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Wolne i demokratyczne wybory opierają się na zasadach powszechności, równości, bezpośredniości, tajności głosowania, konkurencji partii politycznych i grup wyborców. Zasady
te podlegały różnym ograniczeniom, jednak stopniowe eliminowanie ograniczeń doprowadziło do wykształcenia się współczesnych systemów wyborczych.
Opracowanie niniejsze ma na celu przedstawienie obecnie obowiązujących systemów
wyborczych do parlamentów w wybranych krajach europejskich (Francji, Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Włoszech i Szwecji) oraz w USA
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Wolne i demokratyczne wybory opierają się na zasadach powszechności, równości, bezpośredniości, tajności głosowania, konkurencji partii politycznych i grup wyborców. Zasady te podlegały różnym ograniczeniom, bowiem w niektórych krajach jeszcze do połowy XX wieku przyznanie praw wyborczych uzależniano od posiadanego majątku, wysokości płaconego podatku, wykształcenia, koloru
skóry lub płci. Stopniowe eliminowanie tych ograniczeń doprowadziło do wykształcenia się współczesnych systemów wyborczych.
System wyborczy pełni podstawową rolę polityczną w państwach demokratycznych. Nie przypadkiem więc sprawa przyjęcia pewnego systemu lub zmiana systemu obowiązującego wywołuje szerokie
dyskusje i kontrowersje. Spowodowane jest to między innymi tym, że przy danym stopniu poparcia opinii publicznej (elektoratu) kraju dla różnych partii, poprzez wprowadzenie nowego systemu wyborczego można osiągnąć daleko idące zmiany w składzie parlamentu oraz w składzie i programie rządu.
O zmianach systemu wyborczego decyduje najczęściej rozwój sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa lub istotna zmiana sytuacji na arenie międzynarodowej. W zdecydowanej jednak większości
przypadków zmiany te nie dotyczą podstawowych zasad prawa wyborczego, tj. powszechności, równości, bezpośredniości i tajności głosowania, które zostały wykształcone w rezultacie długiego procesu historycznego.
Zasadniczo wyróżnia się dwa podstawowe systemy wyborcze: większościowy i proporcjonalny.
W systemie wyborczym opartym na zasadzie większości względnej (system ten obowiązuje np. w
Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie oraz przy obsadzie połowy mandatów do Bundestagu w RFN), tworzy się system okręgów wyborczych, a w każdym z nich kilku kandydatów walczy o jeden mandat.
Inaczej mówiąc, wyborca w danym okręgu dokonuje wyboru spośród kilku kandydatów posługując się
większościową techniką głosowania. Kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, otrzymuje mandat.
System ten preferuje największe partie polityczne o ustabilizowanej, silnej pozycji politycznej i finansowej. W praktyce eliminuje z walki wyborczej partie małe lub zdobywające dopiero elektorat.
Natomiast w systemach wyborczych opartych na zasadzie proporcjonalności (stosowanych np. w Belgii, Holandii, Włoszech i Danii) podstawową ideą jest taki podział miejsc w ciele przedstawicielskim,
który odpowiadałby w przybliżeniu podziałowi głosów (otrzymanych w trakcie wyborów) pomiędzy poszczególne partie. W klasycznej postaci system ten dopuszcza głosowanie tylko na partie.
Jednak najczęściej w wielomandatowych okręgach wyborczych do walki wyborczej przystępują kandydaci (a nie partie) rywalizujący o określoną liczbę mandatów (najczęściej od 2 do 15), które przydzielane są proporcjonalnie do liczby zdobytych głosów.
W systemie proporcjonalnym znacznie większe niż w systemie większościowym, szanse uzyskania mandatów, mają partie mniejsze i słabsze finansowo. Dlatego też w większości krajów blokuje się
niektórym z nich dostęp do parlamentu, wyłączając je z rozdziału mandatów przez stosowanie klauzul
zaporowych. Polegają one na tym, że do rozdziału mandatów w wyborach parlamentarnych dopuszcza
się tylko takie partie, które zdobyły określoną przez klauzulę liczbę głosów. Takie systemy istnieją w
Szwecji, Norwegii, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Izraelu i w odniesieniu do połowy mandatów Parlamentu Federalnego w RFN.
W systemach opartych na zasadzie proporcjonalności w wielu krajach część mandatów zostaje obsadzona przez kandydatów umieszczonych na tzw. listach krajowych. Listy krajowe zgłaszają centralnym
komisjom wyborczym komitety wyborcze partii politycznych lub innych ugrupowań biorących udział w
wyborach, umieszczając na nich (w wytypowanej przez komitety wyborcze kolejności) nazwiska kan-
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dydatów danej partii. Po zakończeniu głosowania w okręgach wyborczych każdej z partii przyznaje się
proporcjonalnie do ilości zdobytych głosów odpowiednią liczbę mandatów z listy krajowej. W przypadku RFN, wyborcy głosują bezpośrednio na listy krajowe poszczególnych partii.
Istotną rolę w proporcjonalnym systemie wyborczym odgrywa też sposób obliczania głosów. Najczęściej stosowanymi są metody:
d'Honta: W każdym okręgu wyborczym dzieli się mandaty pomiędzy poszczególne listy kandydatów w następujący sposób: liczby głosów ważnych, oddanych na poszczególne listy dzieli się przez kolejne liczby naturalne zaczynając od liczby 1, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów
można uszeregować kolejno tyle największych liczb, ile jest w okręgu wyborczym mandatów do
podziału; każdej liście kandydatów przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy
sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno najwyższych. Np.:
partia
liczba zdobytych głosów (x)
x:2
x:3
x:4
x:5
x:6

A

B

3702
1855
123
92
74
61

5301
2654
1766
132
106
88

C
3003
1507
100
75
60
50

Przy siedmiu mandatach do obsadzenia, partia A zdobywa - 2, partia B - 3, partia C -2.
Sainte-Lague'a: Jest to modyfikacja metody d'Honta; zmierza ona do zniwelowania uprzywilejowania, jakie uzyskują największe partie przy podziale mandatów metodą d'Honta. Metoda SaintLague'a przyjmuje jako punkt wyjścia do tworzenia ilorazów liczbę głosów otrzymanych przez poszczególne partie, dzieloną wstępnie przez 1,4, a następnie przez liczby naturalne nieparzyste. Np.
tzw. wariant "skandynawski": Ogólną ilość głosów, jakie zostały oddane na określoną partię lub listę
kandydatów w danym okręgu dzieli się kolejno przez: 1,4 a następnie przez 3, 5, 7 i dalsze liczby nieparzyste. Następne czynności identyczne jak w metodzie d'Hondta. Np.:

liczba zdobytych głosów (x)
x:l,4
x:3
x:5
x:7

A
3702
2645
88
52
37

partia
B
5301
3784
1266
75
54

C
3003
2147
71
42
30

największych reszt: Ustala się w niej średnią liczbę głosów przypadającą w danym okręgu wyborczym na jeden mandat, a następnie dzieli liczbę otrzymanych przez daną partię głosów przez tę średnią.
Otrzymana w wyniku dzielenia liczba całkowita wyznacza liczbę mandatów, które otrzymuje dana
partia. Pozostała liczba mandatów przydzielana jest (aż do ich wyczerpania) według malejących reszt
dzielenia. Np.:
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(Reszty, którym przysługuje mandat, oznaczone są kursywą.)
partie
A
B
liczba zdobytych głosów (x)
370
530
2 mandaty
x = 600
0
0
reszta
0,616
0,883
3 mandaty
x = 400
0
1
reszta
0,925
0,325
4 mandaty
x = 300
1
1
reszta
0,233
0,766
5 mandatów
x = 240
1
2
reszta
6 mandatów
x = 200
reszta

0,541

0,208

1
0,850

2
0,650

C
300
0
0,500
0
0,750
1
0,000
1
0,250
1
0,500

Należy zaznaczyć, że nie ma żadnych obiektywnych przesłanek przemawiających za zastosowaniem określonej metody. Jednak różne metody przydziału mandatów w systemie proporcjonalnym
prowadzą do różnych wyników wyborów.
Opracowanie niniejsze ma na celu przedstawienie obecnie obowiązujących systemów wyborczych do parlamentów w wybranych krajach europejskich (Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Włoszech i Szwecji) oraz w USA
I. SYSTEM WYBORCZY WE FRANCJI
Zasady francuskiego systemu wyborczego zostały opracowane w 1958 roku, a Kodeks Prawa Wyborczego wszedł w życie 27 X 1964 roku. Natomiast w latach następnych przeprowadzono wiele jego
nowelizacji.
1. Czynne i bierne prawo wyborcze
Prawo wybierania mają Francuzi i Francuzki, którzy ukończyli osiemnaście lat, korzystający z praw
obywatelskich i politycznych. W wyborach nie mogą brać udziału:
a) osoby skazane za popełnienie zbrodni;
b) osoby skazane na karę więzienia bez zawieszenia lub na karę więzienia z zawieszeniem powyżej jednego miesiąca, z grzywną lub bez, wymierzoną za kradzież, oszustwo, nadużycie zaufania, za
występki karalne taką samą karą jak kradzież, za fałszywe zeznanie, przekupstwo lub płatną protekcję,
za fałszerstwa dokumentów prywatnych, handlowych lub bankowych oraz za przestępstwa przeciwko
obyczajności;
c) osoby skazane na karę więzienia powyżej trzech miesięcy bez zawieszenia lub na karę więzienia powyżej sześciu miesięcy z zawieszeniem orzeczonej za popełnienie innego występku niż wymienione w punkcie b);
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d) osoby skazane zaocznie;
e) bankruci, którym nie przywrócono praw, a których upadłość została orzeczona przez sąd francuski lub wyrok zapadł za granicą, lecz wykonalny jest we Francji;
f) osoby ubezwłasnowolnione;
g) osoby, które sąd pozbawił prawa głosowania i wybieralności stosując ustawy zezwalające na orzeczenie tego środka.
Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu Francuzowi i Francuzce, którzy mają ukończone dwadzieścia trzy lata i zgłoszą swoją kandydaturę, z zastrzeżeniem wymienionych powyżej przypadków
niezdolności lub niewybieralności przewidzianych ustawą
2. Wybory parlamentarne
Wybory są przeprowadzane w każdej gminie, w ciągu jednego dnia (niedzieli). W przypadku gdy
odbywa się druga tura głosowania, to wyznaczana jest ona w pierwszą niedzielę po pierwszej turze. W
drugiej turze głosowania mogą brać udział jedynie wyborcy wpisani do spisów wyborców w pierwszej
turze.
Głosowanie odbywa się na podstawie spisu wyborców. Wpis do niego jest obowiązkowy. Do spisu
wyborców wpisani są:
a) wszyscy wyborcy, których miejsce zamieszkania znajduje się w danej gminie lub mieszkający w
niej od co najmniej sześciu miesięcy;
b) osoby, które w roku składania wniosku o wpis do spisu wyborców są wpisane po raz piąty z rzędu
w rejestrze jednego z podatków bezpośrednich gminy, a które, choć nie zamieszkują na stałe w danej
gminie, wyraziły wolę korzystania w niej ze swego prawa wyborczego;
c) urzędnicy państwowi zobowiązani z tytułu pełnionych funkcji do stałego pobytu w danej gminie.
Do spisu wpisuje się również na tych samych warunkach osoby, które nie spełniły wyżej wymienionych zasad dotyczących wieku i zamieszkania w czasie sporządzania spisów, ale będą je spełniać
przed ostatecznym zakończeniem spisu.
Francuzi i Francuzki osiedleni za granicą i zarejestrowani w konsulacie francuskim mogą być wpisani do spisu w jednej z gmin poniżej wymienionych:
a) gminie miejsca urodzenia;
b) gminie ostatniego miejsca zamieszkania;
c) gminie ostatniego miejsca pobytu nie krótszego niż sześć miesięcy;
d) gminie miejsca urodzenia i wpisu do obecnego lub dawnego spisu wyborców jednego z ich wstępnych;
e) gminie w której spisie wyborców jest wpisany jeden z ich zstępnych pierwszego stopnia;
f) gminie w której figurują na liście podatników jednego z czterech podatków bezpośrednich.
Mogą również składać wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców dowolnie wybranej gminy
liczącej ponad 30 000 tysięcy mieszkańców. Liczba takich wpisów nie może jednak przekroczyć 2% wyborców wpisanych do spisu danej gminy zakończonego po ostatniej corocznej aktualizacji.
Spisy wyborców są stałe i podlegają corocznej weryfikacji.
Głosowanie jest tajne. Karty do głosowania umieszcza się w kopertach. Przed rozpoczęciem głosowania, komisja wyborcza stwierdza, czy liczba kopert odpowiada ściśle liczbie wyborców.
W lokalu wyborczym wyborca po stwierdzeniu jego tożsamości, bierze ze stołu kopertę i nie wychodząc z lokalu wyborczego, powinien udać się do wydzielonego pomieszczenia przygotowanego tak, aby
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nie widziany przez nikogo mógł włożyć kartę do głosowania do koperty. Po okazaniu przewodniczącemu,
że trzyma tylko jedną kopertę, wrzuca osobiście kopertę do urny.
W każdym lokalu wyborczym znajduje się jedna kabina wyborcza na 300 wpisanych wyborców. Kabiny wyborcze powinny być umieszczone tak, aby obecni mogli śledzić przebieg głosowania.
W lokalach wyborczych gmin powyżej 3 500 mieszkańców instaluje się maszyny do głosowania. Powinny spełniać one następujące warunki:
a) posiadać urządzenie wykluczające kontrolę wyborcy w czasie głosowania;
b) umożliwić zarejestrowanie głosu nie wyrażającego woli wyborcy (vote blanc - głos pusty);
c) nie dopuścić do zarejestrowania więcej niż jednego głosu od jednego wyborcy w czasie danego głosowania;
d) podsumować na liczniku liczbę głosujących, którą można odczytać w toku głosowania;
e) podsumować głosy oddane na każdą listę lub każdego kandydata oraz głosy nie dokonujące wyboru na licznikach, które można odczytać dopiero po zamknięciu głosowania.
W tych lokalach wyborczych po stwierdzeniu tożsamości wyborcy, wyborca rejestruje swój głos przy
pomocy maszyny.
Każdy wyborca potwierdza oddanie głosu przez podpis na spisie wyborczym w obecności komisji.
Po zakończeniu głosowania przystępuje się do liczenia podpisów. Następnie oblicza się wyniki w
następujący sposób: otwiera się urnę i ustala się liczbę kopert. Koperty z kartami do głosowania układa
się w pakiety po 100 sztuk. Potem jeden z członków komisji (skrutator) odczytuje je na głos. Nazwiska umieszczone na kartach są zapisywane przez co najmniej dwóch skrutatorów w specjalnych wykazach.
W lokalach wyborczych posiadających maszyną do głosowania, po zakończeniu głosowania przewodniczący podaje do wglądu liczniki sumujące głosy oddane na każdą listę lub kandydata, aby członkowie
komisji, delegaci kandydatów oraz wyborcy mogli je odczytać. Następnie wyniki są zapisywane przez
sekretarza.
Każdy kandydat lub jego przedstawiciel ma prawo kontrolować wszelkie czynności związane z głosowaniem, ustalaniem wyników i liczeniem głosów we wszystkich lokalach wyborczych oraz wymagać wpisania do protokołu wszelkich uwag, protestów lub wątpliwości dotyczących tych czynności,
przed ogłoszeniem wyników albo po ich ogłoszeniu.
A. Wybory do Zgromadzenia Narodowego
Francuskie Zgromadzenie Narodowe składa się z 577 deputowanych wybranych w departamentach Francji na okres pięciu lat (liczba wybieranych deputowanych nie jest stała. Uzależniona jest od
ilości okręgów wyborczych. 577 mandatów było do zdobycia w ostatnich wyborach w 1988 roku).
Poza przypadkiem rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, wybory powszechne odbywają się do
sześćdziesięciu dni przed wygaśnięciem jego uprawnień.
Posłowie są wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych przez głosowanie na listy partyjne z zastosowaniem zasady większościowej.
Podziału mandatów dokonuje się jedynie pomiędzy fetami, które otrzymały przynajmniej 5% oddanych głosów.
Weryfikacji podziału mandatów dokonuje się na pierwszej zwyczajnej sesji parlamentu po ogłoszeniu wyników spisu powszechnego ludności.
W pierwszej turze głosowania nie zostaje wybrany kandydat, który nie uzyskał:
a) absolutnej większości głosów;
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b) liczby głosów równej 1/4 liczby wyborców wpisanych do spisu wyborców.
W drugiej turze wystarcza większość względna, a przy równej liczbie głosów - wybrany jest starszy kandydat.
W praktyce, w drugiej turze wyborów występuje zjawisko zawierania porozumień wyborczych, wskutek czego walkę między partiami zastępuje walka między blokami wyborczymi.
Mandat deputowanego nie może być łączony z więcej niż jednym mandatem wyborczym lub z innym
stanowiskiem obieralnym.
Deputowanych wybranych w okręgach, których mandat wygasł wskutek śmierci, przyjęcia funkcji członka rządu lub członka Rady Konstytucyjnej, albo przedłużenia o ponad sześć miesięcy czasowej
misji powierzonej mu poprzez rząd, zastępują, do czasu ponownych wyborów zastępcy wybrani w tym
celu i w tym samym czasie co deputowani.
B. Wybory do Senatu
Senat składa się z 321 senatorów reprezentujących interesy społeczności lokalnych. (W liczbie tej
mieszczą się mandaty przewidziane dla przedstawicieli Francuzów zamieszkałych poza Francją.)
Senatorowie wybierani są na okres dziewięciu lat. Co trzy lata wymianie podlega 1/3 składu Senatu. W tym celu senatorowie podzieleni są na trzy grupy A, B i C, w przybliżeniu równe. Mandat senatorów każdej grupy rozpoczyna się w dniu otwarcia zwyczajnej sesji październikowej następującej po ich
wyborze, w dniu tym wygasa mandat poprzednich senatorów.
Wybory senatorów odbywają się do sześćdziesięciu dni przed rozpoczęciem ich mandatu.
Senatorowie są wybierani w każdym departamencie przez kolegium elektorów, w którego skład
wchodzą:
a) deputowani do Zgromadzenia Narodowego;
b) członkowie rad generalnych;
c) delegaci rad municypalnych lub ich zastępcy.
Dekret zwołujący elektorów wyznacza dzień, w którym należy powołać delegatów municypalnych i ich zastępców. Ogłaszany jest on co najmniej na trzy tygodnie przed wyborami elektorów.
Rady municypalne w gminach poniżej 9 000 mieszkańców wybierają:
a) 1 delegata rad municypalnych liczących 9 lub 11 członków;
b) 3 delegatów rad municypalnych liczących 13 członków
c) 5 delegatów rad municypalnych liczących 17 członków;
d) 7 delegatów rad municypalnych liczących 21 członków;
e) 15 delegatów rad municypalnych liczących 23 członków.
W przypadku gdy gmina liczy więcej niż 9 000 mieszkańców oraz we wszystkich gminach departamentu Sekwany, delegowani są wszyscy radni municypalni.
Poza tym, w gminach liczących ponad 30 000 mieszkańców, rady municypalne wybierają dodatkowo delegatów w stosunku 1 delegat na każdy 1000 mieszkańców powyżej 30 000.
Jeśli delegatów jest nie więcej niż pięciu, mają trzech zastępców. Liczba zastępców zwiększa się o
dwóch na każdych następnych pięciu delegatów.
W departamentach, którym przysługują cztery lub mniej mandaty senatorskie, wybory są większościowe i odbywają się w dwóch turach.
Nie jest wybrany senatorem, kto w pierwszej turze nie uzyska:
a) większości bezwzględnej oddanych głosów;
b) liczby głosów równej 1/4 liczby elektorów wpisanych na listę wyborczą.
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W drugiej turze wystarcza większość względna. Przy równej liczbie głosów wybrany zostaje kandydat starszy.
W departamentach, w których wybiera się minimum pięciu senatorów, wybory odbywają się zgodnie z zasadą proporcjonalności. Mandaty z każdej listy kandydaci otrzymują według kolejności, w jakiej
figurują na liście.
W departamentach, gdzie dokonuje się wyborów większościowych, każdy kandydat zobowiązany jest
wskazać w swej deklaracji osobę, która go zastąpi jako senatora w przypadku śmierci, przyjęcia funkcji
członka rządu lub Rady Konstytucyjnej albo przedłużenia się na ponad sześć miesięcy misji czasowej
powierzonej przez rząd.

II SYSTEM WYBORCZY W NIEMCZECH
Zasady niemieckiego systemu wyborczego zostały opracowane w 1956 roku, a w chwili obecnej
obowiązuje tekst jednolity federalnej ustawy wyborczej (Bundeswahlgesetz) z 1 września 1975 roku
(uzupełniony 19 października 1990 roku).
Aktem wykonawczym jest federalna ordynacja wyborcza (Bundeswahlordnung) wydana przez federalnego ministra spraw wewnętrznych. Obecnie obowiązuje ordynacja z 28 sierpnia 1985 roku. (Tekst
jednolity z 7 grudnia 1989 roku).
1. Czynne i bierne prawo wyborcze
Uprawnieni do glosowania są wszyscy Niemcy, którzy w dniu wyborów:
a) ukończyli osiemnasty rok życia;
b) zamieszkują na terenie Niemiec od co najmniej trzech miesięcy;
c) nie są pozbawieni prawa głosowania. Pozbawione praw wyborczych są:
a) osoby, które na mocy orzeczenia sądowego nie posiadają prawa wyborczego;
b) osoby ubezwłasnowolnione lub na skutek zaburzeń umysłowych - znajdujące się pod
kuratelą, o ile nie wykażą na podstawie zaświadczenia sądu opiekuńczego, że kuratela została
ustanowiona za ich zgodą;
c) osoby przebywające w szpitalach psychiatrycznych.
Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim tym, którzy w dniu wyborów:
a) co najmniej od jednego roku są Niemcami;
b) ukończyli osiemnasty rok życia. Biernego prawa wyborczego są pozbawione:
a) osoby pozbawione czynnego prawa wyborczego;
b) osoby, które na skutek orzeczenia sądowego nie posiadają prawa wyborczego lub zdolności do
piastowania urzędów publicznych;
c) osoby, które nie posiadając niemieckiej przynależności państwowej są Niemcami (w
rozumieniu art. 116 ust. 1 Ustawy Zasadniczej Niemcem jest każdy, kto na podstawie przepisów
prawnych byłej Rzeszy Niemieckiej posiadał do 1945 roku niemiecką przynależność państwową lub
jego wstępni odpowiadali temu kryterium) i uzyskały ten status prawny przez zrzeczenie się
niemieckiej przynależności państwowej.
2. Wybory parlamentarne
Dzień wyborów wyznacza prezydent federalny. Dniem wyborów musi być niedziela lub usta-
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wowy dzień świąteczny.
Władze gminne prowadzą dla każdego obwodu wyborczego spis uprawnionych do głosowania. Spis
wyborców powinien być wyłożony publicznie w dniach roboczych od dwudziestego do szesnastego
dnia przed głosowaniem.
Wyboru dokonuje się za pomocą urzędowych kart do głosowania w urzędowych kopertach.
Wyborca oddaje dwa głosy:
a) pierwszy, za pomocą postawionego na karcie do głosowania krzyżyka lub innego jednoznacznego oznaczenia wybranego kandydata;
b) drugi, za pomocą postawionego na karcie do głosowania krzyżyka lub innego jednoznacznego oznaczenia listy krajowej.
W czasie wyborów powinny być podjęte środki, aby wyborca mógł w sposób nieskrępowany i tajny
oznaczyć kartę do głosowania i włożyć do koperty. Do gromadzenia kopert powinny być używane
urny wyborcze, które zapewniają przestrzeganie tajemnicy wyborczej. Wyborca, który nie umie czytać
albo na skutek upośledzenia cielesnego nie jest w stanie oznaczyć karty do głosowania, może skorzystać
z pomocy innej osoby.
Dla ułatwienia głosowania i obliczania głosów mogą być użyte zamiast kart do głosowania, kopert
wyborczych i urn wyborczych, aparaty wyborcze z urządzeniami liczącymi. Aparaty wyborcze muszą
gwarantować utrzymanie tajemnicy oddania głosu. Ich konstrukcja musi być dopuszczona urzędowo dla
poszczególnych wyborów lub generalnie.
O dopuszczeniu rozstrzyga federalny minister spraw wewnętrznych na wniosek wytwórcy aparatu wyborczego.
Wyborca może wziąć udział w wyborach również korespondencyjnie (listownie). W wyborach listownych, wyborca powinien przesłać okręgowemu kierownikowi wyborczemu okręgu wyborczego, w którym
zostało wydane zaświadczenie wyborcze, w zamkniętej kopercie wyborczej:
a) swoje zaświadczenie wyborcze;
b) w oddzielnej zamkniętej kopercie swoją kartę do głosowania na tyle wcześnie, aby list wyborczy (Wahlbrief) wpłynął najpóźniej w dniu wyborów do godziny osiemnastej. Wyborca lub jego zaufana osoba powinna na zaświadczeniu wyborczym oświadczyć, że karta do głosowania została oznakowana osobiście lub zgodnie z wyrażoną wolą wyborcy.
Głosy są nieważne, jeżeli karta do głosowania;
a) oddana jest w nieurzędowej kopercie;
b) oddana jest w kopercie wyborczej, która w sposób oczywisty narusza tajemnicę wyborczą i różni
się od pozostałych lub zawiera wyraźnie wyczuwalny przedmiot;
c) nie jest sporządzona urzędowo łub ważna jest dla innego okręgu wyborczego;
d) nie zawiera oznaczenia;
e) nie pozwala na niewątpliwe rozpoznanie woli wyborcy;
f) zawiera dopisek lub zastrzeżenie.
Po zakończeniu czynności wyborczych prezydium wyborcze ustala, ile głosów zostało oddanych w
obwodzie wyborczym na poszczególne okręgowe listy wyborcze i listy krajowe.
Okręgowy kierownik wyborczy powiadamia wybranego z okręgu wyborczego posła i wzywa go, aby
w przeciągu jednego tygodnia oświadczył na piśmie, czy przyjmuje wybór.
Natomiast Krajowa Komisja Wyborcza ustala, ile głosów zostało oddanych w kraju na poszczególne listy krajowe, zaś Federalna Komisja Wyborcza ustala, ile mandatów przypada na poszczególne
listy krajowe i którzy kandydaci zostali wybrani.
Krajowy kierownik wyborczy powiadamia wybranych i wzywa ich, aby w przeciągu jednego tygo-
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dnia oświadczyli na piśmie czy przyjmują wybór.
A. Wybory do Bundestagu
Niemiecki Parlament Federalny składa się z 656 posłów. Są oni wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych według zasady większościowej połączonej z
zasadą proporcjonalności.
W RFN proces zgłaszania kandydatów zdominowany jest przez partie polityczne. Partie polityczne w Niemczech dzielą się na parlamentarne, tzn. takie, które od ostatnich wyborów mają co
najmniej 5 mandatów w Bundestagu lub w Landtagu (parlamenty poszczególnych krajów), i pozostałe.
Tzw. partie parlamentarne zgłaszają kandydatów na mocy prawa, pozostałe ugrupowania muszą zostać
uprzednio uznane za partie przez Związkową Komisję Wyborczą.
Procedura zgłaszania kandydatów jest inna w okręgach wyborczych i inna przy przedstawianiu list
krajowych. Kandydaci w okręgu wyborczym mogą zostać zgłoszeni przez krajowy zarząd partii politycznej (gdy chodzi o partię, która nie ma aktualnie reprezentacji parlamentarnej, konieczne są dodatkowe
podpisy 200 wyborców z danego okręgu), lub przez grupę wyborców z danego okręgu w liczbie przynajmniej 200.
Natomiast zgłoszenia listy krajowej mogą dokonać tylko krajowe zarządy partii politycznych, przy
czym zgłoszenie partii pozbawionej aktualnej reprezentacji parlamentarnej wymaga dodatkowo podpisania przez wyborców w liczbie 1% uprawnionych do głosowania w danym kraju (nie więcej jednak niż
2000).
Jako kandydat partii na okręgowej liście wyborczej może być wymieniony tylko ten, kto został jako
taki wybrany na zebraniu członków partii lub na ogólnym zebraniu przedstawicieli (wybranych spośród
członków partii).
O dopuszczeniu list krajowych i okręgowych rozstrzyga Krajowa Komisja Wyborcza 58 dnia
przed wyborami.
W każdym okręgu wyborczym wybierany jest jeden poseł. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga losowanie, przeprowadzone
przez okręgowego kierownika wyborczego.
Ustawodawstwo wyborcze dopuszcza możliwość kandydowania tej samej osoby równocześnie w
okręgu wyborczym i na liście krajowej, ale niekoniecznie w tym samym kraju, w którym znajduje się
okręg. Tak więc kandydat, który nie wygrał wyborów w okręgu, ma mimo to szanse zostać posłem,
jeżeli figurował na jednej z list krajowych swojej partii, a partia ta otrzymała odpowiednią ilość głosów
drugich. Pozwala to na zapewnienie mandatu przywódcom i wybitnym działaczom partii bez względu na stosunek do nich wyborców w okręgach.
328 posłów wybiera się w jednomandatowych okręgach wyborczych na podstawie systemu większościowego. Na karcie do głosowania wymienione są nazwiska wszystkich kandydatów z danego okręgu i wyborca oddaje głos (tzw. głos pierwszy) na jednego z nich. Wybrany zostaje kandydat, który
uzyskał największą liczbę głosów (system większości względnej).
Druga połowa mandatów jest rozdzielana na szczeblu krajów na zasadzie proporcjonalności (system d'Hondta). W każdym z krajów RFN zgłaszane są przez partie biorące udział w wyborach tzw.
krajowe listy wyborcze, obejmujące niekiedy po kilkadziesiąt nazwisk. Wyborca oddaje głos (tzw. głos
drugi) przez wskazanie listy (partii), której udziela poparcia. Przydział mandatów dla poszczególnych
partii następuje proporcjonalnie do liczby głosów, które w skali kraju padły na listę danej partii. Na tej
podstawie ustala się liczbę mandatów, która powinna przypaść partii w danym kraju.
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Od tak ustalonej liczby mandatów odejmuje się liczbę mandatów zdobytych przez kandydatów danej
partii w okręgach wyborczych (tzw. mandaty bezpośrednie), a pozostałe mandaty przypadają kandydatom
z list krajowych, według kolejności umieszczenia ich na tych listach. (Np. do obsadzenia jest w danym kraju 11 mandatów z okręgów wyborczych i 11 mandatów z list krajowych.
Na listy krajowe padła następująca liczba głosów: SPD 46,4%, CDU 44,1%, FDP 8,8%. a więc proporcjonalna liczba mandatów powinna wynosić odpowiednio: 10, 10, 2 mandaty. W okręgach wyborczych wybrano 6 kandydatów z SPD i 5 z CDU, tak więc do obsadzenia z list krajowych pozostało 4
mandaty dla SPD, 5 mandatów dla CDU i 2 mandaty dla FDP.
Gdy jakaś partia uzyska w okręgach wyborczych więcej mandatów bezpośrednich niż liczba przypadająca jej w proporcji do liczby głosów w skali kraju partia zachowuje te tzw. "mandaty nadwyżkowe", a
liczba deputowanych do parlamentu zostaje odpowiednio zwiększona. W takim wypadku kandydaci z
listy krajowej danej partii nie uzyskują żadnego mandatu).
Ordynacja wyborcza ustala jednak, że mandaty z list krajowych może uzyskać tylko partia, która
uzyskała przynajmniej 5% głosów w skali ogólnofederalnej lub zdobyła 3 mandaty bezpośrednie.
Ważność wyborów stwierdza Bundestag, a od jego decyzji przysługuje odwołanie do Związkowego Trybunału Konstytucyjnego.

III. SYSTEM WYBORCZY WIELKIEJ BRYTANII
W Wielkiej Brytanii jedynym centralnym organem wybieranym jest Izba Gmin. Izba Gmin nie ma
określonego w sposób trwały czasu trwania kadencji. Ustawa o Parlamencie z 1911 roku ustanawia
zasadę, że kadencja Izby Gmin nie może przekroczyć 5 lat. Tym samym wcześniejsze rozwiązanie parlamentu, które w innych państwach ma charakter nadzwyczajnego zakończenia kadencji i bywa wyrazem konfliktu między parlamentem i rządem, w Wielkiej Brytanii jest normalnym zakończeniem jego
pełnomocnictw.
1. Czynne i bierne prawo wyborcze.
Czynne prawo wyborcze przysługuje w Wielkiej Brytanii każdemu obywatelowi, który skończył 18
lat. Stwierdza się je poprzez wpisanie uprawnionego do Rejestru Krajowego w miejscu zamieszkania.
Rejestr prowadzony jest z urzędu i korygowany raz do roku w dniu 1 listopada.
Praw wyborczych pozbawieni są;
a) członkowie Izby Lordów, jeżeli nie zrzekli się tytułu;
b) obcokrajowcy, którzy nie zostali naturalizowani;
c) upośledzeni umysłowo;
d) skazani przez sąd za zdradę, zbrodnię lub uznani winnymi korupcji.
Bierne prawo wyborcze przysługuje uprawnionym do głosowania, jeżeli ukończyli 21 lat. Biernego
prawa wyborczego pozbawione są;
a) osoby, które zbankrutowały;
b) osoby związane kontraktem z rządem;
c) osoby pobierające rentę ze Skarbu Państwa;
d) kler.
Posłami nie mogą być również osoby piastujące urzędy publiczne opłacane ze Skarbu Korony z
wyjątkiem stanowisk politycznych, które są określone w odrębnej ustawie.
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2 Wybory parlamentarne
Rozwiązanie parlamentu oraz wyznaczenie daty nowych wyborów należy formalnie do prerogatyw osobistych panującego. Faktycznie jest to decyzja podejmowana przez premiera, rola monarchy
sprowadza się do podpisania i ogłoszenia proklamacji o rozwiązaniu Izby Gmin i zarządzeniu wyborów.
Nowe wybory muszą się odbyć nie później niż 20 - 25 dni od zapowiadającej je Proklamacji Królewskiej. Ustawy wyborcze z lat 1832, 1867, 1884, 1918, 1928, 1948, 1969, gwarantowały powszechność,
równość i tajność głosowania oraz rozszerzały liczbę uprawnionych.
W Wielkiej Brytanii wybory są równe, tj. każdemu uprawnionemu przysługuje prawo oddania jednego głosu.
Kraj podzielony jest na jednomandatowe okręgi wyborcze tworzone raz na 15 lat decyzją opartego na reprezentantach partii konserwatywnej i partii pracy specjalnego organu (Boundary Commission). Jego decyzja podlega zatwierdzeniu przez Izbę Gmin.
Okręgi wyborcze powinny być - w myśl ustawy - równe pod względem liczebności. W praktyce z
uwagi na duży upływ czasu między decyzjami o podziale na okręgi równość prawa wyborczego ma charakter jedynie formalny.
Irlandia Północna bez względu na liczbę ludności wybiera 12 posłów.
Brytyjskie prawo wyborcze nie wymaga głosowania osobistego, dopuszczając głosowanie listowne lub przez pełnomocnika.
Wybory odbywają się w okręgowych komisjach wyborczych. Głosuje się za pomocą kart do głosowania umieszczanych w kopertach wyborczych.
Jeżeli w okręgu wyborczym zgłoszono tylko jednego kandydata następuje tzw. nominacja kandydata - uznaje się osobę kandydującą za wybraną z dniem zgłoszenia kandydatury bez organizowania
głosowania (tzw. wybory niesporne).
Brytyjskie prawo wyborcze zna też instytucję wyborów uzupełniających, przeprowadzonych w przypadku wakatu.
W warunkach brytyjskiego systemu parlamentarnego (praktycznie dwupartyjnego) decydujący praktycznie głos premiera w kwestii daty nowych wyborów stanowi ogromny przywilej dla partii rządzącej.
Premier, dążąc do utrzymania władzy własnej partii politycznej, z reguły do rozwiązania parlamentu wybiera moment najdogodniejszy, uwzględniając aktualną sytuację gospodarki narodowej,
stosunki międzynarodowe, stosunki wewnątrz własnej partii, a także partii opozycyjnej. Wybierając
stosowny moment ma możliwość nie tylko przygotowania własnego programu wyborczego i wykorzystania sprzyjający sytuacji, lecz także możliwość świadomego i celowego kształtowania faktów politycznych i ekonomicznych, zapewniających poparcie społeczeństwa.
Opozycja, nie chcąc być zaskoczona terminem wyborów w nieodpowiednim dla siebie momencie, stara się przez cały okres trwania pełnomocnictw parlamentu być w każdej chwili gotowa do
przeprowadzenia kampanii wyborczej. Można więc stwierdzić, że walka wyborcza w wielkiej Brytanii
trwa praktycznie przez cały okres działalności parlamentu.
Wybory przeprowadzane są w okręgach jednomandatowych. Prawo wysuwania kandydatów jest traktowane jako prawo indywidualne. Do zarejestrowania kandydatury posła wymagane jest zgłoszenie
samego kandydata, potwierdzone jego własnym podpisem oraz poparcie 9 innych wyborców, przy
równoczesnym złożeniu kaucji w wysokości 150 funtów szterlingów, która to kaucja przepada w przypadku nie uzyskania co najmniej 1/8 ważnych głosów w danym okręgu wyborczym.
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W praktyce kandydaci wysuwani są przez partie polityczne (tym bardziej, że od 1968 roku istnieje możliwość zaznaczania na liście wyborczej przynależności partyjnej kandydata).
Program wyborczy układa w zasadzie kierownictwo partyjne, starając się umieszczać w nim te postulaty i żądania społeczeństwa, które są szczególnie popularne w podstawowej grupie wyborców własnej
partii łub też grupie, którą partia chce pozyskać.
Charakterystyczne dla brytyjskich partii jest unikanie w programie wyborczym elementów kontrowersyjnych, co w konsekwencji prowadzi do zacierania różnic programowych i upodabniania się programów partyjnych do siebie.
Partie zadowalają się ogólnikami pozwalającymi na różnorodną interpretację i nie wiążącymi przyszłego kierownictwa.
W zakresie wysuwania kandydatów partie w Wielkiej Brytanii faktycznie mają monopol. Pomimo że formalnie prawo zgłaszania kandydatów jest prawem indywidualnym, aby zostać członkiem
Izby Gmin, trzeba mieć poparcie partii politycznej (od 1945 r. żaden niezależny kandydat - poza Irlandią Północną - nie odniósł sukcesu w wyborach).
Sposób wysuwania kandydatów stanowi wewnętrzną sprawę partii i regulowany jest w drodze instrukcji i utartych zwyczajów. Zgłaszanie i selekcja kandydatów należy formalnie do uprawnień lokalnych organizacji partyjnych. Przy wysuwaniu kandydata partia musi uwzględniać specyfikę okręgu
("pewny" czy "marginalny") oraz osobę dotychczas piastującą mandat.
Innymi kryteriami kieruje się lokalna organizacja partii posiadająca mandat, a innymi jej przeciwnicy. W przypadku okręgów "pewnych", walory osobiste kandydata wywierają na ogół minimalny
wpływ na decyzję wyborców, którzy oddają swe głosy przede wszystkim biorąc pod uwagę kryteria
partyjne, a nie personalne. Z reguły partia, która posiada mandat, wystawia dotychczasowego posła.
W okręgu, w którym tradycyjnie zwycięża kandydat partii przeciwnej, natychmiast po wyborach partia
wyłania potencjalnego kandydata, którego zadaniem jest pozyskanie jak największej liczby zwolenników.
Jeżeli wykaże się odpowiednimi zdolnościami, daje mu się szansę wyborów w okręgu "pewnym" lub
"marginalnym".
Elita lokalnej organizacji partyjnej przeprowadza wstępną selekcję kandydatów, lecz nie zawsze do
niej należy ostateczna decyzja. Centrale partii posiadają bowiem prawo veta w stosunku do decyzji
organów terenowych. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do lidera partii konserwatywnej lub
ogólnokrajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy. Nie było przypadku, aby kandydat bez listu
polecającego osiągnął sukces wyborczy.
W okręgach wyborczych, w których zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, bardzo często zdarza się, że mandat zdobywa kandydat reprezentujący mniejszość wyborców swego okręgu. Zasada
większości względnej ma też wpływ na stosunki między partiami politycznymi (np. gdyby w okręgu mieli
kandydować: labourzysta, liberał i konserwatysta, konserwatyści nie wystawiają kandydata licząc na
skupienie głosów na rzecz kandydata liberalnego). W rezultacie, sytuacja ta sprzyja wyeliminowaniu z
walki wyborczej ewentualnych partii trzecich - liberałów i komunistów, i działa na rzecz umocnienia
systemu dwupartyjnego.
Zależności między systemem wyborczym a systemem partyjnym wpływają deformująco na układ sił
politycznych w parlamencie (wyniki wyborów). Przyjęta zasada większości względnej oraz jednomandatowe okręgi wyborcze sprawiają, że wyniki wyborów tak w skali jednego okręgu, jak i w skali ogólnokrajowej niejednokrotnie nie odzwierciedlają rzeczywistej woli wyborców.
Konsekwencją oddziaływania tej zasady (większości względnej) w skali całego państwa jest fakt, że
rządy w państwie może sprawować partia, która nie musi mieć poparcia zdecydowanej większości
wyborców.
Nie można też zapomnieć o psychologicznym aspekcie wyborów. W odczuciu społecznym istnie-
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je bowiem przekonanie, że oddanie głosu na kandydata partii innej niż konserwatywna czy Partia Pracy, jest równoznaczne ze zmarnowaniem głosu, gdyż nie ma on żadnego wpływu na wyniki wałki
prowadzonej przez kandydatów obu głównych partii. Tym faktem m.in. można wytłumaczyć niską
frekwencję wyborczą.

IV. SYSTEM WYBORCZY USA
W USA ustrój polityczny jest regulowany przez konwencję konstytucyjną uchwaloną w 1787 r., do
której wprowadzane są poprawki (do dnia dzisiejszego - 26). Na jej podstawie przeprowadzane są
wybory do wszystkich instytucji życia politycznego. Ocenia się, że w USA istnieje ok. 500 tys. stanowisk
pochodzących z wyboru, poczynając od prezydenta, a na sekretarzu zarządu miejskiego kończąc.
Twórcy amerykańskiej konstytucji nie ustanowili jednolitego systemu wyborczego dla całego kraju,
pozostawiając decyzję władzom poszczególnych stanów (4 artykuł Konstytucji reguluję tę kwestie w
sposób następujący: "Czas, miejsce i sposób wyborów senatorów i przedstawicieli będzie określony w
każdym stanie przez odnośne legislatury" [zgromadzenia ustawodawcze stanów]).
W ostatnich latach prawo wyborcze, chociaż różni się w szczegółach, jest podobne we wszystkich stanach.
1. Czynne i bierne prawo wyborcze
Czynne prawo wyborcze do Izby Reprezentantów (niższej izby parlamentu) przysługuje tym obywatelom, którzy na podstawie stanowego prawa wyborczego mogą głosować przy uwzględnieniu (w ustawodawstwie stanowym) treści poprawek do Konstytucji: XV (zakaz dyskryminacji rasowej); XIX (równe
prawo wyborcze dla kobiet) oraz XXIV (zakaz podatku wyborczego) i XXVI (prawo wyborcze dla osób,
które ukończyły 18 lat. Ustawodawstwo stanowe może natomiast ustanawiać ograniczenia prawa wyborczego oparte na innych kryteriach np. cenzus wieku, okres zamieszkiwania w okręgu (Kryterium
okresu zamieszkiwania wykorzystywane było bardzo często do dyskryminacji części obywateli. Dopiero w
1970 roku nowelizacja ustawy wyborczej z 1965 roku ograniczyła minimalny okres zamieszkiwania do 30
dni przed wyborami do władz federalnych).
W wyborach do Izby Reprezentantów, bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od siedmiu lat oraz zamieszkują w stanie, z
którego chcą kandydować.
W wyborach do Senatu (izby wyższej), bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od dziesięciu lat oraz zamieszkują w stanie,
który chcą reprezentować.
2. Wybory parlamentarne
W wyborach do Senatu w każdym stanie, niezależnie od liczby mieszkańców, wybieranych jest dwóch
senatorów. Nominacje na senatorów następują w wyniku decyzji partii (w drodze prawyborów). Po
uzyskaniu nominacji kandydaci prowadzą kampanię wyborczą na terenie całego stanu. Wybory, przy
zastosowaniu systemu większościowego, odbywają się co dwa lata (odnawiana jest 1/3 składu Senatu),
w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada, w latach parzystych. Kadencja senatora
trwa 6 lat.
Podział mandatów do Izby Reprezentantów na poszczególne stany uzależniony jest od liczby miesz-
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kańców każdego ze stanów. Kadencja Izby trwa dwa lata, a wybory odbywają się w tym samym dniu co
wybory do Senatu. Nominacje partyjne kandydatów następują w większości stanów w wyniku prawyborów. Okręgi wyborcze są jednomandatowe, wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał w swoim okręgu największą liczbę głosów.
W konstytucji amerykańskiej znajdują wyraz dwie zasady polityczno-prawne dotyczące funkcji i podziału kompetencji władz:
a/ zasada podziału władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą;
b/ zasada federalizmu dotycząca podziału kompetencji między władzami federalnymi a stanowymi.
Zasady powyższe przejawiają się w funkcjonowaniu głównych instytucji politycznych Stanów Zjednoczonych m. in. Kongresu.
Kongres składa się, zgodnie z konstytucją, z Senatu i Izby Reprezentantów. Izba Reprezentantów
w intencji Konstytucji reprezentować ma całość narodu USA i składa się z przedstawicieli wybranych
w okręgach wyborczych wszystkich stanów na kadencje dwuletnią, przy zasadzie zachowania proporcjonalności liczby mandatów do liczby ludności. Określona w Konstytucji liczba mandatów wynosi od
1929 roku 435 reprezentantów. Wybory do- Izby Reprezentantów są bezpośrednie.
Kadencja Kongresu rozpoczyna się na początku stycznia roku nieparzystego i trwa 2 lata (wybory
odbywają się dwa miesiące wcześniej - w listopadzie roku parzystego). Formalnie przyjmuje się dwuletnią kadencję Kongresu, gdyż co dwa lata wybierana jest Izba Reprezentantów i 1/3 składu Senatu.
Zgodnie z konstytucją Kongres obraduje przynajmniej raz w roku. Oznacza to w praktyce dwie sesje, z których każda trwa od stycznia do lipca, chyba że Kongres podejmie inną decyzję.
Decydującą rolę w wyborach do Kongresu odgrywają partie polityczne.
W Stanach Zjednoczonych istnieje dwupartyjny system (dwóch partii dominujących). Wiodącą rolę
odgrywają partia demokratyczna i partia republikańska, ukształtowały się one w latach 60-tych ubiegłego stulecia i istnieją bez większych zmian do chwili obecnej.
Obydwie te partie nie posiadają wyodrębnionych grup społecznych darzących je poparciem. Istnieje bowiem duże zróżnicowanie społeczne składu członkowskiego każdej z tych dwóch partii oraz jej
wyborców.
Dzieje się tak dlatego, że w systemie dwupartyjnym obywatele są właściwie zmuszeni do popierania jednej z dwóch partii dominujących. System ten bardzo ogranicza możliwość włączenia się do
życia politycznego tzw. partii trzecich.
Partie amerykańskie są partiami typu wyborczego, określanymi często jako "maszyny wyborcze". Mają one za zadanie organizowanie wyborców i zdobywanie głosów wyborczych. W realizacji tej podstawowej funkcji wyodrębnić można dwa elementy, tj. selekcję kandydatów na stanowiska wybieralne w wyborach powszechnych oraz w formułowaniu programów wyborczych.
System selekcji kandydatów jest kilkustopniowy. Prawo zgłaszania kandydatów, w zależności od
przepisu prawa stanowego, mają grupy wyborców, kierownictwa partyjne szczebla, na którym mają się
odbyć wybory. Kandydat może też sam zgłosić swoją kandydaturę. Nominacja partyjna następuje w
wyniku zwycięstwa danego kandydata w prawyborach (primaries),
Program wyborczy partii formalnie uchwalany jest przez konwencję krajową w postaci tzw. platformy wyborczej. Program wyborczy ma być środkiem pozyskania maksymalnej liczby głosów. Pierwszoplanowe jest zatem jego znaczenie propagandowe. Zawiera jednak również pewne informacje o intencjach partii i o intencjach jej kandydatów, gdy znajdą się u władzy. Nie konkretyzuje jednak poczynań
partii po wyborach. Dlatego też bywa często, że wiele zapowiedzi przedwyborczych nie jest realizowanych.
Należy zaznaczyć, że partie amerykańskie mają specyficzną strukturę organizacyjną. Nie wystę-
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puje w nich zjawisko członkostwa w takim znaczeniu, w jakim znane jest ono w partiach europejskich.
Nie ma tu bowiem formalnego członkostwa w partii.
W partiach amerykańskich pojęcie członka i wyborcy (sympatyka) partii pokrywają się. Akt określenia kogoś jako członka jednej czy drugiej partii związany jest z kampanią wyborczą, a sposób, w
jaki dokonuje się tego aktu, określają ustawy stanowe. Ustawodawstwo stanowe różni się w tym względzie i dlatego w praktyce występuje kilka sposobów określania członkostwa partyjnego.
Najbardziej powszechny jest udział w prawyborach jednej z partii. W Stanach, w których prawybory mają charakter otwarty, tzn. dający prawo udziału każdemu, fakt wzięcia udziału w prawyborach
po stronie jednej z partii jest równoznaczny z przystąpieniem do tej partii. W Stanach, w których
prawybory mają charakter zamknięty wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się jako członek
partii.
Innym sposobem jest tzw. system zakwestionowania. Wyborca publicznie prosi o kartę do głosowania tej partii, na którą chce oddać swój głos. Jeśli jego prawo do głosowania nie zostanie zakwestionowane przez któregoś członków tej partii, zostaje zaliczony do składu członkowskiego danej partii.
System ten występuje najczęściej w stanach południowych.
Oczywiście, opcje te nie mają charakteru stałego. Powtarzane są w każdej kampanii wyborczej i
"przechodzenie" z jednej partii do drugiej jest zjawiskiem normalnym.
W XIX w. wykrystalizowała się w życiu publicznym USA zasada tzw. łupów politycznych. Oznacza ona, że partia zdobywająca władzę obsadza nie tylko stanowiska i funkcje uzyskane w drodze
wyborów, ale również stanowiska urzędnicze w urzędach i instytucjach, którymi kierują wybrani w
wyborach powszechnych kandydaci danej partii.
System "łupów" stworzył warunki do ukształtowania się tzw. "maszyn partyjnych" działających na
szczeblu regionalnym, niekiedy zaś na szczeblu stanu. "Maszyna partyjna" to zorganizowana grupa
działaczy partyjnych zmierzających do opanowania władzy.
Współczesne zmiany warunków społecznych i ekonomicznych spowodowały zmniejszenie znaczenia roli "maszyn", nie spowodowały jednakże ich zaniku. Zmieniły się natomiast ich formy i metody
działania. Dziś zabiegają one o wyborcę lojalnego, identyfikującego się z partią, a właściwie z "maszyną
" partyjną danego szczebla, o wyborcę trwale popierającego kandydatów wysuwanych przez partię.
Współcześnie w Stanach Zjednoczonych poza systemem dwóch partii dominujących republikanów i demokratów - istnieje wiele innych partii politycznych. Mają one najczęściej charakter ideologiczny, a nie wyborczy. Ich rola znacznie jest ograniczona przez amerykański system wyborczy.
Należy zaznaczyć, że wyborczy charakter amerykańskich partii politycznych powoduje, że ich aktywność po zakończeniu kampanii wyborczej prawie zanika.
V. SYSTEM WYBORCZY WE WŁOSZECH
Zasady włoskiego systemu wyborczego określone zostały w konstytucji z 1947 roku. Regulacje
szczegółowe zawarte są w ordynacjach wyborczych do obu izb parlamentu. Tekst jednolity ustaw zawierających przepisy wyborcze do Izby Deputowanych został opublikowany na podstawie dekretu Prezydenta
Republiki nr 361 z 30 marca 1957 roku; opublikowanego 3 czerwca 1957 roku. (Zmiany wprowadzono ustawą z 23 kwietnia 1976 roku).
Przepisy wyborcze dotyczące wyborów do Senatu obowiązują od 27 lutego 1958 roku z późniejszymi zmianami.
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1. Czynne i bierne prawo wyborcze
Udział w głosowaniu jest obowiązkiem każdego obywatela. Czynne prawo wyborcze w wyborach
do Izby Deputowanych mają obywatele, którzy ukończyli 21 lat, a do Senatu obywatele, którzy ukończyli 25 lat.
Każdy wyborca posiada jeden głos oddawany na listę.
Bierne prawo wyborcze mają obywatele, którzy ukończyli 25 lat (w wyborach do Izby Deputowanych) i 40 lat (w wyborach do Senatu).
Biernego prawa wyborczego pozbawieni są:
a) deputowani lub radcy regionalni;
b) przewodniczących giunt (rad) prowincjonalnych;
c) syndykowie gmin powyżej 20 tys. mieszkańców;
d) dowódca i zastępca dowódcy policji oraz naczelni inspektorzy bezpieczeństwa publicznego;
e) szefowie gabinetu ministrów;
f) wiceprefekci i funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego;
g) oficerowie w stopniu generała, admirałowie i wyżsi oficerowie sił zbrojnych w okręgu ich
dowodzenia terytorialnego;
h) osoby zarządzające przedsiębiorstwami finansowo powiązanymi z państwem; i) dyplomaci.
Ograniczenia prawa wyborczego nie mają zastosowania jeżeli kandydat przestał pełnić wymienione funkcje na 180 dni przed upływem pięcioletniej kadencji w Izbie Deputowanych.
2. Wybory parlamentarne
Konstytucja włoska z 1947 roku stanęła na stanowisku dwuizbowości parlamentu, zgodnie ze stuletnią tradycją konstytucjonalizmu włoskiego.
Parlament składa się z Izby Deputowanych (Camera dei Deputati) i senatu (il Senato).
Izba Deputowanych składa się z 630 deputowanych, wybieranych w głosowaniu powszechnym i
bezpośrednim, Senat zaś z 315 senatorów wyłanianych na podstawie regionalnej, przy czym żaden region nie może mieć mniej niż siedmiu senatorów z wyjątkiem regionów Molise (2 senatorów) i Valle
d'Aosta (1 senator).
Prezydent republiki może powołać na senatorów dożywotnich 5 obywateli szczególnie zasłużonych dla kraju.
Kadencja każdej z izb jest pięcioletnia i może być przedłużona wyłącznie w przypadku wojny w drodze ustawy.
Wybory do izb odbywają się w ciągu siedemdziesięciu dni od końca kadencji poprzedniej, zaś pierwsze posiedzenie w nowej kadencji odbywa się nie później niż dwudziestego dnia po wyborach. Do czasu
zebrania się nowo wybranych izb trwają pełnomocnictwa członków izb poprzednich. Włoski system
wyborczy zakłada głosowanie wyłącznie na listy kandydatów, które przedstawiają zorganizowane partie i
ugrupowania polityczne (Partie polityczne w włoskim systemie politycznym traktowane są jako przedstawicielstwo obywateli; przekazują one ich wolę i poglądy w sprawach rządzenia państwem.
W porządku konstytucyjnym partie polityczne uznane zostały (via facti) jako sity napędowe życia
politycznego, zgodnie z poglądem, że zarówno wybory powszechne, jak i system parlamentarny, aczkolwiek niezbędne dla funkcjonowania demokracji, nie stanowią jeszcze jej szczytowego osiągnięcia.
Każda lista powinna być opatrzona własnym znakiem (partie, które zwyczajowo używają określonego symbolu są zobowiązane do przedstawienia swych list ze znakiem, który przedstawia taki sym-
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bol), a depozyt znaku złożony jest w ministerstwie spraw wewnętrznych.
Listy kandydatów dla każdego kolegium wyborczego powinny być przedstawione przez nie mniej
niż 500 i nie więcej niż 1000 wyborców wpisanych na listy wyborcze kolegium wyborczego. Wyborca
może podpisać tylko jedną listę wyborczą.
Każda lista powinna zawierać liczbę kandydatów nie mniejszą niż trzy i nie większą od liczby deputowanych.
Kandydatura osoby ubiegającej się o mandat powinna być przyjęta w oświadczeniu potwierdzonym i uwierzytelnionym przez syndyka i notariusza.
We Włoszech w wyborach do Izby Deputowanych obowiązuje proporcjonalny system wyborczy.
Okręgi są wielomandatowe, a podział miejsc dokonywany jest według metody Hagenbach Bischoffa.
W wyborach do Senatu obowiązuje ordynacja mieszana większościowo - proporcjonalna.
Wyborcy nie mogą głosować przez pełnomocnika, ani przesłać głosu korespondencyjnie.
Każdemu wyborcy w ciągu 30 dni od ogłoszenia dekretu o zwołaniu zgromadzenia wyborczego dostarczane jest do domu świadectwo wpisu na listy wyborcze, w którym określony jest region, obwód,
do którego wyborca należy, dzień i godziny głosowania.
W lokalu wyborczym głosujący otrzymuje kartę do głosowania, którą wypełnia, wkłada do koperty, którą następnie zakleja i oddaje przewodniczącemu komisji wyborczej.
Wyborca głosuje na listę, może jednak oddać głos preferencyjny na jednego z kandydatów.
O ważności mandatów decydują izby.

VI. SYSTEM WYBORCZY SZWECJI
Zasady szwedzkiego systemu wyborczego zostały określone w ustawie o ordynacji wyborczej uchwalonej 21 grudnia 1987 roku. Ustawę tę stosuje się do wyborów do Riksdagu (Zgromadzenia Narodowego) oraz wyborów do parlamentów regionalnych i rad gmin.
1. Czynne i bierne prawo wyborcze
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom szwedzkim, którzy ukończyli 18 lat i
nie są ubezwłasnowolnieni. Liczbę uprawnionych do głosowania oblicza się na podstawie spisu mieszkańców za dany rok.
Bierne prawo wyborcze przysługuje tym wszystkim obywatelom szwedzkim, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.
2. Wybory parlamentarne
Riksdag jest jednym z najstarszych ciał przedstawicielskich w historii parlamentaryzmu światowego, zbiera się bowiem z niewielkimi przerwami od 1435 roku. Obecnie liczy 349 deputowanych.
W szwedzkim systemie wyborczym szereg zasad dotyczących np. nominacji kandydatów, zgłaszania list czy też prowadzenia kampanii wyborczej, zostało ukształtowanych w drodze wieloletniej
tradycji polityczno-ustrojowej, bez ujmowania ich w reguły prawa wyborczego.
Wybory do Riksdagu są bezpośrednie i mają miejsce co trzy lata. Odbywają się na podstawie zmodyfikowanego systemu proporcjonalnego opartego na koncepcji i technice obliczania głosów według me-

18

BSE

tody Saint-Lague'a (tzw. system skandynawski).
310 mandatów rozdziela się na okręgi wyborcze, proporcjonalnie do liczby uprawnionych do głosowania wyborców.
Natomiast po zakończeniu wyborów 39 mandatów dzieli się proporcjonalnie do ilości głosów oddanych w całym kraju, na poszczególne listy partyjne, z pominięciem tych ugrupowań, które w wyborach
uzyskały mniej niż 4% głosów.
Należy zaznaczyć, że w Szwecji równocześnie z wyborami deputowanych odbywają się wybory ich
zastępców, którzy zajmują ich miejsce w przypadku wygaśnięcia mandatu deputowanego.
Szwedzki system wyborczy dąży do eliminacji z życia politycznego partii małych, gdyż ugrupowania, które zdobyły w wyborach mniej niż 4% głosów w skali kraju nie biorą udziału w rozdziale
miejsc w parlamencie, chyba że w jednym z okręgów oddano na nie więcej niż 12% głosów (chociaż
globalnie mogło to być mniej niż 4% w skali kraju).
Wybory zwyczajne do Riksdagu przeprowadza się w trzecią niedzielę sierpnia. W wyborach nadzwyczajnych, zarządzanych przez rząd i w wyborach ponownych do Riksdagu, dniem wyborów jest niedziela ustalona przez rząd.
W wyborach do Riksdagu Królestwo Szwecji podzielone jest na 28 okręgów wyborczych odpowiadających w przybliżeniu poszczególnym prowincjom. Listę mandatów stałych w wyborach
zwyczajnych w każdym okręgu wyborczym ustala Centralna Komisja Wyborcza przed końcem kwietnia
roku tych wyborów.
Okręgowi wyborczemu przyznaje ona jeden mandat za liczbę uprawnionych do głosowania podzieloną
bez reszty przez trzy setne części liczby uprawnionych do glosowania w Królestwie.
Stałe mandaty nie rozdzielone w ten sposób przyznaje się okręgom wyborczym proporcjonalnie do
reszty pozostałej z dzielenia. Przy równej wielkości reszt decyduje losowanie.
Kandydatów na deputowanych zgłaszają partie polityczne. Partia może, na własny wniosek, zarejestrować w Centralnej Komisji Wyborczej oznaczenie partyjne. Oznaczenie to jest rejestrowane jeżeli:
a) składa się ze słów;
b) partia nie jest częścią związku politycznego;
c) wniosek popiera w wyborach do Riksdagu co najmniej 1500 członków uprawnionych do głosowania w całym kraju;
d) oznaczenie partyjne nie będzie mylone z innym.
Partia, która zarejestrowała oznaczenie partyjne ma obowiązek wyznaczenia rzecznika. Rzecznik
powinien być zgłoszony do Centralnej Komisji Wyborczej.
Oznaczenie partyjne podlega ochronie, jeżeli partia zgłosi w wyborach do Riksdagu przynajmniej 4, a maksimum 15 kandydatów w danym okręgu.
CKW ustala każdorazowo termin zgłaszania kandydatów i ogłasza swoją decyzję w dzienniku "Post-och
Inrikes Tidningar" oraz przekazuje swoją decyzję zainteresowanej partii.
Proces zgłaszania kandydatów podzielić można na trzy stadia. Pierwsze "prenominacyjne", sprowadza się do sugerowania kandydatów przez lokalne gremia partyjne, a niekiedy także przez członków poszczególnych partii (indywidualnie bądź grupowo).
W trakcie drugiego, "przygotowawczego", członkowie partii, a zwłaszcza lokalnych ich kierownictw, rozważają skład sugerowanych list oraz kwestię kolejności kandydatów. W stadium trzecim "decyzyjnym", następuje ostatecznie ustalenie list kandydatów oraz ich kolejności na listach.
Techniczne zasady głosowania są następujące.
Na zewnątrz lokalu wyborczego z wyborcami kontaktują się przedstawiciele poszczególnych partii,
które wystawiły listy kandydatów, wręczając im "karty do głosowania".
Po okazaniu "karty wyborcy" (lub zidentyfikowaniu go przez komisję na podstawie oświadczenia
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znających go współwyborców) głosujący otrzymują koperty. W pomieszczeniu zapewniającym dyskrecje
umieszczają w nich kartę do głosowania (z nazwiskami kandydatów nie skreślonych - czyli wybranych
przez wyborcę z listy) i wrzucają do przygotowanej urny.
Głosowanie odbywa się w dniu wyborów, w lokalu wyborczym, w tym obwodzie głosowania, w którym
wyborca umieszczony jest w spisie wyborców. Uprawniony do głosowania, który przebywa poza granicami
Królestwa, albo w innej miejscowości, lub z innego powodu nie może głosować w dniu wyborów w lokalu wyborczym obwodu głosowania w którym umieszczony jest w spisie wyborców, może głosować w
urzędzie pocztowym na terenie kraju, w szwedzkim poselstwie lub na szwedzkim statku dalekomorskim.
Za obliczanie wyników wyborów odpowiedzialny jest urząd regionalny. Ustala on kolejność kandydatów w okręgu na poszczególnych listach partyjnych. Głosy oddane na każdego kandydata oblicza się oddzielnie.
Po obsadzeniu mandatów Centralna Komisja Wyborcza ustala dla każdego deputowanego tylu zastępców, ile mandatów partia uzyskała w danym okręgu wyborczym. Ustala się minimum trzech zastępców dla każdego deputowanego.
Wyniki wyborów CKW zamieszcza w formie obwieszczenia w dzienniku "Post-och Inrikes Tidningar".
Powyższe obwieszczenie kończy ostatecznie wybory.

