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ARDITA DRIZA MAURER, JORDI BARRAT (EDS.), 

E-VOTING CASE LAW. A COMPARATIVE ANALYSIS, 
ASHGATE, DORCHESTER 2015, ss. 2941 

E-Voting Case Law. A Comparative Analysis została opublikowana przez 
brytyjskie wydawnictwo Ashgate w ramach serii Election Law, Politics, and 

Theory. Publikacja dotyczy głosowania elektronicznego (dalej również jako  

e-voting), które w ostatnim czasie staje się coraz częściej wykorzystywanym 
sposobem głosowania. Pod tym pojęciem należy rozumieć głosowanie za 

pośrednictwem wszelkich środków komunikacji elektronicznej, najczęściej 

zaś elektronicznych maszyn wyborczych (dalej: maszyny wyborcze) oraz 
Internetu. Książka zawiera zbiór opracowań przedstawiających orzecznictwo 

sądowe
2
, ale także regulację prawną dotyczącą okoliczności wprowadzenia 

lub uchylenia e-votingu w wybranych państwach świata.  

Recenzowana książka, obok przedmowy i zakończenia, składa się z pięt-
nastu rozdziałów oraz jest opatrzona literaturą przedmiotu, indeksem, wyka-

zem regulacji prawnych powoływanych w pracy, a także wykazem wyroków 

omawianych w pracy. 
Pierwszy rozdział ma charakter wstępu. Ardita Driza Maurer wskazuje 

w nim, między innymi przyczyny podjęcia się badania prawnych aspektów 

głosowania elektronicznego poprzez analizę orzecznictwa w tym zakresie. 

Wyjaśnia, że wynika to przede wszystkim z niedoregulowania tej instytucji 
prawa wyborczego. Powoduje to, że wielką rolę odgrywają sądy dokonujące 

oceny zgodności tych regulacji z prawem wyższego rzędu. Dodatkowo tłuma-

czy takie ujęcie problemu faktem, iż orzecznictwo dotyczące głosowania elek-
tronicznego w większości nie jest na tyle bogate, aby strony postępowania 

                                                

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na pod-
stawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS5/00931. 

2 Pomimo że w opracowaniu pojawia się odwołanie do kilku decyzji argentyńskich lokalnych 
komisji wyborczych, które nie są zaliczane do władzy sądowniczej w tym państwie (rozdz. 8, 
s. 153–154) w niniejszym opracowaniu posługuje sie ogólnym pojęciem orzecznictwo sądowe 
oraz sądy. 
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oraz sędziowie mogli w swych wywodach odwoływać się li tylko do krajo-

wych judykatów. Z tego względu powoływane są przez sędziów zwykle orze-

czenia innych państw, co autorka słusznie wskazała za przyczynek do kompa-

ratystycznej analizy orzecznictwa dotyczącego e-votingu (s. 1–2).  

Właściwa część publikacji została podzielona na trzy części. Pierwsza (The 

Principles) obejmuje omówienie orzeczeń wydanych przez sądy pięciu 

państw w kontekście zasad prawa. 

Pierwszy rozdział tej części został poświęcony rozwiązaniom niemieckim, 

a w szczególności wyrokowi Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (FTK) 

z 2009 roku. Rozpoczęcie analizy rozwiązań w 14 wybranych państwach od 

Niemiec nie jest przypadkowe, gdyż wspomniany wyrok FTK należy uznać 

za dotychczas najważniejszy judykat dotyczący problematyki e-votingu. Po-

twierdzają to przedstawione w kolejnych rozdziałach omówienia wyroków, 

spośród których wiele odwoływało się do wyroku FTK. W tym rozdziale Se-

bastian Seedorf przedstawił najważniejsze tezy tego wyroku, w tym przede 

wszystkim wyprowadzoną przez FTK z konstytucyjnych zasad demokracji, 

republiki oraz rządów prawa zasadę publicznego charakteru wyborów. Po 

pierwsze, każdy obywatel powinien mieć stworzoną możliwość zrozumienia 

oraz zweryfikowania podstawowych elementów procedury wyborczej bez 

posiadania specjalistycznej wiedzy w obszarze technologii informatycznej 

(IT) (s. 31–32)
3
. Po drugie, FTK zasugerował, że głosowanie przy wykorzy-

staniu maszyn wyborczych mogłoby zostać uznane za dopuszczalne w przy-

padku drukowania potwierdzeń głosu (VVPAT – voter-verifable paper audit 

trail). Autor zauważa, że wprowadzenie tego rozwiązana zapewniałoby jedy-

nie wgląd w procedurę wyborczą na etapie oddawania głosów, nie zaś ich 

zliczania. Aby to zagwarantować konieczne byłoby zliczanie papierowych 

wydruków, co poddawałoby w wątpliwość sens istnienia instytucji głosowa-

nia elektronicznego (s. 38). Konieczne byłoby również określenie, czy w 

przypadku rozbieżności decydujący byłby wynik głosowania uzyskany elek-

troniczne, czy też poprzez manualne zliczenie potwierdzeń (s. 41). Jak słusz-

nie stwierdza, maszyna wyborcza powinna w takim przypadku nie wydawać 

wyborcy potwierdzenia, a jedynie je okazywać. W innym przypadku brak 

                                                 

3 Tezę o konieczności publicznego charakteru wyborów przy wykorzystaniu głosowania in-

ternetowego już kilka lat przed orzeczeniem FTK sformułował H. Buchstein, że: „w demokra-

cji, wszystkie elementy procedury wyborczej (uwzględniając oprogramowanie) powinno być – 

przynajmniej co do zasady – łatwe do prześledzenia oraz zrozumienia przez wszystkich obywa-

teliˮ. Tezę tę można tym bardziej odnieść również do innych, mniej zaawansowanych, form  

e-votingu. H. B u c h s t e i n, Online Democracy. Is it Viable? Is it Desirable? Internet Voting 

and Normatuive Democratic Theory, [w:] N. K e r s t i n g, H. B a l d e r s s h e i m  (eds.), Elec-

tronic Voting and Democracy. A Comparative Analysis, London 2014, s. 50. 
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byłoby możliwości weryfikacji rzetelności wyniku uzyskanego elektronicznie, 

gdyż nie ma gwarancji, że wszyscy wyborcy wrzucą potwierdzenie do urny 

(s. 41). 

Rozdział drugi autorstwa Melindy Oswald poświęcony został Austrii. 

Również w tym państwie kwestią legalnością e-votingu zajmował się sąd 

konstytucyjny, który orzekał w sprawie regulaminu wyboru przedstawicieli 

studentów do samorządu studenckiego. Wzorcem konstytucyjnym nie były 

jednak zasady prawa wyborczego, gdyż te obowiązywały tylko organy wybie-

rane w wyborach powszechnych
4
. Sąd Konstytucyjny odwołał się do wyroku 

FTK, wskazując jednak wyraźnie, że mimo ujęcia w konstytucji Austrii tych 

samych zasad, do których odwołał się FTK nie można z nich wyprowadzić 

zasady publicznego charakteru wyborów. Orzekając o niekonstytucyjności  

e-votingu zastosowanego w wyborach samorządu studenckiego wskazał, że 

jego regulacja jest zbyt niedookreślona (s. 57), z czego redaktorzy książki 

wywiedli zasadę określoności prawnej (s. 2). Warto zauważyć, że z wywodu 

sądu konstytucyjnego austriackiego, podobnie jak niemieckiego, nie wynika 

niekonstytucyjność instytucji głosowania elektronicznego jako takiej, lecz 

jedynie badana jej konstrukcja (s. 57). 

Następny rozdział dotyczy Brazylii (autorzy: Amilcar Brunazo Filho, Au-

gusto Tavares Rosa Marcacini). W państwie tym, głównym elementem sku-

piających uwagę stała się kwestia publicznego charakteru wyborów, co Brazy-

lii miał zapewniać wydruk głosu oddanego elektronicznie, który po wprowa-

dzeniu następnie uchylono. Na podstawie ustawy z 2009 roku ponownie miał 

zostać wprowadzony obowiązek drukowania potwierdzeń przez maszyny 

wyborcze (od 2014 roku). Manualne liczenie głosów w celu porównania wy-

ników z wynikami uzyskanymi elektronicznie dotyczyć miało jedynie 2% 

maszyn wyborczych (s. 74–75). Rozwiązanie to nie zostało jednak ostatecznie 

wprowadzone, gdyż za niekonstytucyjne uznał je Sąd Najwyższy w wyroku 

z dnia 6 listopada 2013 roku (s. 83). Autorka wskazuje, że głosowanie elek-

troniczne w Brazylii stanowi przykład zastosowania zasady rozdziału władz 

oraz bezstronności sędziów. 

Czwartym opracowaniem ujętym w części pierwszej książki są Indie, które 

posiadają dość bogate orzecznictwo dotyczące głosowania elektronicznego, 

choć głównie sądów stanowych. Najważniejszy jest wyrok Sądu Najwyższego 

z 2013 roku, w którym wskazano, że wydruk potwierdzający oddanie głosu 

jest niezbędnym elementem wyborów wolnych i uczciwych, a zaufanie wy-

                                                 

4 M. R u l k a, Orzecznictwo dotyczące konstytucyjności regulacji umożliwiających głoso-

wanie elektroniczne (Niemcy, Austria, Estonia, Indie), „Przegląd Sejmowyˮ 2015, nr 6, s. 217–

222. 
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borców do głosowania elektronicznego może zostać zbudowane tylko dzięki 

przejrzystości, którą może zapewnić taka instytucja (s. 99). Przykład Indii ma 

dowodzić istnienia zasady transparentności oraz weryfikowalności głosowa-

nia. Wśród kilkudziesięciu wyroków powołanych przez autorów rozdziału 

(Rishab Bailey, Rohit Sharna) zabrakło wyroku Sądu Najwyższego w sprawie 

prawa do głosowania przeciwko wszystkim kandydatom, w którym nakazano 

wprowadzenie odpowiednich opcji na elektronicznych maszynach wybor-

czych, aby wyborcy, którzy udali się do lokalu wyborczego oraz zdecydowali 

o rezygnacji z oddania głosu na jednego z wystawionych kandydatów, mieli 

możliwość wykonania swojego prawa do niegłosowania, przy jednoczesnym 

zachowaniu tajności głosowania
5
. 

Ostatnim państwem opisanym w tej części książki, bodaj najbardziej za-

awansowanym we wdrażaniu głosowania elektronicznego (od 2005 roku jest 

to głosowanie internetowe) jest Estonia. Autorzy (Ülle Madise, Priit Vinkel) 

przedstawiają aż dziewięć wyroków dotyczących e-votingu. Nie można tego 

traktować jako wskaźnika rzetelności procedury wyborów elektronicznych, 

ale raczej jako pochodną liczby wyborców korzystających z tej procedury. 

Należy w szczególności zwrócić uwagę na dwa wyroki Sądu Najwyższego. 

W pierwszym dotyczącym zgodności głosowania elektronicznego z zasadą 

równości
6
 sąd stwierdził, że wyborca mający możliwość wielokrotnego zmie-

niania treści głosu, korzystający z kanałów elektronicznych, nie znajduje się 

w lepszej sytuacji od pozostałych wyborców, gdyż każdy ma do dyspozycji 

jeden głos, który ma taki sam – przynajmniej pod względem formalnym – 

wpływ na wynik wyborów
7
. Drugi wyrok został wydany w 2011 roku ze 

skargi wyborcy, który zhakował swój własny głos, zmieniając jego treść. Sąd 

Najwyższy wskazał, że manipulacja swoim własnym głosem nie może stano-

wić dowodu na brak odpowiedniego zabezpieczenia głosowania elektronicz-

nego. Zauważył, że również wyborca oddający głos w sposób tradycyjny mo-

że doprowadzić do nieważności głosu, co jest jego prawem (s. 122). Autor 

zwraca uwagę na pewną ułomność głosowania internetowego, przejawiającą 

                                                 

5 Wola wyborcy korzystającego z maszyny wyborczej, który nie zdecydował się na popar-

cie żadnego z kandydatów była ujawniana, w przypadku bowiem, gdy wyborca oddawał głos, 

maszyna wytwarzała sygnał dźwiękowy, czego nie czyniła w przypadku, gdy wyborca opusz-

czał kabinę wyborczą bez oddania głosu. Zob. tamże, s. 226. 
6 Tłumaczenie wyroku zostało już opublikowane w „Przeglądzie Sejmowym”, przedsta-

wiam tylko najważniejsze jego tezy. Zob. M. W i ą c e k, Estonia: wyrok Sądu Najwyższego 

Republiki Estonii (Izba Kontroli Konstytucyjności) z dnia 1 września 2005 r. dotyczący proble-

mów związanych z głosowaniem w wyborach za pośrednictwem Internetu (sygn. 3-4-1-13-05), 

„Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2, s. 325–330. 
7 Zob. szerzej, M. R u l k a, Orzecznictwo dotyczące konstytucyjności...., s. 224. 
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się w trudności dowodzenia nieprawidłowości w przypadku głosowania inter-

netowego, gdyż wyborca nie posiada żadnych dokumentów, którymi mógłby 

poświadczyć zaistniałą nieprawidłowość (s. 123).  

Druga część książki dotyczy ogólnych rozwiązań prawnych dotyczących 

głosowania elektronicznego oraz ich stosowania (The Regulations). 

Pierwszy rozdział tej części autorstwa Jordiego Barrata poświęcony został 

Francji. W tym państwie wprowadzenie e-votingu (maszyn wyborczych) po-

zostawione zostało decyzji władz lokalnych. Po raz pierwszy znalazło zasto-

sowanie w 2004 roku (s. 136). Wybory przeprowadzane są za pośrednictwem 

jednej z trzech certyfikowanych platform wyborczych (s. 133). Ponadto od 

2012 roku została stworzona możliwość głosowanie za pośrednictwem Inter-

netu dla wyborców zamieszkujących za granicą (s. 134). Następnie autor 

przedstawia rolę tamtejszego sądu konstytucyjnego, tj. Rady Konstytucyjnej 

(s. 135). Charakterystyczne jest, że organ ten, wypełniając wskazane funkcje, 

bardziej opiera się na aspektach psychologicznych tego nowego sposobu gło-

sowania aniżeli na jego zgodności z zasadami prawa wyborczego. W wyroku 

z 2007 roku Rada Konstytucyjna wskazała na możliwy opór wyborców przed 

głosowaniem elektronicznym, z uwagi na zerwanie więzi pomiędzy wyborcą 

oraz aktem głosowania, które tradycyjnie odbywa się przez osobiste głosowa-

nie oraz ręczne zliczanie głosów, porównując akt głosowania wyborcy w lo-

kalu wyborczym do swego rodzaju liturgii (s. 137). 

W Argentynie brak jest regulacji dotyczących e-votingu na poziomie fede-

ralnym (s. 153). Ta forma głosowania znalazła natomiast zastosowanie 

w wielu prowincjach oraz departamentach, które wydały odpowiednie regula-

cje na podstawie kodeksu wyborczego. Doprowadziło to jednak do przyjęcia 

przez poszczególne prowincje odmiennych rozwiązań. José María Pérez Corti 

przedstawia pięć spraw dotyczących tych regulacji. Warto zwrócić uwagę na 

jedną z nich – decyzję Komisji Wyborczej Prowincji Buenos Aires wydaną 

w związku ze skargą na brak ponownego liczenia głosów oddanych elektro-

nicznie w wyborach lokalnych w departamencie Pinamar. Zgodnie z obowią-

zującymi w tej jednostce rozwiązaniami maszyny wyborcze drukowały po-

twierdzenie oddania głosu, które trafiało do urny wyborczej. Skarżący wska-

zał na konieczność ustalenia wyników głosowania na podstawie wydruków 

z maszyny wyborczej celem weryfikacji ich zgodności z wynikami uzyska-

nymi elektronicznie. Komisja, odmiennie niż uczynił to FTK, ważąc między 

efektywnością oraz szybkością procedury wyborczej przy użyciu maszyn 

wyborczych a prawem wyborcy do „wgląduˮ w każdy etap procedury wybor-

czej (a szczególnie zliczanie głosów), pierwszeństwo przyznała tej pierwszej 

wartości (s. 163–165). 

Finlandia jest kolejnym przykładem państwa, w którym po stwierdzeniu 

nieprawidłowości w wyborach pilotażowych (2008 roku) przeprowadzonych 
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z wykorzystaniem maszyn wyborczych wycofano się z projektów wprowa-

dzenia e-votingu na szerszą skalę. Jak wskazuje autor rozdziału (Jussi Aalto-

nen) podstawowa nieprawidłowość polegała na przekazaniu wyborcom błęd-

nej instrukcji głosowania, co, jak stwierdził Najwyższy Sąd Administracyjny, 

skutkowało przerwaniem procedury głosowania elektronicznego przez ok. 2% 

wyborców i wywarciem wpływu na wynik wyborów (s. 177–179). Ostatecz-

nie wybory powtórzono, zaś plany wprowadzenia głosowania przy użyciu ma-

szyn wyborczych zostały zawieszone. Podjęto natomiast prace nad wprowa-

dzeniem głosowania internetowego. W 2015 roku powołano komisję do roz-

patrzenia możliwości głosowania internetowego, która zarekomendowała 

przeprowadzenia głosowań pilotażowych, jednakże tylko o charakterze nie-

wiążącym (s. 180). 

W kolejnym rozdziale Jordi Barrat przedstawia głosowanie internetowe 

w Meksyku, które znalazło zastosowanie dla ograniczonej grupy wyborców, 

jaką są obywatele przebywający za granicą. Godne uwagi są przede wszyst-

kim rozważania Federalnego Sądu Wyborczego zawarte w wyroku z 2011 

roku dotyczące zasady tajności wyborów w głosowaniu internetowym. Doko-

nując ważenia wartości jakimi są z jednej strony prawo wyborcy do głosowa-

nia, a z drugiej prawo do anonimowego i wolnego oddania głosu (dwa aspek-

ty zasady tajności głosowania) stwierdził, że głosowanie internetowe jest 

rozwiązaniem proporcjonalnym, ułatwiającym udział wyborców zagranicz-

nych w wyborach i nie nadwyrężającym nadmiernie zasady tajności głosowa-

nia (s. 188–189). Zauważył, że w niekontrolowanych przez organy wyborcze 

środowisku, dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie wyborcy możliwości 

ponownego oddania głosu, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej 

(Estonia, Norwegia), czego meksykańska procedura głosowania internetowe-

go niestety nie dopuszcza (s. 192). 

W trzeciej części książki (Back to Politics) znalazły się opracowania doty-

czące tych państw, w których o wprowadzeniu głosowania elektronicznego 

czy też zmiany jego zasad decydujące znaczenie miały kwestie polityczne lub 

społeczne. 

W Szwajcarii decyzja odnośnie do wprowadzenie głosowania elektronicz-

nego (a konkretnie internetowego) pozostawiona została poszczególnym kan-

tonom, z których około połowa zdecydowała się na ten sposób głosowania. 

Większość kantonów, które wprowadziły głosowanie elektroniczne ograniczy-

ła prawo do skorzystania z tego sposobu głosowania jedynie do wyborców 

przebywających z granicą, choć dwa kantony (Genewa oraz Neuchâtel) stwo-

rzyły taką możliwość wszystkim wyborcom, i to właśnie w tych kantonach 

zostało złożona większość, z ponad 180, skarg dotyczących głosowania inter-

netowego (s. 198–199). Autor rozdziału (Beat Kuoni) omawia jedenaście 

z nich (s. 199–205). Słusznie zwraca uwagę, że ryzyko wystąpienia nieprawi-



RECENZJE 141 

 

dłowości w przypadku głosowania pocztowego, które jest jednym ze sposo-

bów głosowania w Szwajcarii nie jest wcale mniejsze aniżeli w przypadku  

e-votingu. Różnica polega jednak na wysokim zaufaniu wyborców do usług 

pocztowych, którego to zaufania nie ma jeszcze głosowanie elektroniczne 

(s. 207). Zauważa również, że zanim głosowanie pocztowe stało się po-

wszechną formą głosowania, obowiązywało tylko w tych kantonach, które 

zdecydowały się na jej wprowadzenie (s. 198). Drukowanie przez maszyny 

wyborcze potwierdzenia oddania głosu, jak wskazuje autor, nie jest jednak 

dobrym rozwiązaniem w przypadku głosowania internetowego. Musiałoby 

bowiem zostać przeprowadzone pod specjalnym nadzorem, a mimo to nie 

można byłoby stwierdzić, że wyniki głosowania, uzyskane w wyniku zlicze-

nia wydrukowanych potwierdzeń, są bardziej rzetelne od wyników uzyska-

nych drogą elektroniczną (s. 208). 

W drugim rozdziale monografii Daniel Tokaji przedstawia problematykę 

głosowania elektronicznego w Stanach Zjednoczonych, która stała się przed-

miotem ostrych sporów po wyborach prezydenckich w 2000 roku i wyroku 

Sądu Najwyższego w sprawie Bush vs Gore. W związku z zaistniałymi nie-

prawidłowościami wprowadzono nowe rozwiązania, tj. maszyny wyborcze 

oraz system opti scan, polegający na wykorzystaniu papierowych kart do 

głosowania, które następnie są skanowane (s. 215). Zastąpiły one m.in. karty 

perforowane (punch cards) oraz maszyny z dźwignią (lever machines) stoso-

wane już pod koniec XIX wieku. Zmiany te zostały podyktowane uchwale-

niem nowej ustawy wyborczej
8
 mającej na celu usprawnienie procedury wy-

borczej, a szczególnie procedury głosowania. Ustawa wymagała również, aby 

system głosowania przekazywał wyborcy informacje o oznaczeniu zbyt dużej 

liczby preferencji, a także wprowadzenia papierowego potwierdzenia oddane-

go głosu, który umożliwiałby przeliczenie głosów, nie wskazując jednak wy-

raźnie na VVPAT, oraz zapewnienia osobom niepełnosprawnym takiej samej 

szansy na udział w wyborach, jak pozostałym wyborcom (s. 222). Od tego 

czasu Sąd Najwyższy nie zajmował się już tą kwestią, natomiast zajmowało 

się nią wiele sądów niższych. Sprawy dotyczyły przede wszystkim trzech 

wymienionych regulacji HAVA. Większość z nich zakończyła się odrzuce-

niem skarg (s. 224–228). Znaczna liczba skarg pokazuje, że pomimo prze-

prowadzonej reformy istnieją poważne wątpliwości znacznej liczby obywateli 

co do transparentności głosowania elektronicznego
9
, czego dowodem może 

                                                 

8 Help America Vote Act of 2002, dalej jako HAVA. 
9 Zob. S. P e r k s, While We Still Have a Time. The Perils Of Electronic Voting Machines 

And Democracy's Solutions, Create Space Independent Publishing Platform 2012. 
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być powstanie organizacji, której celem jest przywrócenie ręcznego zliczania 

głosów (Center for Hand-Counted Paper Ballots
10

). 

W Australii wprowadzone zostało głosowanie elektroniczne przy użyciu 

wielu narzędzi (maszyny wyborcze, Internet, e-mail, fax). Na poziomie fede-

ralnym nie określono reguł głosowania elektronicznego, pozostawiając to 

stanom oraz terytoriom federalnym. Większość z nich stworzyła możliwość 

głosowania elektronicznego, jednak tylko wybranym grupom wyborców: 

niepełnosprawnym, zamieszkującym za granicą czy na odosobnionych tere-

nach. Orzecznictwo dotyczące głosowania elektronicznego jest dosyć bogate. 

Autor tego rozdziału (Greg Taylor) nawiązuje do ok. 20 orzeczeń dotyczących 

tego zagadnienia (s. 247–255).  

Ostatnim państwem omówionym w trzeciej części książki jest Wenezuela. 

W latach 1999–2003 zastosowanie znalazła w tym kraju tzw. elektroniczna 

urna wyborcza, która posiada wbudowany system OSR (Optical Character 

Recognition) skanujący karty do głosowania, co umożliwiało szybkie ustale-

nie wyników głosowania. System ten przed referendum w sprawie odwołania 

prezydenta Hugo Cháveza (2004 r.) zastąpiony został maszynami wyborczy-

mi. Maszyny wyborcze drukują potwierdzenie oddania głosu, które przecho-

wywane są w celu ewentualnej weryfikacji wyników uzyskanych elektronicz-

nie (s. 262–263). Obowiązek drukowania potwierdzeń został wprowadzony 

w wyniku protestów opozycji (s. 264). Ciekawym rozwiązaniem jest wyko-

rzystanie maszyny sprawdzającej odciski palców, polegające na weryfikacji, 

czy wyborca znajduje się w wykazie wyborców dla danego lokalu wyborcze-

go oraz czy wcześniej nie oddał już głosu (s. 265). W referendum z 2004 roku 

57% lokali wyborczych wyposażonych było w maszyny wyborcze (s. 267). 

Po przeprowadzeniu referendum złożonych zostało wiele skarg dotyczących 

głosowania elektronicznego. Zarzuty dotyczyły przede wszystkim braku ręcz-

nego zliczania głosów oraz skanowania odcisków palców. Nie zostały one 

jednak uwzględnione przez Najwyższy Sąd Sprawiedliwości, który w wyroku 

z 2005 roku wskazał, że pierwsze rozwiązanie znajduje oparcie w konstytu-

cyjnym wymogu szybkiego ustalenia wyników głosowania, zaś drugie nie 

narusza żadnego z konstytucyjnych praw, a ma na celu zapobieżenie podwój-

nemu głosowaniu (s. 267–270).  

W Podsumowaniu redaktorzy książki formułują kilka rekomendacji odno-

śnie do regulacji prawnej głosowania elektronicznego. Warto szczególnie 

wskazać na dwie z nich: umożliwienie powołania niezależnych ekspertów 

doradzających centralnym komisjom wyborczym oraz sądom w sprawach 

głosowanie elektronicznego (s. 279), a także stworzenie takiego systemu we-

                                                 

10 http://www.handcountedpaperballots.org/ (odczyt 11.02.2016). 
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ryfikacji oddanego głosu, aby ewentualne nieprawidłowości wykazane 

w procesie weryfikacji mogły stanowić dowód w sądzie (s. 280).  

Recenzowana książka stanowi znaczny wkład w badania nad głosowaniem 

elektronicznym. Dotąd brak było rzetelnej analizy prawnej dopuszczalności 

wprowadzenie tej formy głosowania z punktu widzenia obowiązującego pra-

wa. W książce przedstawione zostało ponad 100 orzeczeń wydanych przez 

sądy 14 państw dotyczących głosowania elektronicznego, co z jednej strony 

pokazuje jak szybko instytucja ta rozwija się, z drugiej zaś jak wiele wątpli-

wości związanych jest z jej wykorzystaniem. Tak bogaty materiał z pewnością 

będzie przydatny w dalszych badaniach nad tą niezwykle ważną i szybko 

rozwijającą się instytucją prawa wyborczego (s. 279–280). Biorąc pod uwagę 

fakt coraz częstszego powoływania się przez sądy konstytucyjne na orzecz-

nictwo organów sądowych innych państw wydaje się, że prace porównawcze 

bazujące na orzecznictwie sądowym będą powstawać coraz częściej, co rów-

nież samo w sobie jest ciekawym problemem badawczym
11

. 

Lektura książki skłania do wniosku, że głosowanie elektroniczne dość 

swobodnie rozwija się przede wszystkim w państwach o wadliwej (Brazylia, 

Wenezuela, Argentyna, Meksyk, Indie) czy nawet hybrydowej demokracji 

(Wenezuela), podczas gdy wiele państw europejskich pełnej demokracji
12

 

zrezygnowało z tego sposobu głosowania (Niemcy, Austria, Finlandia) lub też 

ograniczyło go (Francja). Rodzi to poważne obawy o transparentność wybo-

rów z wykorzystaniem e-votingu w państwach o niedostatecznie utrwalonej 

demokracji. Mając powyższe na uwadze, wydaje się że główną osią problemu 

i rozbieżności w przedstawionym orzecznictwie jest dopuszczalność głoso-

wania elektronicznego oraz jego kształtu. Dlatego można by zastosować inny 

podział na rozdziały aniżeli zaprezentowany pracy, tj. część przedstawiającą 

państwa, w których na skutek wydanych orzeczeń zrezygnowano z głosowa-

nia elektronicznego (Austria, Finlandia, Niemcy) czy też regulację dotyczącą 

tej instytucji zmieniono (Brazylia
13

) oraz państwa, które nadal stosują głoso-

wanie elektroniczne w formie uchwalonej (Indie, Estonia, Francja, Argentyna, 

Meksyk, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Australia, Wenezuela). 

Jeśli chodzi o dobór państw, należy wskazać na brak Holandii. Wycofanie 

się przez to państwo ze stosowania elektronicznych maszyn wyborczych 

                                                 

11 Zob. T. G r o p p i, M-C. P o n t h o r e a u, The Use of Foreign Precedents by Constitu-

tional Judges, Oxford 2013. 
12 Pojęcia: pełna, wadliwa oraz hybrydowa demokracja odnoszą się do wskaźnika demokra-

cji opisującego stan demokracji opracowywany przez Economist Intelligence Unit (jednostka 

badawcza związana z tygodnikiem „The Economistˮ). 
13 W tym przypadku w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego regulacja ustawowa wpro-

wadzająca wydruki potwierdzające głos została uchylona przez jej zastosowaniem.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Economist_Intelligence_Unit&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Economist
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w 2007 roku, w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Alkmaar z tegoż roku, 

stanowi bowiem najważniejszy przykład (obok niemieckiego) na dysfunkcjo-

nalność głosowania elektronicznego oraz oporu społecznego przed takim spo-

sobem głosowania
14

. W obu wymienionych przypadkach właśnie z inicjatywy 

wyborców regulacje dotyczące e-votingu zostały uchylone. Oczywiście moż-

na wymienić jeszcze inne państwa, w których szeroko znajduje zastosowanie 

e-voting (Kanada
15

), jak również te, które wycofały się z tego sposobu głoso-

wania (np. Irlandia czy Norwegia
16

). W państwach tych brak jest jednak 

orzecznictwa dotyczącego tego sposobu głosowania. 

Co godne podkreślenia żaden z sądów nie wskazał, że e-voting sam w so-

bie jest niezgodny z wartościami demokratycznymi, jednakże wymagania 

wobec niego postawione mogą być trudne do implementacji w najbliższym 

czasie. Najczęstszym problemem, przed którym stały sądy była kwestia moż-

liwości weryfikacji oddanego głosu zarówno przez organy państwowe, jak 

i samego wyborcę, a tym samym rzetelności całej procedury wyborczej. 

W większości państw omawianych w pracy, w celu zachowania transparent-

ności wyborów, wprowadzono specjalne potwierdzenie oddania głosu druko-

wane przez maszyny wyborcze. O ile wszystkie sądy rozpatrujący tę kwestię 

uznały takie wydruki za konieczny element głosowania z wykorzystaniem 

maszyn wyborczych, to jednak już nie można mówić o takiej jednolitości 

w kwestii obowiązku kontroli prawidłowości wyniku uzyskanego elektro-

nicznie poprzez ustalenie wyników na podstawie papierowych potwierdzeń 

(Wenezuela, Argentyna). 

Niewątpliwie zapewnienie weryfikowalności głosów oddanych elektro-

nicznie jest obecnie największych wyzwaniem stojącym przez państwami 

implementującym ten sposób głosowania. Warunkiem rozwoju e-votingu jest 

bowiem zbudowanie zaufania wyborów do tego nowego sposobu głosowania. 

Jak wskazał francuski sąd konstytucyjny ważny jest również aspekt psycholo-

giczny. Papierowe potwierdzenie oddania głosu, obowiązkowo zliczane i po-

równywane do wyniku elektronicznego, jakkolwiek w znacznym stopniu ni-

                                                 

14 L. L o e b e r, E-voting in the Netherlands; past, current, future?, [w:] M. V o l k a m e r, 

R. K r i m m e r (eds.), EVOTE 2014, 6th International Conference on Electronic Voting, 28–31 

October 2014, Lochau/Bregenz, Austria, Tallin 2014, s. 43–46. 
15 Zob. N. G o o d m a n, J. P a m m e t t, The Patchwork of Internet Voting in Canada [w:] 

M. V o l k a m e r, R. K r i m m e r (eds.), EVOTE 2014, s. 13–18. 
16 W Norwegii po przeprowadzaniu wyborów pilotażowych w 2013 r. ustalono, że niewielki 

odsetek głosujących – 0,75 % – oddał głos dwukrotnie, najpierw przez Internet, a później osobi-

ście w lokalu wyborczym. W związku z czym wycofano się z głosowanie elektronicznego (przez 

Internet) w 2015 r. Zob. E-voting experiments end in Norway amid security fear, http://www.bbc. 

com/news/technology-28055678 (odczyt 11.02.2016). 
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weczy podstawowe cele tego sposobu głosowania, tj. szybkość oraz wyelimi-

nowanie niezamierzonych głosów nieważnych, co jest koniecznym elementem 

dla wykształcenia zaufania wyborców. Zdobycie zaufania wyborców umożliwi 

rezygnację przynajmniej z obowiązkowego porównania wyniku głosowania 

uzyskanych elektronicznie oraz poprzez ręczne liczenie. O taki zaufaniu można 

już mówić w przypadku głosowania internetowego w Estonii, gdzie za pośred-

nictwem Internetu oddaje głos już ponad 30% wyborców (s. 110). 

Należy również zwrócić uwagę na bardzo częste odwoływanie się przez 

sądy wielu państwach do wyroku FTK z 2009 roku, a szczególnie zasady 

publicznego charakteru wyborów. Wyrasta on tym samym do miana pomni-

kowego w kwestii głosowania elektronicznego. Większość sądów przychyla 

się bowiem do tez w nim zawartych. Godne odnotowania jest również odwo-

ływanie się przez sądy (Estonia, Wenezuela) do rekomendacji Komitetu Mini-

strów Rady Europy dotyczących głosowania elektronicznego
17

, niewiążących 

również dla państw będących członkami tej organizacji. Wynika to z braku 

dokumentu międzynarodowego, który odnosiłby się do tej instytucji prawa 

wyborczego. Rekomendacje Rady Europy można zatem uznać za jedyny wzo-

rzec, do którego mogą się odnosić prawodawcy oraz sądy, nie tylko państw 

członkowskich tej organizacji. 

 

 
Marcin Rulka 

                                                 

17 Rec(2004)11 w sprawie norm prawnych, operacyjnych i technicznych głosowania drogą 

elektroniczną oraz Rec(2004)15 w sprawie elektronicznego zarządzania. 


