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1.

Recenzowana książka została opublikowana przez brytyjskie wydawnictwo  
Routledge w ramach serii Routledge Research in Transnationalism. Była to już dwu-
dziesta siódma publikacja wydana w ramach tej serii wydawniczej. Obecnie liczy 
ona już 30 pozycji. Inicjatywa wydania serii monografii poświęconych problemom 
transnarodowości jest godna pochwały, gdyż pozwala na uwypuklenie szerszego 
spektrum problemów pojawiających się na kanwie tego niesłychanie ważnego we 
współczesnych czasach zagadnienia. Zapewnia również różnorodne spojrzenie na 
badaną problematykę, gdyż wydawca serii udostępnił możliwość publikacji autorom 
z różnych części świata oraz reprezentujących różne systemy prawne.

Publikacja dotyczy problematyki wyborczej, która jest jedną z najczęściej 
podejmowanych przez przedstawicieli nauki prawa, ale również politologów czy 
socjologów. Wybór tematyki praw wyborczych osób przebywających poza grani-
cami kraju, którego obywatelstwo posiadają, należy uznać za trafny. Głosowanie 
za granicą jest bowiem instytucją prawa wyborczego, która w ostatnich latach 
stała się przedmiotem nierzadkich sporów, zarówno co do samej zasadności jej 
wprowadzenia do porządku prawnego danego państwa, jak i samego jej kształtu. 

* Dr, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu; e-mail: 
marcinrulka2@o2.pl
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Spory te często rozstrzygają sądy posiadające kompetencję do orzekania co do 
zgodności z konstytucją1. Nie bez znaczenia jest też fakt, że na świecie rośnie 
liczba osób przebywających poza granicami państwa, które obywatelstwo po-
siadają (według danych z 2010 roku było to 214 mln osób – s. 35). Jakkolwiek 
analizę normatywną instytucji głosowania za granicą trudno uznać za wyczer-
paną, gdyż brakuje publikacji książkowej omawiającej w sposób całościowy tę 
problematykę, autor podjął się zbadania innego jej aspektu, o którym poniżej. 

2.

Recenzowana monografia obok wstępu i podsumowania składa się z siedmiu 
rozdziałów oraz jest opatrzona literaturą przedmiotu, indeksem, wykazem prze-
prowadzonych wywiadów, a także metodologią wyboru próby badawczej.

We wstępie autor formułuje trzy pytania, na które zamierza odpowiedzieć 
w pracy: 
1. Dlaczego państwa przyznają prawa wyborcze obywatelom zamieszkującym 

za granicą? 
2. Jaka jest reakcja tej grupy wyborców na przyznanie im praw wyborczych? 
3. W jaki sposób przyznane prawo do głosowania oddziałuje na relacje emi-

grantów z państwem pochodzenia oraz państwem zamieszkania? 
W celu odpowiedzi na postawione pytania posługuje się materiałem badaw-

czym zebranym podczas 63 wywiadów z różnego rodzaju organizacjami (partiami 
politycznymi, stowarzyszeniami ekspatriantów), urzędnikami oraz wyborcami, 
które autor przeprowadził w latach 2007–2010. W związku z przyjęciem metody 
socjologicznej autor zdecydował się na ograniczenie pola badawczego do trzech 

1 1) Wyrok egipskiego Sądu Administracyjnego Sprawiedliwości z 25 października 2011 r., 
w następstwie którego w nowej Konstytucji Egiptu z 2014 r. wprowadzony został art. 88 przy-
znający prawa wyborcze obywatelom Egiptu zamieszkującym za granicą; 2) Wyrok nie-
mieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2012 r., w którym uznano, że 
warunek zamieszkiwania przez nieprzerwany okres przynajmniej 3 miesięcy przez obywateli 
niemieckich chcących wykonać swoje prawo do głosowania za granicą stanowi naruszenie 
art. 38 ust. 1 Ustawy Zasadniczej, zgodnie z którym wybory do Bundestagu są powszechne; 
3) Wyrok Sądu Najwyższego Pakistanu z 29 kwietnia 2013 r. (skargi konstytucyjne nr 39 oraz 
90 z 2011 r.) nakazujący władzom stworzenie obywatelom przebywającym za granicą moż-
liwość oddania głosu w wyborach; 4) Wyrok Sądu Najwyższego Kenii z dnia 8 maja 2015 r., 
w którym sąd wskazał, że każdy obywatel Kenii zamieszkujący za granicą, nawet jeśli posiada 
obywatelstwo państwa zamieszkania, posiada prawo do głosowania, nakazując utworzenie 
zagranicznego rejestru wyborców.
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państw (Włochy i Meksyk – 2006 rok, Boliwia – 2009 rok), które stosunkowo 
niedawno zapewniły ekspatriantom prawo do głosownia. Posiłkuje się również 
przykładami z innych państw, jednak bez poparcia ich badaniami empiryczny-
mi. Wyraźnie zakreśla pole badawcze, wskazując, że jego celem nie jest analiza 
rozwiązań prawnych, a próba dotarcia do ratio legis wprowadzenia instytucji 
głosowania za granicą oraz przyjęcia konkretnych rozwiązań (s. 1–2). 

Pierwsze cztery rozdziały książki zostały poświęcone ustaleniu przesłanek, 
którymi kierują się państwa umożliwiając wyborcom oddanie głosu poza grani-
cami kraju. Pomimo że celem pracy nie była stricte analiza rozwiązań prawnych, 
autor słusznie uznał za konieczne ogólne przedstawienie omawianej instytucji. 
Tym samym rozdział pierwszy poświęcony jest wyjaśnieniu pojęcia głosowania 
za granicą oraz jego rozwojowi. Przedstawia on pobieżnie bogactwo unormowań 
prawnych wskazując na trzy najistotniejsze techniczne elementy tej instytucji. 

Pierwszy to sposób rejestracji wyborców, który może wykluczyć zdecydo-
waną większość potencjalnie uprawnionych do głosowania. Problem ten dotyczy 
szczególnie nielegalnych imigrantów (np. obywateli Meksyku w USA), a przede 
wszystkich uchodźców (s. 19–21).

Kolejny istotny element to głosowanie, które odbywa się zwykle w jednej 
z czterech form: tradycyjnej (w lokalu wyborczym), korespondencyjnej, za 
pośrednictwem pełnomocnika lub elektronicznej. Niestety autor dość zdaw-
kowo – mając na względzie nawet dobór tematyki pracy – traktuje to istotne 
zagadnienie (s. 21–22), podczas gdy odpowiedni wybór metody głosowania 
jest bodaj najistotniejszym elementem regulacji prawnej głosowania za granicą. 

Następnie autor zwraca uwagę na etap liczenia głosów, wskazując na dwa 
ważne jego aspekty. Pierwszy dotyczy miejsca zliczania głosów, gdyż może być 
to lokal wyborczy za granicą, ale również komisja wyborcza w kraju, najczęściej 
centralna. Drugą kwestią jest wliczenie głosu do wyników z odpowiedniego 
okręgu (dotyczy wyborów parlamentarnych), co ma istotny wpływ na siłę głosu 
zarówno pojedynczego wyborcy, jak i wszystkich głosujących za granicą. Zdarza 
się również, że wyborcom pozostawiana zostaje swoboda w wyborze okręgu 
wyborczego, do którego wliczony zostanie jego głos (np. Belgia). Jeszcze in-
nym rozwiązaniem jest utworzenie odrębnego okręgu lub okręgów dla tej grupy 
wyborców, czego przykładem są Włochy (s. 22–24). 

Autor zakreśla znaczenie pojęcia external voting. W pierwszej kolejności 
wskazuje, że głosowanie za granicą traktuje jako prawo obywateli danego pań-
stwa, nie zaś ich obowiązek, mimo że można wymienić pojedyncze państwa, 
które nakładają różnego rodzaju sankcje za nieoddanie głosu przez ekspatriantów 
(np. Belgia). Po drugie, rezerwuje to pojęcie jedynie do przypadków głosowania 
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przez ekspatriantów w wyborach organizowanych przez państwo pochodzenia, 
nie zaś państwo zamieszkania. Zauważa bowiem, że często przypadki te błędnie 
rozpatruje się łącznie (s. 24–26).

Przedstawia wreszcie trzy elementy głosowania za granicą odróżniające je od 
głosowania w kraju. Pierwszą cechą charakterystyczną jest ograniczenie kręgu 
obywateli uprawnionych do głosowania. Najczęściej spotykanymi warunkami po-
siadania prawa do głosowania jest zamieszkiwanie za granicą przez określony czas 
(np. nie dłuższy niż 5 lat – Kanada2), miejsce zamieszkania czy liczba emigrantów 
zamieszkująca w danym państwie. Autor podaje ciekawy przykład Boliwii, gdzie 
obywatele przebywający za granicą tylko w czterech państwach (Argentyna, 
Brazylia, Stany Zjednoczone, Hiszpania) mają możliwość oddania głosu. Z kolei 
Senegal warunkuje organizację wyborów za granicą od rejestracji przynajmniej 
500 wyborców w danym państwie. Charakterystyczne jest również ogranicze-
nie głosowania za granicą zwykle do wyborów i referendów ogólnokrajowych, 
z wyłączeniem wyborów i referendów lokalnych. Autor zauważa również, że 
jedynie kilkanaście państw wprowadza regulacje odnośnie do posiadania prawa do 
kandydowania przez obywateli przebywających za granicą. Należy jednak zauwa-
żyć, że brak takiej regulacji nie oznacza nieposiadania takiego prawa (s. 26–30). 

W rozdziale drugim przedstawione zostały możliwe uzasadnienia rosnącego 
zainteresowania państw przyznaniem obywatelom przebywającym za granicą 
praw wyborczych. 

Pierwsze to zobowiązania międzynarodowe, które jednak – poza jednym 
przypadkiem – nie ustanawiają wyraźnego obowiązku przyznania praw wy-
borczych obywatelom przebywającym poza granicami państwa pochodzenia. 
Tym wyjątkiem jest Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszyst-
kich Pracowników-Migrantów i Członków ich Rodzin z 18 grudnia 1990 roku 
(art. 41 ust. 1)3. Autor poświęca najwięcej miejsca europejskim rozwiązaniom 
międzynarodowym, tj. systemowi ochrony praw człowieka Rady Europy oraz 

2 Ograniczenie to zostało zakwestionowane na poziomie federalnym, jednakże skarga wyborcy, który 
został pozbawiony prawa do głosowania nie została uwzględniona, Wyrok Sądu Apelacyjnego 
Ontario z 20 lipca 2015 r. w sprawie Frank et al. vs. A.G. Canada, 2015 ONCA 536 (CanLII). Autor 
podaje również przykład Niemiec, gdzie prawo do udziału w wyborach wygasa po upływie 25 lat 
od opuszczenia kraju. Tak naprawdę ograniczenie to obowiązywało jedynie osoby zamieszkujące 
w państwach nienależących do Rady Europy i jedynie do 2009 r., kiedy to zostało zniesione. 
Zob. M. Rulka, Niemcy, w: K. Skotnicki (red.), External voting w wybranych państwach euro-
pejskich, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012, s. 30.

3 Art. 41 ust. 1 konwencji stanowi, że „Pracownicy-migranci oraz członkowie ich rodzin mają 
prawo do uczestniczenia w życiu politycznym kraju pochodzenia oraz głosowania i kandydo-
wania w wyborach, zgodnie z jego prawem”. Przepis ten dopełnia ust. 2 artykułu, wskazujący, 
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Unii Europejskiej (s. 33–39). Jako pominięcie należy tutaj traktować brak 
wskazania na orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka, a następie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące zgodności pozbawienia 
prawa do głosowania obywateli przebywających za granicą z art. 3 protokołu do 
europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
(zasada wolnych wyborów)4. Orzecznictwo to dopuszcza pozbawienie obywa-
teli przebywających za granicą prawa do głosowania w państwie pochodzenia 
(tj. którego obywatelstwo posiadają)5. 

Kolejne uzasadnienie również ma charakter normatywny, jednakże wynika 
z prawa krajowego. Autor wskazuje kilka podstaw wprowadzenia omawianej in-
stytucji. Pierwszą podstawą przyznania obywatelom zamieszkującym za granicą 
praw wyborczych w państwie pochodzenia jest zapewnienie tym osobom – jako 
podlegającym prawu stanowionemu przez to państwo – udziału w jego życiu 
politycznym. Autor przedstawia poglądy doktryny w kwestii warunków, na ja-
kich obywatele przebywający za granicą mieliby posiadać prawo do głosowania  
(s. 39–41), ale nie zajmuje stanowiska w tej kwestii. Najrozsądniejszym wydaje 
się rozwiązanie zaproponowane przez Rainera Bauböcka6, zgodnie z którym, 
prawo do głosowania w wyborach organizowanych za granicą powinni posiadać 
migranci pierwszej generacji, dyplomaci, uchodźcy wojenni, natomiast migranci 
kolejnych generacji mogliby takie prawo uzyskać pod dodatkowym warunkiem, 
np. zamieszkiwania przez określony czas na terytorium państwa pochodzenia 
jego przodków. 

Kolejna podstawa wprowadzenia głosowania za granicą związana jest 
z wpływem migrantów na ostateczny wynik wyborów. W wielu krajach podwa-
żano bowiem przyznanie prawa do głosowania ekspatriantom, gdyż głosy przez 
nich oddane mogłyby mieć decydujący wpływ na wynik wyborów. Dotyczy to 
w szczególności nielicznych państw, w których liczba takich wyborców jest 
większa aniżeli wyborców „krajowych”, a przynajmniej znacząca, np. Meksyku 
czy Boliwii. Instytucja external voting podważana jest również wówczas, gdy 
poglądy ekspatriantów są zasadniczo różne od poglądów wyborców „krajowych”. 

że państwa zobowiązane są „jedynie” do ułatwiania, a nie „zapewnienia” wykonywania prawa 
do głosowania.

4 Na ten temat zob. M. Rulka, Prawo do głosowania obywateli przebywających poza granicami 
kraju, Przegląd Sejmowy 2012/2, s. 67–69. 

5 Zob. np. Wyrok ETPCz z dnia 3 maja 2013 r. w sprawie Shindler przeciwko Wielkiej Brytanii, 
nr sprawy 19840/09.

6 R. Bauböck, Stakeholder Citizenship and Transnational Political Participation: A Normative 
Evaluation of External Voting, Fordham Law Review 2007/75/6, s. 2422.
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W celu zmniejszenia wpływu głosów oddanych za granicą niektóre kraje przy-
dzieliły odrębną pulę mandatów dla wyborców „zagranicznych” (np. Włochy).

Autor podaje również uzasadnienie socjopolityczne rozwoju instytucji głoso-
wania za granicą. Należy tutaj wskazać takie czynniki jak: lobbing emigrantów 
na rzecz państwa pochodzenia (czego przykładem był wpływ obywateli Meksyku 
zamieszkujących na terytorium USA na przyjęcie Meksyku do Północnoamery-
kańskiego Układu Wolnego Handlu – NAFTA); wpływ na sytuację ekonomiczną 
państwa transferów pieniężnych dokonywanych przez emigrantów; demokraty-
zacja państwa czy dążenie partii politycznych do powiększenia swojego poparcia 
poprzez przyznanie prawa do głosowania obywatelom przebywającym poza 
granicami kraju (s. 45–49).

Oprócz wskazanych wyżej podstaw, istotne są również kwestie czysto or-
ganizacyjne, związane z możliwymi trudnościami ekspatriantów w dostępie do 
informacji o wyborach oraz programie wyborczym partii politycznych, koszty 
organizacji wyborów, transparentność całego procesu wyborczego czy wreszcie 
relacje z państwem, na którego terytorium przeprowadzane są wybory (s. 42–25).

Rozdział trzeci oraz czwarty poświęcone zostały studiom przypadków, które 
mają na celu zilustrowanie wskazanych w rozdziale drugim czynników mających 
wpływ na wprowadzenie instytucji głosowania za granicą.

W rozdziale trzecim (s. 50–73) przedstawiona została regulacja głosowa-
nia za granicą w Meksyku. Problem prawa do głosowania obywateli Meksyku 
przebywających za granicą uwidocznił się już w 1848 roku, kiedy to w wyniku 
zakończonej wojny amerykańsko-meksykańskiej (1846–1848) znaczna część 
Meksyku znalazła się w granicach USA, w rezultacie czego wielu obywateli 
Meksyku znalazło się poza nowymi granicami ich kraju. Obywatele Meksyku 
zamieszkujący poza granicami kraju nie byli formalnie pozbawieni prawa od 
głosowania, gdyż mieli prawo do oddania głosu w okręgu wyborczym, do którego 
byli przypisani przed opuszczeniem kraju. Konstytucja stanowiła wyraźnie, że 
obywatel ma prawo do głosowania w okręgu wyborczym, do którego jest przypisa-
ny, co jednocześnie wyłączało jednak możliwość ustanowienia przez ustawodawcę 
głosowania zagranicznego. W okresie po drugiej wojnie światowej do końca lat 
80. rządząca Meksykiem Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna nie godziła się na 
przyznanie emigrantom prawa do głosowania z uwagi na niepewność co do ich 
preferencji politycznych. Lobbing obywateli Meksyku zamieszkujących w USA 
na rzecz przyjęcia Meksyku do NAFTA skłonił władze państwowe do zmiany 
art. 36 Konstytucji Meksyku, blokującej możliwość przyznania im prawa do 
głosowania na terytorium państwa zamieszkania (1996 rok). Istotny był również 
rosnący wzrost środków pieniężnych przekazywanych przez emigrantów rodzi-
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nom w kraju. Ostatecznie, po trwających kilkanaście lat debatach nad kształtem 
instytucji external voting, została ona przyjęta w 2005 roku. Uprawnieni do głoso-
wania zostali wszyscy ekspatrianci, pod warunkiem jednak posiadania specjalnej 
karty wyborczej, której nie posiadało większość emigrantów, w szczególności 
nielegalnych. Ponadto instytucja ta została wprowadzona jedynie w wyborach 
prezydenckich. Celem takiej regulacji było maksymalne ograniczenie wpływu 
głosów ekspatriantów na ostateczny wynik wyborów.

W rozdziale czwartym książki przedstawiona została geneza wprowadzenia 
głosowania zagranicznego przez państwo włoskie. Państwo to, podobnie jak 
Meksyk, charakteryzuje się bardzo dużą liczbą emigrantów. Jednak w przypad-
ku Włoch poważne debaty na temat wprowadzenia tej instytucji rozpoczęły się 
w latach 70., kiedy skończyła się już największa fala emigracji w związku ze 
umocnieniem się gospodarki włoskiej. Brak organizacji głosowania za granicą7 
nie oznaczał, że obywatele Włoch niezamieszkujący w kraju pozbawieni byli 
prawa do głosowania, gdyż mogli oni głosować w krajowych lokalach wybor-
czych. Przyjęta została nawet specjalna regulacja, zgodnie z którą otrzymywali 
oni darmowe bilety na pociąg (s. 78). Podobnie jak w Meksyku, jednym z głów-
nym czynników decydujących o przyznaniu migrantom faktycznego prawa do 
głosowania były potencjalne korzyści w zbliżeniu ich do kraju, które widziano 
w promowaniu przez nich włoskich produktów w państwie zamieszkania (s. 79). 
Istotne było również precyzyjne oszacowanie liczby migrantów, którzy uzyskaliby 
prawo do głosowania, na liczbę mniejszą niż się spodziewano. Partie polityczne 
obawiały się bowiem wpływu głosów migrantów o trudno przewidywalnych 
preferencjach politycznych na ostateczny wynik wyborów (s. 84). Z tego względu 
zdecydowano się na wprowadzenie rozwiązania, które ograniczało niepewność 
co do wpływu głosów z zagranicy na ostateczny wynik wyborów, przydzielając 
migrantom określoną liczbę mandatów. Wyłączono z tego głosowania obywa-
teli, którzy czasowo (do 1 roku) przebywają za granicą, chyba że znajdują się 
tam w służbie państwa. Wprowadzenie głosowania zagranicznego było o tyle 
trudne, iż wymagało zmiany kilku przepisów konstytucyjnych. Pierwsza zmiana 
miała miejsce w 2000 roku (dodanie ustępu do art. 48)8. W 2001 roku zostały 

7 Wyjątek dotyczył jedynie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w przypadku których już od 
pierwszych wyborów bezpośrednich w 1979 r. wprowadzono głosowanie za granicą, jednakże 
tylko w państwach członkowskich WE  (s. 81).

8 „Ustawa określa wymagania i sposób wykonywania prawa głosowania obywateli zamieszkałych 
za granicą i zapewnia jego realność. W tym celu utworzony zostaje okręg wyborczy dotyczący 
zagranicy dla wyborów do izb, do którego są przydzielone mandaty w liczbie określonej przez 
przepis konstytucyjny i według kryteriów określonych przez ustawę”.
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dokonane zmiany art. 569 oraz 5710 uwzględniające liczbę parlamentarzystów 
wybieranych z okręgu zagranicznego. Ustawa implementująca głosowanie zagra-
niczne została wprowadzona również w 2001 roku, choć głosowanie zagraniczne 
(korespondencyjne) zostało po raz pierwszy zastosowane dopiero w 2006 roku 
(s. 84–87). Wtedy to w wyborach do Senatu Unia (L’Unione) Romano Prodiego 
w rywalizacji w okręgach krajowych wygrała z Forza Italia Sylvio Berlusconiego 
w stosunku 153 do 152 mandatów, jednakże po doliczeniu mandatów z okręgów 
zagranicznych zwycięska okazała się Forza Italia ze 158 mandatami. Obawy 
co do wpływu głosów zagranicznych na wynik wyborów okazały się zatem po 
części uzasadnione.

W kolejnych dwóch rozdziałach autor podejmuje się ustalenia reakcji 
obywateli przebywających za granicą na umożliwienie im wykonywania praw 
wyborczych w miejscu zamieszkania.

W rozdziale piątym analizuje uczestnictwo wyborców „zagranicznych” w pro-
cedurze wyborczej biorąc pod uwagę dwa wskaźniki: liczbę zarejestrowanych 
wyborców oraz liczbę wyborców biorących udział w głosowaniu. W Meksyku 
restrykcyjne zasady rejestracji sprawiły, że przed wyborami prezydenckimi 
w 2006 roku, w których instytucja głosowania za granicą znalazła po raz pierw-
szy zastosowanie, zarejestrowało się niewiele ponad 1% wszystkich potencjalnie 
uprawnionych do głosowania. Spośród tej grupy 80% oddało głos (s. 103–105).

Znamienne jest to, że choć emigracja włoska jest zdecydowanie mniejsza 
aniżeli meksykańska, to we Włoszech (w 2006 roku) oddało głos wielokrotnie 
więcej emigrantów (ponad milion), mimo zdecydowanie niższej frekwencji liczą-
cej ok. 39%. Spowodowane to było automatyczną rejestracją obywateli włoskich 
na listach wyborców. Takie rozwiązanie przyniosło jednak również negatywny 
efekt w postaci nieprawidłowości wyborczych. Rozesłanie pakietów wyborczych 
do wszystkich obywateli włoskich zamieszkujących za granicą przyczyniło się 
niewątpliwie do przypadków wielokrotnego głosowania (s. 108).

Autor wskazuje na kilka grup czynników mających wpływ na udział obywa-
teli przebywających za granicą w wyborach. Po pierwsze czynniki polityczne, 
takie jak prowadzenie kampanii wyborczej przez partie polityczne za granicą, 
istotność wyborów dla wyborców przebywających za granicą (a nie ogółu elek-
toratu), kultura polityczna kraju (np. obowiązkowe głosowanie). Po drugie zaś 

 9 „Liczba deputowanych wynosi sześćset trzydzieści, z czego dwunastu jest wybieranych w okręgu 
wyborczym obejmującym zagranicę”.

10 „Senat Republiki jest wybierany na podstawie regionalnej, z wyłączeniem miejsc przydzielonych 
do okręgu wyborczego obejmującego zagranicę”.
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czynniki instytucjonalne, jak procedura rejestracyjna, typ wyborów, dostępne 
sposoby głosowania. Przeprowadzone badania wskazują również na trzeci ważny 
czynnik, jakim jest chęć wyrażenia związku z krajem poprzez akt głosowania, 
który przybiera wówczas wręcz emocjonalny charakter (s. 114–115).

W rozdziale szóstym autor podejmuje się ustalenia preferencji politycznych 
wyborców „zagranicznych”. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych 
z wyborcami „zagranicznymi” oddającymi głos w boliwijskich wyborach prezy-
denckich z 2009 roku stwierdził, że na preferencje wyborcze mają wpływ m.in. 
poziom zadowolenia z decyzji o opuszczeniu kraju, czas spędzony poza krajem, 
doświadczenia związane z dyskryminacją w państwie zamieszkania oraz język, 
którym wyborca posługuje się w domu (s. 123–124).

W rozdziale siódmym autor podejmuje się odpowiedzi na trzecie postawione 
we wstępie pytanie, tj. w jaki sposób przyznane prawo do głosowania oddziałuje 
na relacje emigrantów z państwem pochodzenia oraz państwem zamieszkania? 
Jean-Michel Lafleur wskazuje na ważną kwestię reakcji państw, w których prze-
prowadzane są wybory. Podaje ciekawy przykład Kanady, której ustawodawstwo 
wymaga podpisania przez przedstawicielstwo dyplomatyczne i konsularne poro-
zumienia z władzami lokalnymi dotyczącego przeprowadzenia wyborów. Państwo 
to wyraziło również niezadowolenie z włączenia jego terytorium do włoskiego 
zagranicznego okręgu wyborczego, z którego wybierani są przedstawiciele do 
włoskiego parlamentu, m.in. z powodu negatywnego wpływu takich wyborów 
na integrację ekspatriantów (s. 141–143). Autor dostrzega również niepokój 
Kanady, ale i innych państw, co do lojalności obywateli „napływowych”, po-
siadających również obywatelstwo państwa pochodzenia oraz biorących udział 
w organizowanych przez to państwo wyborach (s. 143–144). Warto również 
wskazać na ponadnarodową współpracę partii politycznych w celu osiągnięcia 
lepszego wyniku wyborczego. Katalizatorem takiej współpracy jest instytucja 
głosowania za granicą. Z badań przeprowadzonych przez autora wynika bowiem, 
że ok. 20% wyborców boliwijskich oddających głos poza granicami kraju posiada 
obywatelstwo państwa zamieszkania, a tym samym ma prawo do głosowania 
w wyborach organizowanych przez to państwo. Taka sytuacja skłania partie 
o podobnych poglądach do współpracy w celu przekonania do swoich zasadniczo 
wspólnych poglądów, co powinno być korzystne dla obu partii. Współpraca ta 
przejawia się we wzajemnym wspieraniu się w prowadzonej kampanii wyborczej, 
a często nawet w wystawianiu tego samego kandydata (s. 145–147).

W podsumowaniu autor dokonuje rekapitulacji swoich wywodów, w szcze-
gólności w zakresie odpowiedzi na pytania postawione we wstępie pracy. 
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3.

Recenzowana publikacja stanowi niewątpliwe duży wkład w badanie instytucji 
głosowania za granicą. Zawiera przede wszystkim ważny materiał badawczy, 
oparty na wywiadach z różnego rodzaju podmiotami zaangażowanymi w pro-
cedurę wyborczą przeprowadzaną poza granicami kraju organizującego wybory. 
Analizę opartą na wywiadach przeprowadzonych jedynie w trzech państwach 
należy jednak uznać za skromny materiał badawczy, być może dlatego autor po-
przestał na przedstawieniu wyników badań bez próby wysuwania dalej idących 
wniosków oraz tez.

Autor podejmuje się ustalenia przyczyn wprowadzenia instytucji głosowania 
za granicą przez coraz większą liczbę państw pomimo braku zobowiązań między-
narodowych w tym zakresie. Analiza dwóch studiów przypadku (Włochy oraz 
Meksyk) wskazuje, że wprowadzenie tej instytucji uzależnione jest od dwóch 
czynników. Po pierwsze, korzyści jakie państwo może uzyskać z przybliżenia 
do siebie obywateli zamieszkujących za granicą. Po drugie, braku istotnego 
wpływu na wynik wyborów lub pozytywnego wpływu dla aktualnie rządzących 
partii politycznych. Pokazuje to, że instytucja głosowania za granicą, podobnie 
jak wiele innych instytucji prawa wyborczego, traktowana jest jako instrument 
osiągania określonych korzyści. Ta instrumentalizacja przejawia się również po-
przez przyjmowanie konkretnych rozwiązań, gdyż dąży się zwykle do tego, aby 
wpływ głosów z zagranicy był niewielki, szczególnie że – jak pokazują wyniki 
przeprowadzonej przez autora analizy preferencji politycznych badanej grupy 
wyborców – są one dosyć odległe od preferencji wyborców krajowych i uzależ-
nione od czynników tkwiących poza zakresem działania władz państwowych 
(np. zadowolenie z decyzji o opuszczeniu kraju).

Pomimo braku międzynarodowej regulacji, powszechnie akceptowanej przez 
społeczność międzynarodową, zobowiązującej do umożliwienia oddania głosu 
również poza granicami kraju, którego obywatelstwo dana osoba posiada, wydaje 
się, że wprowadzenie tej instytucji przez kolejne państwa wydaje się nieuniknione. 
Zmiany będą zapewne postępować również w tych państwach, które w różnym 
zakresie ograniczają dostęp do głosowania za granicą, uzależniając go np. od 
rodzaju wyborów, legalności pobytu czy okresu przebywania za granicą. Więk-
szość sądów konstytucyjnych przychyla się bowiem do tezy o wpisywaniu się 
omawianej instytucji w ramy zasady powszechności wyborów, postrzegając ją 
jako gwarancję tej zasady. Rosnąca rola instytucji głosowania za granicą wynika 
przede wszystkim z dynamicznie wzrastającej mobilności mieszkańców naszego 
globu. Powoduje to również, że coraz większa grupa osób posiada dwa obywa-
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telstwa. Osoby te zwykle zyskują tym samym prawo do głosowania w dwóch 
państwach. Przykład Kanady pokazuje, że państwa mogą mieć wątpliwości co 
do lojalności obywateli wykonujących prawa wyborcze w innych państwach11. 
Zagadnienie transnarodowości pojawia się zresztą również we współpracy partii 
politycznych próbujących „zagospodarować” wspólny elektorat, co również 
wydaje się problematyczne. Rozwiązaniem tych problemów byłaby konwencja, 
która regulowałaby kwestię posiadania prawa do głosowania przez osoby mające 
więcej aniżeli jedno obywatelstwo. Byłoby to szczególnie istotne dla państw 
członkowskich UE, gdyż obywatele UE głosujący w wyborach parlamentarnych 
w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich dysponują tym samym 
większym wpływem na sprawy UE aniżeli obywatele jednego tylko państwa. 
Wynika to oczywiście z deficytu demokracji w UE oraz posiadania znaczących 
kompetencji przez jej organy międzyrządowe pozbawione bezpośredniej legity-
macji od obywateli UE.

W świetle powyższej charakterystyki recenzowana publikacja jawi się jako 
pozycja niezbędna przede wszystkim przy analizie ratio legis wprowadzenia 
głosowania za granicą, a także regulacji dotyczącej kręgu osób uprawnionych do 
głosowania za granicą. Powinna skłonić innych przedstawicieli nauki do podjęcia 
badań tej problematyki, szczególnie w sytuacji jej dynamicznego rozwoju. 

11 W sposób radykalny niezadowolenie wyraziła Mołdawia, która przyjęła ustawę uzależniającą 
objęcie mandatu parlamentarnego przez osoby posiadające podwójne obywatelstwo od zrzeczenia 
się obywatelstwa innego państwa. Regulacja ta została uznana przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka za niezgodną z art. 3 protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; zob. 
Wyrok ETPCz z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie Tănase przeciwko Mołdawii, nr sprawy 7/08.


