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Temat został zredagowany w sposób budzący zainteresowanie badacza pra-

wa konstytucyjnego, w tym zwłaszcza prawa wyborczego oraz badacza relacji 

między prawem międzynarodowym a systemem prawa wewnętrznego i prakty-

ką wyborczą. Ujęcie tematu ma charakter dynamiczny. Wszak stanowi on 

o implementacji, to jest o metodach wdrażania międzynarodowych standardów 

demokratycznych, a w konsekwencji o wykorzystaniu konkretnego narzędzia 

jakim jest obserwowanie wyborów. Ta zasygnalizowana w tytule dynamika 

znajduje przełożenie na jej treść. Ujawnia się to zwłaszcza w dobrym zilustro-

waniu stawianych tez licznymi przykładami z zakresu wyborczej praktyki, rea-

lizowanej w różnych częściach naszego globu. 

Co się tyczy wykorzystanych w pracy metod badawczych, to obok metody 

opisowej – niezbędnej dla dokonania wprowadzeń w poszczególne, cząstkowe 

zagadnienia rozprawy – autor korzysta także z innych metod, m.in. z metody 

komparatystycznej oraz z metody dogmatycznej. Znaczna część wykorzys-

tanego w pracy materiału badawczego stanowią akty normatywne, w tym akty 

typu soft law. 

Pracę spina klasyczna klamra wprowadzenia i zakończenia. Obejmuje ona 

sześć rozdziałów, których przedmioty układają się w logiczną sekwencję wyni-

kania i następstwa. Co się tyczy objętości poszczególnych rozdziałów, to rów-

nowaga w tej materii nie została zachowana i jest ona warsztatowo pożądana. 

Konstrukcję pracy należy ocenić jako spójną i logiczną. 

Rozdział pierwszy stanowiący o pojęciu międzynarodowych standardów de-

mokratycznych w sferze obserwowania wyborów, ma charakter wprowadza-

jący. Autor dąży w nim między innymi do zdefiniowania pojęć wolnych wybo-

rów oraz uczciwych wyborów. W obliczu braku legalnych definicji tych pojęć, 

autor umiejętnie dąży do sprecyzowania ich znaczeń w drodze opisowej, z wy-

korzystaniem osiągnięć praktyki wyborczej, doktryny prawa wyborczego, 

a także orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wymóg prze-
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prowadzania przejrzystych, odpowiedzialnych i wiarygodnych wyborów sta-

nowi przesłankę konieczną funkcjonowania demokracji. Międzynarodowe ob-

serwowanie wyborów, mające z natury pasywny charakter, w założeniu stanowi 

uzupełnienie aktywnego monitoringu wyborów ze strony podmiotów wewnę-

trznych, zwłaszcza organizacji pozarządowych. Jednakże w tych państwach, 

w których kondycja społeczeństwa obywatelskiego nie jest dobra, znaczenie 

międzynarodowego obserwowania wyborów wzrasta.  

Bardzo interesująco zapowiadał się punkt rozdziału I zatytułowany Suwe-

renność państwa a międzynarodowe obserwowanie wyborów. Autor słusznie 

podkreślił w nim, że obserwatorzy wyborów mają wynikający z Kodeksu po-

stępowania międzynarodowych obserwatorów wyborów, obowiązek respekto-

wania suwerenności państwa. Natomiast proponowałbym położenie mocniej-

szego akcentu na to, że międzynarodowe obserwowanie wyborów sprzyja wol-

ności i uczciwości wyborów, a przez to służy urzeczywistnieniu suwerenności 

narodu (co prawda uwaga ta z różną intensywnością dotyczy różnego rodzaju 

wyborów). Innymi słowy, instrument o międzynarodowym charakterze w zało-

żeniu służy urealnieniu całowładności i samowładności podmiotu, jakim jest 

naród. 

Najobszerniejszym rozdziałem jest rozdział drugi. Jego przedmiotem jest 

szeroka i szczegółowa prezentacja podstaw prawnych międzynarodowego ob-

serwowania wyborów, począwszy od uniwersalnego systemu Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych, poprzez Unię Międzyparlamentarną, europejskie orga-

nizacje regionalne, jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 

Rada Europy i Unia Europejska, po obserwowanie wyborów w polskim prawie 

wyborczym. Interesującym i innowacyjnym elementem tego rozdziału jest cha-

rakterystyka dwóch aktów o kluczowym znaczeniu dla międzynarodowego 

obserwowania wyborów na świecie, a mianowicie Deklaracji zasad międzyna-

rodowej obserwacji wyborów oraz Kodeksu postępowania międzynarodowych 

obserwatorów wyborów. Oba te akty zostały przyjęte przez Organizację Naro-

dów Zjednoczonych 27 października 2005 roku, a ich szczegółowe przybliżenie 

czytelnikowi należy uznać za zabieg wartościowy.  

Przedmiotem rozdziału trzeciego jest prezentacja zasad międzynarodowego 

obserwowania wyborów przez misje obserwacyjne. Prezentacja ta obejmuje 

zasady ustanawiania i organizacji misji obserwacyjnych, zarówno długo-

terminowych, jak i krótkoterminowych, doniosłą kwestię reguł dotyczących 

prowadzenia obserwacji wyborów oraz ustalania wyników obserwacji wybo-

rów, jak również reguł dotyczących ogłaszania tych wyników oraz sposobów 

wykorzystania wyników obserwacji wyborów. Co szczególnie istotne, w roz-

dziale tym, obok omówienia samych zasad międzynarodowego obserwowania 

wyborów, odnajdujemy praktyczną ilustrację ich realizacji, na przykładzie kon-

kretnych misji. Należy podkreślić, w nowoczesnej obserwacji wyborów zna-
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czącą rolę przykłada się do badania podstaw prawnych wyborów, zachowania 

się władz wyborczych, postawy mediów, w szczególności mediów państwo-

wych, sprawdzenia, czy dostarczają one obywatelom informacji niezbędnych 

dla dokonania pełnego, wolnego i świadomego wyboru. 

Krótki rozdział czwarty jest autorską, wartościową klasyfikacją funkcji mię-

dzynarodowego obserwowania wyborów. Omówione zostały następujące funk-

cje: 

1) funkcja implementacji międzynarodowych standardów demokratycz-

nych, 

2) funkcja obserwowania przebiegu procesów demokratycznych, 

3) funkcja kontroli wywiązywania się państw ze zobowiązań członkow-

skich w stosunku do organizacji członkowskich, 

4) funkcja legitymizacyjna władz państwowych oraz 

5) funkcja wspierania procesów demokratycznych w „nowych demokra-

cjach”. 

Na uwagę zasługuje wyrażone w tej części pracy, trafne spostrzeżenie, że 

standardy międzynarodowe w odniesieniu do wolnych i demokratycznych wy-

borów mogą być postrzegane jako rezultat członkostwa państw w organizacjach 

międzynarodowych
1
. Jedną bowiem z konsekwencji zgody państwa na człon-

kostwo w organizacji międzynarodowej jest ograniczenie jego suwerenności na 

rzecz organizacji międzynarodowej (społeczności międzynarodowej)
2
. Nato-

miast co się tyczy samej Rady Europy, to idea wolnych i demokratycznych 

wyborów stanowi nie tylko istotny element jej systemu aksjologicznego, ale jest 

postrzegana jako conditio sine qua non możliwości członkostwa w tej organiza-

cji międzynarodowej
3
. 

Rozdział piąty, który został poświęcony zagadnieniu efektywności między-

narodowego obserwowania wyborów w świetle doświadczeń instytucji między-

narodowych, traktuje o doświadczeniach tych organizacji, mających źródło 

w organizowaniu obserwowania i prowadzenia wyborów, w ustalaniu oceny 

stopnia demokratyczności wyborów oraz w ogłaszaniu wyników obserwowania 

wyborów. W organizacji obserwowania wyborów bardzo ważną rolę odgrywa 

jakość samej organizacji przeprowadzającej obserwację wyborów – im organi-

                                                 

1 J. J a s k i e r n i a, Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych i prawnoczło-

wieczych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania – aksjologia – 

perspektywy), [w:] J. J a s k i e r n i a  (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój 

demokracji i ochronę praw człowieka, t. I, Warszawa 2013, s. 158. 
2 D. S a a r o s h i, International Organizations and Theory Exercise of Power, Oxford 

2005, s. 32. 
3 M. B o n d, The Council of Europe: Structure, History and Issues in European Politics, 

Abington 2012, s. 24. 
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zacje bardziej wiarygodne, tym lepsze rezultaty i większe znaczenie praktyczne. 

Ważne są też starania samej organizacji na rzecz poprawy jakości i efektywno-

ści obserwacji. Ta część książki poważnie przybliża czytelnika do praktyki 

obserwowania wyborów poprzez określenie przykładów najczęściej spotyka-

nych naruszeń zasad wolnych, uczciwych i demokratycznych wyborów. Naru-

szenia te mają zróżnicowany charakter. Można tu przykładowo wskazać na brak 

ułatwień w głosowaniu osób niepełnosprawnych, zbyt długi okres domicylu 

wymagany od kandydatów, nadmierną zależność mediów publicznych od rzą-

du. Ponadto naruszenia te często dotyczą sposobu sporządzania spisów wybor-

czych, prawidłowej rejestracji kandydatów, zachowania bezstronności władz 

państwowych w procesie wyborczym, medialnego przekazu kampanii wybor-

czej, środków sprzyjających transparentności procedur głosowania oraz ustala-

nia wyników wyborów. Praktyka dowodzi, że najwięcej nieprawidłowości 

i nadużyć ma miejsce nie tyle w samym dniu wyborów, co w trakcie ich przy-

gotowywania
4
. 

Ostatni, szósty rozdział jest próbą określenia kierunków zwiększenia efek-

tywności międzynarodowego obserwowania wyborów. Autor sygnalizuje i za-

powiada w nim pojawienie się swoistego, technologicznego „wyścigu” profe-

sjonalistów: z jednej strony obserwatorów dążących do zapewnienia wolności, 

uczciwości i demokratyczności wyborów, a z drugiej strony podmiotów podej-

mujących coraz bardziej wyrafinowane próby naruszeń tych wyborczych zasad. 

Z jednej strony obserwatorów wyborów będą cechowały coraz wyższe kwalifi-

kacje, a z drugiej będzie też postępowała profesjonalizacja potencjalnych „naru-

szycieliˮ poprawności wyborów, stawiających sobie za cel deformację i wręcz 

fałszowanie wyniku wyborczego.  

Uwagę czytelnika przykuwa już samo wprowadzenie do rozdziału, notabene 

rozbudowane i bardzo mocno udokumentowane, w którym autor słusznie 

stwierdza, że wybory, będące istotną składową demokracji, stanowią o jej jako-

ści. Konkluzją logicznie przeprowadzonego wywodu jest stwierdzenie, że insty-

tucja międzynarodowego obserwowania wyborów jest ważnym instrumentem 

egzekwowania międzynarodowych standardów wyborczych. Ponadto obser-

wowanie wyborów przez wyspecjalizowane ciała organizacji międzynarodo-

wych, stanowi narzędzie promocji międzynarodowych standardów prawnych 

z zakresu wyborów. 

Rozważania o charakterze prawnym zostały w pracy sprzęgnięte z komenta-

rzem politologicznym. Jest to niejako naturalna konsekwencja uczynienia 

                                                 

4 O. v a n  C r a n e n b u r g h,  Democratization in Africa: the Role of Election Observa-

tion, [w:] J. A b b i n k, G. H e s s e l i n g  (eds.), Election Observation and Democratization in 

Africa, New York 2000, s. 29. 
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przedmiotem pracy zagadnienia dotyczącego wyborów, które stanowią proce-

durę i mechanizm przekuwania decyzji politycznych w rozstrzygnięcia o cha-

rakterze prawnym. Ale też należy podkreślić, że autor umiejętnie i w czytelny 

dla odbiorcy sposób łączy ze sobą elementy prawne z elementami politologicz-

nymi, operując swobodnie na gruncie obu płaszczyzn: prawnej i politologicz-

nej. Ponadto autor słusznie dostrzega szereg związków między wyborami 

a innymi elementami ustroju, podkreślając znaczenie i niejako „pierwotną” czy 

„inicjalną” rolę wyborów w tworzeniu, kształtowaniu oraz kadencyjnym „od-

nawianiu” praktyki ustroju politycznego (por. s. 19). 

Uwagę zwraca mnogość cząstkowych zagadnień wcześniej pobieżnie, rzadko 

albo w ogóle niepodejmowanych w naszej literaturze, by przykładowo wskazać 

na omówienie takich zagadnień, jak organizacja misji obserwacyjnej wyborów, 

reguły dotyczące ustalania wyników obserwacji wyborów, czy wykorzystanie 

wyników międzynarodowego obserwowania wyborów. Autor prezentuje tu 

doniosłe kwestie techniczne z zakresu szeroko rozumianego prawa wyborczego, 

słabo albo w ogóle dotąd nieomówione w polskiej literaturze. Tu została wyko-

nana przez autora poważna praca, której efekt podnosi poznawcze walory roz-

prawy. Autorski charakter ma klasyfikacja funkcji międzynarodowego obser-

wowania wyborów. 

Za prawniczo trafny i godny uwagi uważam wyrażony przez autora pogląd, 

wedle którego implementacja międzynarodowych standardów prawnych 

w obszarze demokracji następuje w przeważającej mierze według standardów 

o charakterze „miękkiego prawaˮ. To, że nie mają one charakteru prawnie wią-

żącego w tym znaczeniu, że nie są zabezpieczone sankcją, nie oznacza jednak, 

że nie stanowią efektywnego instrumentu implementacji
5
. Na ich skuteczność 

składa się w pierwszej kolejności szczególny wymiar demokracji w aksjologii 

organizacji międzynarodowych, postrzeganie standardów demokratycznych 

jako mających szczególne znaczenie jako podstawy ładu międzynarodowego, 

a także presja międzynarodowej opinii publicznej (s. 163). Tym samym słusz-

nie została wyjaśniona i podkreślona rola „prawa miękkiego” (soft law) w two-

rzeniu i budowie standardów międzynarodowych w zakresie wyborów i prawa 

wyborczego. W obliczu rozwoju międzynarodowych standardów wyborów oraz 

prawnych form ich wyrazu, być może powoli powinniśmy zaczynać mówić 

o kształtowaniu się podstaw „międzynarodowego prawa wyborczego”. W za-

kresie przeprowadzanego badania autor docenił znaczenie soft law, którego 

aksjologia stanowi pochodną szerokiej kategorii, jaką jest kultura prawna. Au-

tor dostrzegł doniosłe znaczenie norm soft law, które czasem spełniają rolę 

                                                 

5 V. P e r g a n t i s, Soft Law, Diplomatic Assurance and the Instrumentalisation of Norma-

tivity: Wither a Liberal Promise, „Netherlands International Lawˮ 2009, no. 2, s. 139. 
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instrumentów inicjujących szerszy proces prawnej reglamentacji danego zagad-

nienia. Wiemy, że w praktyce instrumenty typu soft law, z czasem niejedno-

krotnie przekształcane są w instrumenty typu hard law.  

Słuszna i dobrze uzasadniona jest teza, według której obserwowanie wybo-

rów nabiera szczególnego znaczenia w tak zwanych „młodych demokracjach”. 

Stanowią one w nich narzędzie wsparcia procesów demokratycznych. Wybory 

przeprowadzane w „młodych demokracjach” mają także istotne znaczenie dla 

„demokratycznej kondycji” i jakości samych organizacji, które mają świado-

mość wagi zagrożeń płynących z naruszeń wolności, uczciwości i demokra-

tyczności wyborów. Trzeba jednak pamiętać, że czasem przeprowadzenie wol-

nych i uczciwych wyborów może prowadzić do zakończenia procesu demokra-

tyzacji. Innymi słowy, znane są przypadki, gdy demokracja została zlikwido-

wana w skutek zastosowania demokratycznego narzędzia. Ma to miejsce wów-

czas, gdy elektorat nie rozumie albo nie ceni wartości demokratycznych, bądź 

nie pojmuje znaczenia samego aktu wyborczego. Inne, bliskie przedstawionemu 

zagrożenie dla demokracji, bierze źródło w tak zwanej „kulturze fałszerstw”. 

Zakłada ona usprawiedliwienie i legitymizowanie działań nielegalnych, to jest 

fałszowania wyników wyborów, uznaniem niemożności zwyciężenia w wybo-

rach w sposób legalny (np. wybory parlamentarne w Afganistanie w 2010 ro-

ku). Są to spostrzeżenia ciekawe, konstytuujące poznawczy walor pracy. 

W polskiej literaturze praca Kamila Spryszaka nie ma precedensu. Dotych-

czas nie dysponowaliśmy bowiem kompleksowym opracowaniem na taki temat 

oraz o takiej merytorycznej zawartości. Książka dostarcza interesującej lektury 

nie tylko badaczom prawa wyborczego, członkom komisji wyborczych różnych 

szczebli oraz wszelkiego typu gremiom zaangażowanym w organizację i prze-

prowadzanie wyborów, jak również referendów, ale wszystkim zainteresowa-

nym wyborami i szerzej – gwarancjami systemu demokratycznego. W recen-

zowanej pozycji w sposób czytelny ujawnia się korespondencja między po-

szczególnymi aspektami przedmiotowego zagadnienia, to jest wyborów i ich 

obserwowania, to jest między aspektem aksjologicznym, normatywnym i prak-

tycznym. Praca łączy w sobie walor teoretyczny z walorem normatywno-pro-

ceduralnym. 

Praca zasadniczo została poświęcona obserwowaniu wyborów. Wydaje się, 

że zagadnieniem o nie mniejszym znaczeniu jest obserwowanie przebiegu refe-

rendów. Instytucje wyborów i referendów nie są instytucjami tożsamymi, nie-

mniej wykazują one szereg podobieństw. Toteż w pracy wątek referendum się 

pojawia. Temat pracy rzeczywiście nie determinuje potrzeby uczynienia obser-

wowania referendum przedmiotem odrębnego rozdziału. Niemniej powstaje 

pytanie o dorobek organizacji międzynarodowych w zakresie obserwowania 

referendów, jak również o zakres ich obserwowania, zwłaszcza że rezultat gło-

sowania referendalnego nie ma finalnie charakteru personalnego, lecz ma on 
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dopiero zostać przełożony na język ustawy. Być może zagadnienie obserwowa-

nia referendów powinno stać się przedmiotem kolejnego opracowania autora. 

Baza źródłowa pracy obejmuje opracowania zwarte, studia i artykuły, opra-

cowania wymykające się tym kategoriom źródeł, akty normatywne, w tym akty 

z zakresu polskiego prawa wyborczego oraz nieliczne źródła internetowe. Ca-

łość w ogólnej liczbie blisko sześciuset pozycji. Już w świetle tego statystycz-

nego argumentu pracę należy uznać za dobrze udokumentowaną, co znajduje 

potwierdzenie w dobrej jakości warsztatowym oprzyrządowaniu w postaci 

przypisów. Pracy autorowi nie ułatwiał fakt, że „lwia” część bazy źródłowej to 

materiały w języku angielskim. Notabene przy podjęciu takiego zagadnienia, 

nie mogło być inaczej. Tak szerokie wykorzystanie obcojęzycznych materiałów 

dowodzi dobrego językowego przygotowania autora do prowadzenia badań 

w tym zakresie. 

Zaznaczmy, że liczba źródeł oraz stopień ich wykorzystania świadczy także 

o wykonaniu przez autora benedyktyńskiej pracy. Zanim bowiem je wykorzy-

stał, to musiał do tych materiałów dotrzeć. Uważam, że za szczególnie cenne 

należy uznać wykorzystanie w pracy materiałów Biura Instytucji Demokratycz-

nych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(OSCE ODIHR), ustanowionego na podstawie Paryskiej Karty Nowej Europy 

z 21 listopada 1990 roku. Dodajmy jednak, że tę nazwę Biuru nadano podczas 

II konferencji w Helsinkach w 1992 roku. Wcześniej – co uważam za wymow-

ne – nosiło ono nazwę Biura Wolnych Wyborów. Jego siedziba mieści się 

w Warszawie.  

Praca ma charakter kompleksowy w tym znaczeniu, że wyczerpuje temat. 

Spełnia ona wszystkie cechy wartościowej i aktualnej monografii traktującej 

o dotąd niewyeksploatowanym, czy wręcz słabo w naszej literaturze zgłębio-

nym, naukowym zagadnieniu. Książka będzie pomocnym źródłem informacji 

dla członków komisji wyborczych wszelkich szczebli, komisarzy wyborczych, 

mężów zaufania, jak również dla wszystkich żywiej zainteresowanych proble-

matyką wyborów i prawa wyborczego. 
 

Andrzej Bisztyga 


