategoryczności 
i zupełnej swobodzie organu państwowego co do skorzystania z przyznanej 
kompetencji?
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III.

Incydentalnie stosowanym rozwiązaniem jest zaakcentowanie kategoryczno-
ści, czyli podkreślenie obligatoryjności zachowania. Tę kategoryczność może-
my odnaleźć w dwóch wariantach. Pierwszy to wprowadzenie sformułowa-
nia „ma/mają obowiązek” ewentualnie „jest zobowiązany/są zobowiązani”, 
rzadziej „musi”. Drugi wariant, wykorzystywany nieco częściej, to zawężenie 
zakresu kompetencyjnego poprzez użycie zwrotu „nie może”.

Wariant III:
Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obo-
wiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 
21 dni (art. 115 ust. 1 Konstytucji RP); Premier Ukrainy jest zobowiązany 
przedstawić Prezydentowi Ukrainy oświadczenie o dymisji Gabinetu Mini-
strów Ukrainy w wyniku decyzji Prezydenta Ukrainy lub w związku z uchwa-
leniem przez Radę Najwyższą Ukrainy wotum nieufności/Прем›єр-міністр 
України зобов›язаний подати Президентові України заяву про відставку 
Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи у зв›язку 
з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри (art. 115 
ust. 6 w redakcji sprzed 21 lutego 2014 r., Konstytucji Ukrainy); Na żąda-
nie Rady Narodowej (...) w posiedzeniu (...) musi uczestniczyć członek rządu/
Na požiadanie/Národnej rady (...) člen vlády (...) musí zúčastniť na jej schôdzi 
(art. 85 Konstytucji Słowacji).

Takie podkreślenie przez ustrojodawcę obowiązku organu państwowego, 
mimo że w przywołanych artykułach nie pozostawia wątpliwości co do in-
tencji, to niestety również zaciemnia obraz całego tekstu. Czy należy bowiem 
rozumieć, że są to inne zwroty niż np. „udzielają odpowiedzi na interpelacje”, 
„Premier przedstawia oświadczenie” lub „członek rządu uczestniczy”? A sko-
ro tak, i ten pierwszy przypadek oznacza oblig, to czy drugi takim nie jest?

Wariant IV:
Rada Najwyższa Ukrainy nie może rozpatrywać kwestii odpowiedzialno-
ści Gabinetu Ministrów Ukrainy częściej niż raz w czasie trwania jednej se-
sji zwyczajnej (...)/Питання про відповідальність Кабінету Міністрів 
України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного 
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разу протягом однієї чергової сесії (...) (art. 87 ust. 2 Konstytucji Ukrainy); 
W trakcie swojej pierwszej kadencji Prezydent Federacji Rosyjskiej nie może 
zdymisjonować członka Rady Federacji – przedstawiciela Federacji Rosyj-
skiej powołanego przed objęciem przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej sta-
nowiska (...)/Президент Российской Федерации не может освободить 
назначенного до его вступления в должность члена Совета Федерации – 
представителя Российской Федерации в течение первого срока своих 
полномочий (...) (art. 95 ust. 4 Konstytucji Federacji Rosyjskiej).

Bardzo często spotykany zwrot zawężający możliwości działania orga-
nów państwowych17.

IV.

Jeżeli weźmiemy powyższe podejście za wiążące, w tekście konstytucji moż-
na dostrzec pewną niekonsekwencję. Np. w art. 98 ust. 4 Konstytucji RP czy-
tamy „Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu 
i Marszałka Senatu może w przypadkach określonych w Konstytucji zarzą-
dzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skróco-
na zostaje również kadencja Senatu”, a przecież wiemy, że w przypadku nie-
powołania rządu będzie to jego obowiązek.

Inna wątpliwość, w sumie jednak potwierdzająca brak wyboru przy wa-
riancie I, to użycie wraz z nim alternatywy nakazującej jedno z kilku dostęp-
nych działań; wykluczając w ten sposób inne niż wymienione oraz wyklu-
czając zaniechanie. Mamy zatem do czynienia z niewątpliwym nałożeniem 
obowiązku określonego (mimo, że alternatywnego) zachowania prezydenta. 
Np.: Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybu-
nał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgod-
ność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał 
Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, 
Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpi-
suje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją 
albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. (art. 122 ust. 4 
Konstytucji RP).

17 Z tego też powodu znajduje się poza głównym tematem rozważań tego artykułu.
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Niestety, tego typu wątpliwości czy niekonsekwencje ustrojodawcy mo-
żemy odnaleźć więcej. W innym przypadku użycie sformułowania w wa-
riancie I nie oznacza obowiązku, w tym wypadku ponownie prezydenta, 
a pozwala mu na dyskrecjonalne uznanie potrzeby podjęcia działania. Przy-
kładem artykuły przyznające prezydentom tzw. tradycyjne uprawnienia gło-
wy państwa, gdzie mimo zwykle użytych sformułowań prezydent: „nadaje 
obywatelstwo, nadaje ordery, stosuje prawo łaski”, prawodawca ma na my-
śli swobodne uznanie prezydenta co do skorzystania z tych kompetencji. 
Czy wynika to z tekstu konstytucji, czy raczej z pewnej tradycji lub uzna-
nia doktryny?

Inny przykład, w którym użyto obu sformułowań tj. wariantu I i II, 
ale rozumienie ich jest jednakowe. (art. 158 i 159 Konstytucji RP): Sejm 
wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej licz-
by posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazu-
jący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała zo-
stała przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję 
Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady 
Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz 
odbiera od nich przysięgę. oraz Sejm może wyrazić ministrowi wotum 
nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony 
przez co najmniej 69 posłów.

V.

Kolejnymi wariantami, tym razem wydającymi się mniej kontrowersyjny-
mi, jest użycie zwrotów „do uprawnień/kompetencji należy”, lub „ma prawo”. 
Następnie kompetencje są wyliczone w formie rzeczowników odczasowniko-
wych, np. wnoszenie zmian do konstytucji czy składanie prezydenta z urzę-
du lub w drugim przypadku oprócz powyższego dodatkowo w formie bez-
okolicznika (podobnie do wariantu 2).

Wariant V:
Do kompetencji Rady Federacji należy:/К ведению Совета Федерации 
относятся: (art. 102 Konstytucji Federacji Rosyjskiej); Do uprawnień Rady 
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Najwyższej Ukrainy należy:/До повноважень Верховної Ради України 
належить: (art. 85 Konstytucji Ukrainy); Do kompetencji Rady Narodowej 
Republiki Słowackiej należy zwłaszcza:/Do pôsobnosti Národnej rady Sloven-
skej republiky patrí najmä: (art. 86 Konstytucji Słowacji).

Wariant VI:
Prezydent Republiki ma prawo być obecnym na posiedzeniach obu izb Parlamen-
tu (...)/Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu 
(...) (art. 64 ust. 1 Konstytucji Republiki Czeskiej); Prezydent Federacji Rosyj-
skiej ma prawo zawieszać obowiązywanie aktów organów władzy wykonaw-
czej podmiotów Federacji Rosyjskiej (...)/Президент Российской Федерации 
вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (...) (art. 85 ust. 2 Konstytucji 
Federacji Rosyjskiej).

W doktrynie państw stosujących takie rozwiązania nie ma raczej wątpliwo-
ści co do dyskrecjonalnej swobody korzystania z nich przez organ państwowy, 
chyba że inne przepisy o tym stanowią18. Sformułowanie „ma prawo”, stoso-
wane zwykle wobec uprawnień organu monokratycznego, jeszcze wyraźniej 
zdaje się akcentować ten dyskrecjonalny charakter niektórych uprawnień19.

VI.

Już tych kilka przykładów pokazuje, że możliwe jest różne rozumienie tych 
zwrotów i mimo że nie mamy na co dzień (tak by się wydawało) problemów 
z odczytaniem intencji prawodawcy, to bardzo łatwo wykorzystać tę różno-
rodność językową, chociażby dla celów politycznych20. I nie rozwiązują pro-

18 Np. obowiązek corocznego uchwalania budżetu przez parlament.
19 Tego zwrotu „ma prawo” konsekwentnie w stosunku do prezydenta używa również 

konstytucja Łotwy z 1922 r. Tam, gdzie on znika, znika również i swoboda wyboru prezyden-
ta, np. (art. 43 – prezydenta ogłasza stan wojny na podstawie uchwały Sejmu). Podobnie jest 
z artykułami dotyczącymi Sejmu.

20 Można przywołać debaty związane ze sprawą wnioskowania kandydatury prezesa NBP 
w latach 1991–92, dwóch odwoływanych przez prezydenta członków KRRiT w 1994 r., czy 
już te na mocy obecnej konstytucji: powoływanie sędziów w latach 2005–2008, czy sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r.
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blemu kolejne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego21 ani sądów22. To wła-
śnie pojawiające się od czasu do czasu wątpliwości nakazują przyjrzenie się 
użytym zwrotom językowym w konstytucjach naszego regionu. Podobne 
sformułowania rodzą podobne, a nawet większe problemy i takie pojawiały 
się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. W sytuacji, gdy zdarzały się przy-
padki „subiektywnego” interpretowania przepisów konstytucji, różnie sobie 
z nimi radzono.

Jednym z pomysłów jest treść art. 94 Konstytucji Ukrainy, który został 
znowelizowany po powtarzających się przypadkach niedostosowania się urzę-
dującego prezydenta do terminów konstytucyjnych23: „Przewodniczący Rady 
Najwyższej Ukrainy podpisuje ustawę i niezwłocznie przesyła ją Prezydento-
wi Ukrainy. Prezydent Ukrainy w ciągu piętnastu dni od otrzymania ustawy 
podpisuje ją i kieruje do wykonania oraz oficjalnego ogłoszenia albo zwra-
ca ustawę Radzie Najwyższej Ukrainy ze swoimi umotywowanymi i sfor-
mułowanymi zaleceniami w celu powtórnego jej rozpatrzenia. Jeżeli Prezy-
dent Ukrainy w ustanowionym terminie nie zwróci ustawy do powtórnego 
rozpatrzenia, ustawę uznaje się za zaaprobowaną i winna być ona podpisa-
na i oficjalnie ogłoszona. Jeżeli podczas powtórnego rozpatrywania ustawa 
zostanie ponownie uchwalona przez Radę Najwyższą Ukrainy co najmniej 
dwiema trzecimi głosów jej konstytucyjnego składu, Prezydent Ukrainy obo-
wiązany jest do podpisania jej i oficjalnego ogłoszenia w ciągu dziesięciu dni. 
W przypadku niepodpisania przez Prezydenta Ukrainy takiej ustawy jest ona 

21 Że przywołam tylko wcześniej wspomnianą Uchwałę TK z 10 maja 1994 r. W. 7/94: 
„Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego z konstytucyjnej zasady legalności, jak również z za-
sady demokratycznego państwa prawa wynika jednoznaczny wniosek, że w przypadku, gdy 
normy prawne nie przewidują wyraźnie kompetencji organu państwowego, kompetencji tej nie 
wolno domniemywać i w oparciu o inną rodzajowo kompetencję przypisywać ustawodawcy 
zamiaru, którego nie wyraził”. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie zajmował 
w sprawie przepisów kompetencyjnych stanowisko zdecydowane, stwierdzając wielokrotnie, 
iż przepis kompetencyjny: „podlega zawsze ścisłej wykładni literalnej, domniemanie objęcia 
upoważnieniem materii w nim niewymienionych w drodze np. wykładni celowościowej nie 
może wchodzić w rachubę...” (orzeczenie K. 5/86, zob. też P. 2/86, U. 6/87, K. 1/87, K. 1/89, 
U. 3/92, K. 11/93)”.

22 Zob. np. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 
grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1652/16).

23 Po czasie. Został on znowelizowany po kilkukrotnym naruszeniu konstytucyjnych 
terminów przez prezydenta L. Kuczmę.
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niezwłocznie oficjalnie ogłaszana przez Przewodniczącego Rady Najwyższej 
Ukrainy i publikowana z jego podpisem”24.

Jest to jeden z przykładów wyciągnięcia wniosku przez ustrojodawcę i zno-
welizowania brzmienia przepisów kompetencyjnych, mających na celu ochro-
nę porządku prawnego. Z drugiej strony można powiedzieć, że wcześniejsze 
przepisy również wydawały się jednoznaczne, a ich nieprzestrzeganie powin-
no wiązać się z odpowiedzialnością prezydenta25.

VII.

Czy można zatem napisać konstytucję, która przynajmniej pod względem 
kompetencyjnym nie będzie rodzić wątpliwości? Jak widać pozostawienie 
wszystkiego późniejszej wykładni jest ryzykowne i trochę nieodpowiedzial-
ne, chyba że w ten sposób prawodawca godzi się na dostosowywanie znacze-
nia przepisu do zmieniającej się sytuacji. Prawodawca konstytucyjny powi-
nien jednak ponosić większą odpowiedzialność za zachowanie polityków. Tak 
naprawdę tylko prawodawca wie, co chce osiągnąć i powinien być jak najbar-
dziej precyzyjny.

Może rozwiązaniem byłby jednak konstytucyjny przepis regulujący kwe-
stie wykładni autentycznej lub chociaż legalnej26. Choć i tak brak takiej wy-
kładni w odpowiednim momencie i jej dokonanie post factum może niewiele 

24 Ustęp czwarty (podkreślony) art. 94 w brzmieniu Ustawy No 742-VII z 21 lutego 
2014 r. Podobne zabezpieczenia znajdziemy w konstytucji Albanii (art. 84).

25 Choć akurat w przypadku Ukrainy odpowiedzią parlamentu na zachowanie prezydenta 
było również omijanie przepisów konstytucji. Np. w 2007 r. kiedy prezydent niezgodnie z po-
stanowieniami art. 83 konstytucji (w wersji z 2004 r.) rozwiązał Radę Najwyższą i zarządził 
przedterminowe wybory. Wobec braku konkretnej podstawy prawnej W. Juszczenko przywołał 
ogólne funkcje ustrojowe Prezydenta Ukrainy zawarte w art. 102 konstytucji, będącego gwa-
rantem konstytucji oraz praw i wolności człowieka i obywatela. Rada Najwyższa odmówiła 
podporządkowania się dekretowi kontynuując prace. W ten sposób obie strony sporu zlekceważyły 
przepisy konstytucji. Parlament ani nie skierował aktu prezydenta do Sądu Konstytucyjnego, 
ani nie wszczął procedury impeachmentu „zapominając”, że przepisy ustawy zasadniczej nie 
przewidują możliwości badania konstytucyjności dekretów głowy państwa przez parlament. 
Doszło do, swoją drogą, interesującego pata. Prezydent, uważając działania deputowanych 
za bezprawne, nie chciał ich wetować, gdyż w ten sposób uznałby pośrednio ich legalność.

26 Tak proponuje np. art. 68 Konstytucji Macedonii z 1991 r.
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pomóc. W sumie podobnym pomysłem może być umieszczenie czegoś w ro-
dzaju słownika konstytucyjnego objaśniającego użyte zwroty.

Wreszcie lekarstwem może być konsekwentne, w jednakowym znaczeniu 
używanie zwrotów kompetencyjnych, niepozostawiających wątpliwości i nie-
pozwalających na różne ich rozumienie czy interpretowanie27.

Na zakończenie jeszcze raz chciałbym podkreślić, że ten artykuł jest jedy-
nie przyczynkiem do dyskusji. Temat może być rozszerzony o kolejne wątki, 
np. instytucję kontrasygnaty. Z pewnością można również dokonać innego 
(lepszego) podziału norm kompetencyjnych pod względem językowym. Nie-
mniej jednak, biorąc pod uwagę istotę zagadnienia dla rzeczywistego funk-
cjonowania państwa czy systemu rządów, warto ten wątek kontynuować.
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