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EВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ КОЛЮШИН 
ВЫБОРЫ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
НОРМА ИНФРА – М, Москва, 2012 

 
Na rynku rosyjskim (i w języku rosyjskim) ukazało się drugie wyda-

nie książki E.I. Koliuszyna Wybory i prawo wyborcze w lustrze orzecznictwa 
sądowego. Autor monografii jest profesorem, doktorem nauk prawnych, 
zasłużonym prawnikiem Federacji Rosyjskiej (dalej FR), autorem ponad 
130 prac z zakresu prawa konstytucyjnego, samorządowego i finanso-
wego oraz uczestnikiem prac legislacyjnych nad projektami wielu ustaw 
FR. Oparta na prawie pozytywnym oraz teorii, praktyce i orzecznictwie 
sądowym monografia jest skierowana do partii politycznych, sztabów 
wyborczych, kandydatów na stanowiska wybieralne, wszystkim orga-
nizatorów wyborów, a także sędziów. Monografia składa się z dziewię-
ciu rozdziałów oraz wprowadzenia i zakończenia. 

W rozdziale I autor omawia zasady prawa wyborczego wynikające 
bezpośrednio z ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego, przedstawia 
teoretyczne spory dotyczące kluczowych pojęć, w tym definicji wybo-
rów (wybory w rzeczywistości przedstawiają sobą całokształt wszyst-
kich faktycznych zbiorowych i publicznych stosunków, które powstają   
i rozwiązują się pomiędzy wyborcami i realizującymi władzę publiczną 
w imieniu narodu, także stosunków powstałych w toku głosowania), 
oraz te zasady prawa wyborczego, które są realizowane w orzecznict-
wie sądowym. Na potrzeby monografii autor przeprowadził analizę  
ok. 500 takich orzeczeń.  

Omawiając postawione na wstępie zagadnienia autor analizuje od-
powiednie postanowienia konstytucji FR, ustawę federalną o podstawo-
wych gwarancjach praw wyborczych, właściwe ustawy podmiotów 
Federacji oraz bardzo liczne orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, Sądu 
Najwyższego i sądów powszechnych. Należy wyjaśnić, że w skład Fe-
deracji Rosyjskiej wchodzą 83 równoprawne podmioty: 21 republik,       
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9 krajów, 46 obwodów, 2 miasta wydzielone, 1 obwód autonomiczny       
i 4 okręgi autonomiczne. 

 Podstawowe prawa wyborcze, stosunki prawne i zasady odpowie-
dzialności za naruszenie ustawodawstwa wyborczego to zagadnienia 
przedstawione w rozdziale II. Autor słusznie zauważa, że prawo wy-
borcze to gałąź prawa konstytucyjnego, a jego elementami są wszystkie 
przepisy prawa wyborczego, takie jak: konstytucja FR (tyko fragmenta-
rycznie), akty prawa międzynarodowego w obszarze praw wyborczych, 
federalne i regionalne ustawy wyborcze, inne ustawy, akty wydawane 
przez organy samorządu lokalnego, innych organy oraz osoby pełniące 
funkcje publiczne, w których zawarte zostały normy prawa wybor-
czego. W trakcie wyborów powstają nie tylko wyborcze stosunki praw-
ne pomiędzy uczestnikami procesu wyborczego, ale realizują się cywil-
noprawne, administracyjno-prawne, finansowoprawne i inne stosunki 
podporządkowane interesom wyborów. Zdaniem autora, Sąd Konstytu-
cyjny Federacji Rosyjskiej chroni przede wszystkim abstrakcyjne normy 
prawa wyborczego, natomiast zadaniem sądów powszechnych jest 
ochrona subiektywnych praw obywatelskich gwarantowanych przez 
konkretne regulacje. 

W rozdziale III przedstawiony został przedmiotowy zakres kompe-
tencji Sądu Konstytucyjnego FR i sądów powszechnych. Sądowi Kon-
stytucyjnemu podlegają sprawy w zakresie zgodności z Konstytucją RF 
federalnych ustaw wyborczych, struktur podmiotów RF, które zawie-
rają normy prawa wyborczego i ustaw wyborczych tych podmiotów. 
Sąd Konstytucyjny ma prawo wykładać postanowienia konstytucji, roz-
strzygać spory konstytucyjne pomiędzy organami władzy państwowej 
w sprawach prawa wyborczego i kontrolować konstytucyjność ustaw 
na pytania sądów i skargę obywatelską. 

Sądowi Najwyższemu FR, w charakterze sądu I instancji, podlegają 
sprawy dotyczące kwestionowania prawnych aktów Prezydenta FR, 
innych federalnych organów władzy państwowej naruszających prawa, 
wolności i ustawowe interesy obywateli oraz organizacji, o zawieszeniu 
działalności lub likwidacji partii politycznych, ogólnorosyjskich i mię-
dzynarodowych ruchów społecznych, jak też dotyczących kwestiono-
wania rozstrzygnięć (uchwał, postanowień) i uchylania się od podjęcia 
rozstrzygnięcia przez Centralną Komisję Wyborczą(CKW) FR, uchyla-
nia rozstrzygnięć, które podtrzymują moc rozstrzygnięć komisji niższej 
rangi i sprawy o rozwiązaniu CKW FR. 
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Sądom powszechnym podlegają przykładowo następujące sprawy 
cywilne w zakresie prawa wyborczego, dotyczące: 

– kwestionowania norm prawa wyborczego podmiotów FR, aktów 
o zarządzaniu wyborów, ustaw i innych aktów zatwierdzających 
granice okręgów wyborczych, 

– zawieszenia działalności lub likwidacji regionalnego oddziału 
lub innej struktury partii politycznej, międzynarodowych i regio-
nalnych społecznych zrzeszeń/stowarzyszeń, 

– zawieszenia lub zakazu działalności środków masowej infor-
macji, rozpowszechniających głównie na terytorium jednego 
podmiotu FR, 

– kwestionowania rozstrzygnięć/powstrzymywania się od roz-
strzygnięcia komisji wyborczych podmiotów FR, komisji okręgo-
wych w wyborach do władz ustawodawczych i przedstawiciel-
skich podmiotów FR, uchylania rozstrzygnięć utrzymujących      
w mocy rozstrzygnięcia komisji niższej rangi itd. 

Rozdział IV poświęcony jest sprawom związanym z formowaniem    
i rozwiązywaniem komisji wyborczych i zabezpieczaniu pełnomoc-
nictw członków komisji oraz ich statusu prawnego. Należy podkreślić, 
że członkowie komisji obwodowych są powoływani na 5-letnią ka-
dencję. 

W rozdziale V omówiono sprawy związane z zarządzaniem wybo-
rów (kto, kiedy, jakie obowiązują procedury) i z określeniem kręgu 
uprawnionych w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego, re-
jestracji wyborców i sporządzania spisu wyborców. 

Autor przytacza interesujące orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z 24 
listopada 1995 r. (Nr 14-P), który uznał za niezgodne z konstytucją prze-
pisy ustawy Republiki Osetii Północnej – Alanii O wyborach do Parla-
mentu Republiki Osetii, która stanowiła, że wpisowi do spisu wyborców 
Republiki podlegają wyłącznie tylko te osoby posiadające prawa wybor-
cze, które mają miejsce stałego zamieszkania na terenie właściwej ko-
misji obwodowej.  

Rozdział VI dotyczy problematyki zgłaszania kandydatów i list kan-
dydatów i ich rejestracji oraz odmowie rejestracji kandydatów i list kan-
dydatów. Autor omawia dwa sposoby zgłoszenia: nieznane naszemu 
prawodawstwu wyborczemu, tj.: samowysunięcie (samozgłoszenie) 
własnej kandydatury oraz wysunięcie kandydata przez partię. Jeśli       
w toku wysuwania (listy) własnej kandydatury kandydat korzysta z po-
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mocy grupy inicjatywnej, jak też gdy kandydata wysuwa partia, to ko-
nieczna jest rejestracja takiej inicjatywy wyborców. Wysunięcie kandy-
datury na urząd Prezydenta FR przez grupę obywateli wymaga nie tyl-
ko zgłoszenia kandydata, lecz także poparcia co najmniej 500 wybor-
ców.[Należy dodać, że nominowany kandydat musi uzyskać poparcie 
co najmniej dwóch milionów wyborców –S.J.J.]. Kandydaturę (listę) 
zgłasza się do właściwej komisji rejestrującej. Zgłoszenie musi odpowia-
dać określonym w ustawie wymaganiom formalnym, tj. musi być spo-
rządzone na piśmie, zawierać pisemną zgodę na udział kandydata        
w wyborach i zobowiązanie – w przypadku wyboru – do zaprzestania 
działalności niezgodnej ze statusem deputowanego (radnego) lub obję-
ciem innego wybieralnego stanowiska. W zawiadomieniu muszą zna-
leźć się informacje o kandydacie (kandydatach) oraz kopie właściwych 
dokumentów potwierdzających te informacje (dot. tożsamości, wy-
kształcenia, podstawowego miejsca pracy lub służby, zajmowanego sta-
nowiska, a także o tym, że kandydat jest już deputowanym). Decyzje 
CKW i okręgowych komisji wyborczych o odmowie rejestracji podle-
gają kontroli Sądu Najwyższego i właściwego sądu okręgowego. Autor 
przedstawia kilka takich wyroków, w których omawia odmowne de-
cyzje komisji (przede wszystkim ze względu na wady zgłoszenia, brak 
wymaganych dokumentów), zarzuty zgłaszającego i decyzje sądu. 

Problemy prawne wynikające z agitacji wyborczej zostały omówio-
ne w rozdziale VII. Według art. 4 ust. 2 ustawy federalnej o podsta-
wowych gwarancjach praw wyborczych przez agitację wyborczą należy 
rozumieć działalność realizowaną w okresie kampanii wyborczej, mają-
cą na celu zachęcanie lub skłanianie do głosowania na kandydata (listy 
kandydatów) lub przeciw nim. Autor słusznie zauważa, że agitacja 
zawsze sprowadza się do jakiejkolwiek działalności, a brak działań nie 
może być agitacją. Działalność taka powinna charakteryzować się okreś-
loną celową dyrektywą i przebiegać w okresie konkretnej kampanii 
wyborczej. Powołana ustawa wyraźnie określa (katalog zamknięty) 
czynności uważane za prowadzenie agitacji, np. wezwanie do głoso-
wania za lub przeciw kandydatowi (liście), rozpowszechnianie infor-
macji o pozazawodowej, nieoficjalnej działalności kandydata lub o wy-
korzystywaniu swojego stanowiska i obowiązków służbowych do pro-
wadzenia takiej działalności. Autor krytykuje niekonsekwentną i niewy-
czerpującą definicję podmiotów, którym przysługuje agitacja. Według 
ustawy prawo to przysługuje obywatelom i powszechnym zrzesze-
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niom. Interesujące są rozważania autora odnośnie posługiwania się      
w materiałach agitacyjnych wizerunkiem i nazwiskiem osoby, proble-
mów z kwalifikacją naruszeń wolności informacji i przekupstwem wy-
borców. 

Rozdział VIII poświęcił autor zagadnieniom sporów wynikających 
ze stosunków prawnych powstających w toku głosowania, liczenia 
głosów, ustalania rezultatów wyborów oraz przydziału mandatów i ich 
opublikowania. W wyborach w FR obowiązuje zasada, że głosowanie 
przeprowadza się przy zastosowaniu papierowych kart do głosowania 
[aczkolwiek wprowadza się sukcesywnie mechanizmy głosowania elek-
tronicznego –S.J.J.], które zawierają – określone ustawą – informacje        
o kandydatach, liczbie kandydatów oraz zabezpieczenia przed fałszer-
stwem. Podobnie jak w Polsce, formę i tekst karty do głosowania ustala 
zawczasu właściwa komisja wyborcza. Autor omawia także wewnątrz-
wyborcze (w ramach struktury organów wyborczych) i sądowe postę-
powanie w przypadku kwestionowania ustaleń właściwej komisji wy-
borczej o wynikach wyborów i przydziale mandatów. 

Rozdział IX to problematyka finansowania wyborów z budżetu 
państwa, jak też tworzenia funduszy wyborczych, finansowania kam-
panii wyborczych kandydatów i partii politycznych. Autor szczegółowo 
i krytycznie analizuje działania funduszy wyborczych wskazując, że ich 
prawna regulacja nie wyklucza wydatkowania środków poza fundu-
szem. Monografia jest zakończona wnioskami, które mają służyć uspra-
wnieniu rosyjskiego prawa wyborczego. 

Bardzo interesująca praca prof. E. Koliuszyna zasługuje na przetłu-
maczenie na język polski i wydanie na rynku polskim celem łatwiej-
szego dotarcia do polskiego czytelnika. Ustrój i zadania rosyjskich orga-
nów wyborczych oraz problemy wynikające ze stosowania rosyjskiego 
prawa wyborczego mogą zainteresować nie tylko przedstawicieli pol-
skiej doktryny, lecz także wszystkich uczestników polskiego procesu 
wyborczego, a przede wszystkim pracowników aparatu wyborczego, 
urzędników wyborczych i sędziów. 
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