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Streszczenie: W artykule przedstawiono instytucjê referendum ogólnokrajowego we
wspó³czesnym Uzbekistanie, który po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego jest od 1991 r.
niepodleg³ym i suwerennym pañstwem. W dalszej czêœci omówiono regulacje prawne
dotycz¹ce referendum, zawarte w Konstytucji Uzbekistanu z 1992 r. i ustawie z 1992 r.
Analizuj¹c ustawê zwrócono uwagê zw³aszcza na takie elementy, jak czynne prawo
wyborcze, zasadê jawnoœci, podmioty uprawnione do wyst¹pienia z inicjatyw¹ prze-
prowadzenia referendum, organy odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie
referendum oraz kryteria wa¿noœci referendum. W omawianym okresie w Uzbekista-
nie odby³y siê tylko cztery referenda: dwukrotnie w 1991, 1995 i 2002 r. W konstatacji
podkreœlono, ¿e referendum ogólnokrajowe w Uzbekistanie spe³nia bardzo wa¿n¹
rolê, stanowi¹c w istocie w warunkach pañstwa o autorytarnym systemie rz¹dów je-
dyn¹ w pe³ni demokratyczn¹ formê wyra¿enia woli obywateli tego kraju.

S³owa kluczowe: Uzbekistan, referendum ogólnokrajowe, konstytucja, ustawa, Cen-
tralna Komisja Wyborcza.

Wstêp

Referendum ogólnokrajowe w Uzbekistanie jest instytucj¹ stosunkowo
now¹, zw³aszcza w wymiarze jego praktycznego zastosowania. Wpraw-
dzie w Konstytucji Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)
z 5 grudnia 1936 r. w art. 49 przewidziano referendum, do przeprowadze-
nia którego by³o uprawnione Prezydium Rady Najwy¿szej ZSRR z w³as-
nej inicjatywy lub na ¿¹danie jednej z republik zwi¹zkowych, ale przepis
ten w realiach pañstwa totalitarnego pozosta³ martw¹ liter¹. Równie¿
w kolejnej Konstytucji ZSRR z 7 paŸdziernika 1977 r. i bêd¹cej jej odwzo-
rowaniem Konstytucji Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
(SRR) z 19 kwietnia 1978 r. w art. 5 wprowadzono referendum stanowi¹c,
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¿e „Najwa¿niejsze sprawy ¿ycia pañstwowego (republiki) poddaje siê pod
ogólnonarodow¹ dyskusjê, a tak¿e ogólnonarodowe g³osowanie (referen-
dum)”. Dalej art. 108 ust. 4 Konstytucji ZSRR wskazywa³, ¿e referendum
przeprowadza siê na podstawie uchwa³y Rady Najwy¿szej ZSRR i uch-
walone w ten sposób ustawy maj¹ moc równorzêdn¹ z ustawami uchwalo-
nymi przez Radê Najwy¿sz¹ ZSRR. Analogiczna regulacja znalaz³a siê
w art. 106 Konstytucji Uzbeckiej SRR, na podstawie której odpowiednio
organem w³adnym by³a Rada Najwy¿sza Uzbeckiej SRR (Stalin, 1945,
s. 39; Konstytucja, 1977, art. 5, art. 108 ust. 4; Konstitucija, 1978, art. 5,
art. 106). Przepisy te d³ugo nie znajdowa³y zastosowania w radzieckiej
rzeczywistoœci. Dopiero w warunkach rozpadaj¹cego siê Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, Uzbecy i szereg innych narodów z czêœci republik radzieckich
mog³o po raz pierwszy zag³osowaæ w referendum, które odby³o siê
17 marca 1991 r. Dotyczy³o ono kwestii odnowienia federacji radzieckiej
oraz powo³ania instytucji prezydenta Federacji Rosyjskiej (Zieliñski,
1996, s. 151).

Uzyskanie niepodleg³oœci przez Uzbekistan i inne republiki zwi¹zko-
we otworzy³o przed nimi drogê do gruntownych przemian ustrojowych
oraz wprowadzania instytucji charakterystycznych dla pañstw demokra-
tycznych. Jedn¹ z nich sta³a siê instytucja referendum ogólnokrajowego,
okreœlana równie¿ w Uzbekistanie jako g³osowanie powszechne.

Podstawy konstytucyjne referendum

Konstytucja Uzbekistanu z dnia 8 grudnia 1992 roku ustanawia referen-
dum jako instytucjê demokracji bezpoœredniej. Kluczowe znaczenie dla
rozwa¿añ w tym przedmiocie ma art. 7 ustawy zasadniczej, który stanowi,
¿e „Naród jest jedynym Ÿród³em w³adzy pañstwowej”. Przytoczony przepis
jednoznacznie wskazuje na naród jako suwerena, sprawuj¹cego najwy¿sz¹
w³adzê w pañstwie. W³adza ta w systemie konstytucyjnym Uzbekistanu jest
sprawowana przez naród poprzez swoich przedstawicieli oraz w formie re-
ferendum. Dalej Konstytucja w art. 10 wskazuje na podmioty, które mog¹
sprawowaæ w³adzê w imieniu narodu, dokonuj¹c w ten sposób prawnej le-
gitymizacji ich w³adzy. W Uzbekistanie jedynymi uprawnionymi do tego
podmiotami s¹ wybrani przez naród „przedstawiciele Olij Mad¿lisu1 oraz
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Prezydent”. Jednoczeœnie Konstytucja przestrzega, ¿e „¯adna czêœæ spo-
³eczeñstwa, partia polityczna, zrzeszenie spo³eczne, ruch lub osoba nie
mo¿e wystêpowaæ w imieniu narodu Uzbekistanu. Konsekwencj¹ przejê-
cia w³adzy pañstwowej, zawieszenia lub zaprzestania jej wykonywania
przez organy w³adzy pañstwowej oraz dzia³anie w trybie nieuregulowa-
nym przez Konstytucjê, a tak¿e tworzenie nowych, równoleg³ych struktur
w³adzy podlegaj¹ odpowiedzialnoœci przewidzianej w ustawie” (Konsti-
tucija, 1992, art. 7 i 10).

Przepisy dotycz¹ce referendum zosta³y umieszczone w trzech roz-
dzia³ach Konstytucji Uzbekistanu, a mianowicie w rozdziale pierwszym
Zasady Podstawowe (art. 9), rozdziale pi¹tym Organizacja w³adzy pañ-
stwowej (art. 78 ust. 3) i rozdziale szóstym Tryb zmiany Konstytucji
(art. 127). Na gruncie przepisów Konstytucji mo¿na wyró¿niæ dwa rodza-
je referendum ogólnokrajowego w Uzbekistanie, a mianowicie referen-
dum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa i referendum
konstytucyjne, tzn. dotycz¹ce zmiany ustawy zasadniczej. Konstytucja
w art. 9 wskazuje, ¿e „najwa¿niejsze sprawy dotycz¹ce ¿ycia spo³ecznego
i pañstwowego rozstrzygane s¹ przez naród w g³osowaniu powszechnym
(referendum)”. Decyzjê w tym przedmiocie podejmuje parlament wiêk-
szoœci¹ co najmniej po³owy g³osów ogólnej liczby deputowanych Izby
Ustawodawczej i cz³onków Senatu Olij Mad¿lisu. Referendum ogólno-
krajowe ma charakter fakultatywny, bowiem ani art. 9 konstytucji, ani po-
zosta³e przepisy nie przewiduj¹ sytuacji, aby przeprowadzenie takiego
g³osowania by³o obowi¹zkowe. Przekonuje o tym zw³aszcza art. 127 usta-
wy zasadniczej, którego przepis dotyczy uchwalania zmian w obowi¹zu-
j¹cej konstytucji. Stanowi on, ¿e „Zmiany do Konstytucji Republiki
Uzbekistanu s¹ wprowadzane ustawami przyjêtymi wiêkszoœci¹ co naj-
mniej 2/3 ogólnej liczby deputowanych Izby Ustawodawczej i cz³onków
Senatu Olij Mad¿lisu Republiki Uzbekistanu lub w drodze referendum
ogólnokrajowego” (Konstitucija, 1992, art. 78 ust. 3, art. 127).

Ustawowa regulacja referendum ogólnokrajowego

Tryb i zasady przeprowadzania referendum ogólnokrajowego okreœla
ustawa O referendum Republiki Uzbekistanu z 18 listopada 1991 r., znowe-
lizowana 30 sierpnia 2001 r. Ustawa ujmuje referendum jako „powszechne
g³osowanie obywateli w najwa¿niejszych sprawach ¿ycia spo³ecznego
i pañstwowego w celu przyjêcia ustaw Republiki Uzbekistan i innych de-
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cyzji”. Stanowi ona jednoczeœnie, ¿e decyzje przyjête w wyniku referen-
dum maj¹ najwy¿sz¹ moc prawn¹ i mog¹ one byæ uchylone lub zmienione
wy³¹cznie w drodze referendum (Zakon nr 417-XII, 1991, art. 1).

Zarówno Konstytucja, jak i ustawa okreœla referendum ogólnokrajowe
mianem g³osowania powszechnego. Natomiast nie przyjê³y siê w Uzbe-
kistanie nazwy rozpowszechnione w innych krajach europejskich, jak
plebiscyt czy g³osowanie ludowe, choæ w toku prac nad Konstytucj¹
i omawian¹ ustaw¹ korzystano z doœwiadczeñ i wzorców europejskich.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na niejednoznacznoœæ pojêæ referendum
i g³osowania powszechnego, którym w zale¿noœci od pañstwa przypisuje
siê ró¿ne treœci. Niekiedy uznaje siê, ¿e obydwa pojêcia s¹ synonimami,
jak np. w Szwajcarii. Jednak z regu³y dostrzega siê wystêpuj¹ce miêdzy
nimi ró¿nice. O ile referendum jest sposobem dokonywania rozstrzygniêæ
merytorycznych, to plebiscyt jest aktem wyra¿ania zaufania okreœlonej
osobie lub organowi b¹dŸ aktem wyra¿enia im pe³nomocnictw. Z kolei
w prawie miêdzynarodowym publicznym plebiscyt oznacza g³osowanie
powszechne w celu wyra¿enia woli ludnoœci zamieszkuj¹cej okreœlony
obszar w sprawie przy³¹czenia tego obszaru do pañstwa ju¿ istniej¹cego
b¹dŸ utworzenia pañstwa samodzielnego (Rost, 2013, s. 88; Rytel-Wa-
rzocha, 2011, s. 17–18; Musia³-Karg, 2008, s. 64–66; Preisner, 2000,
s. 661–662).

W zakresie przedmiotowym ustawa wy³¹cza rozstrzyganie w drodze
referendum spraw dotycz¹cych: zmian terytorialnych Uzbekistanu, bud¿e-
tu pañstwowego i podatków, nadzwyczajnych i czasowych gwarancji do-
tycz¹cych porz¹dku spo³ecznego, zdrowia i bezpieczeñstwa ludnoœci,
wype³nienia zobowi¹zañ wynikaj¹cych z uk³adów miêdzynarodowych,
których stron¹ jest Uzbekistan oraz nominacji i odwo³ania urzêdników
pañstwowych. Ustawa okreœla te¿ okolicznoœci, które wykluczaj¹ prze-
prowadzenie referendum. Nie zarz¹dza siê g³osowania powszechnego
w warunkach stanu wojennego lub stanu nadzwyczajnego wprowadzone-
go na ca³ym terytorium Uzbekistanu, a tak¿e w ci¹gu trzech miesiêcy po
zniesieniu tego stanu (Zakon nr 417-XII, 1991, art. 2–3).

Referendum ogólnokrajowe w Uzbekistanie przeprowadza siê na pod-
stawie powszechnego, równego i bezpoœredniego prawa wyborczego
w g³osowaniu tajnym (Zakon nr 417-XII, 1991, art. 5). Prawo do udzia³u
w referendum przys³uguje obywatelom Uzbekistanu, którzy ukoñczyli
najpóŸniej w dniu g³osowania 18 lat. W referendum nie mog¹ braæ udzia³u
obywatele ubezw³asnowolnieni, a tak¿e osoby odbywaj¹ce karê pozbawie-
nia wolnoœci w zak³adach karnych na podstawie prawomocnego wyroku
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s¹dowego. W innych wypadkach poœrednie b¹dŸ bezpoœrednie ogranicze-
nie praw wyborczych jest niedopuszczalne (Zakon nr 417-XII, 1991,
art. 6). Ustawy dotycz¹ce wyborów prezydenckich, do Olij Mad¿lisu oraz
do obwodowych, rejonowych i miejskich rad narodowych precyzuj¹, ¿e
chodzi w tym wzglêdzie o zakaz ograniczenia praw wyborczych z uwagi
na rasê, narodowoœæ, jêzyk, religiê, pochodzenie spo³eczne, przekonania
oraz status spo³eczny i maj¹tkowy (Zakon nr 414-XII, 1991, art. 2; Zakon
nr 990-XII, 1993, art. 3; Zakon nr 1050-XII, 1994, art. 3).

Prawid³owemu przeprowadzeniu referendum s³u¿y ustawowo zagwa-
rantowana zasada jawnoœci na wszystkich etapach jego przygotowania
i przeprowadzania, za wyj¹tkiem oczywiœcie samego momentu g³osowa-
nia, które objête jest tajnoœci¹. Realizacja zasady jawnoœci wyra¿a siê
w prawie do uczestnictwa oraz obserwacji przygotowañ i przeprowadza-
nia referendum przez obserwatorów z ramienia partii politycznych, grup
inicjatywnych obywateli oraz innych organizacji pañstwowych i miêdzy-
narodowych, a tak¿e przez przedstawicieli œrodków masowego przekazu.
Warunkiem uczestnictwa obserwatorów jest jednak z³o¿enie przez upraw-
nione podmioty stosownych wniosków do odpowiednich okrêgowych ko-
misji wyborczych w terminie nie póŸniejszym ni¿ 15 dni przed dniem
g³osowania. Okrêgowe komisje wyborcze wydaj¹ w ci¹gu 5 dni od z³o¿e-
nia wniosku imienne upowa¿nienia dla obserwatorów. W przypadku
obserwatorów zagranicznych upowa¿nienia wydaje Centralna Komisja
Wyborcza (CKW) Republiki Uzbekistanu (Zakon nr 417-XII, 1991,
art. 8).

Obserwatorzy maj¹ prawo do: uczestniczenia w posiedzeniach komisji
okrêgowych i obwodowych do spraw referendum, obserwowania przygo-
towañ do referendum w obwodach g³osowania oraz kontroli lokalizacji
i prawid³owoœci opieczêtowania znajduj¹cych siê tam urn do g³osowania,
uczestniczenia w podliczaniu g³osów i sporz¹dzaniu protoko³ów g³oso-
wania przez komisje obwodowe, ¿¹dania kopii protoko³ów g³osowania
oraz informowania komisji nadrzêdnych o swoich spostrze¿eniach, do-
tycz¹cych naruszenia obowi¹zuj¹cej ustawy O referendum Republiki Uz-
bekistanu (Zakon nr 417-XII, 1991, art. 9).

Podmiotami uprawnionymi do wyst¹pienia z inicjatyw¹ przeprowa-
dzenia referendum ogólnokrajowego s¹: obywatele Uzbekistanu maj¹cy
ukoñczone 18 lat, Izba Ustawodawcza i Senat Olij Mad¿lisu oraz Prezy-
dent Uzbekistanu. Liczbê obywateli potrzebnych do zainicjowania refe-
rendum ustawa okreœla na co najmniej 5% ogólnej liczby uprawnionych
do g³osowania z ka¿dej jednostki administracyjno-terytorialnej kraju, tzn.
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z 12 obwodów, miasta Taszkent i Republiki Karaka³packiej. Wydaje siê,
i¿ okreœlenie w procentach minimalnej liczby obywateli, którzy mog¹
wyst¹piæ z inicjatyw¹ przeprowadzenia referendum jest regulacj¹ mniej
przejrzyst¹ od rozwi¹zañ w tym przedmiocie, typowych dla wiêkszoœci
pañstw europejskich, gdzie grupa obywateli jest okreœlona cyfrowo – np.
w Polsce mo¿e to byæ co najmniej 500 tys. obywateli, na Litwie – 300 tys.,
na S³owacji – 350 tys., na Wêgrzech – 200 tys. i w S³owenii – 40 tys. (Ry-
tel-Warzocha, 2011, s. 273).

Prawo do zbierania podpisów przys³uguje grupom obywateli licz¹cym
co najmniej 100 osób. Tworzyæ je mog¹ obywatele Uzbekistanu upraw-
nieni do g³osowania. W tym celu osoba upowa¿niona musi w imieniu gru-
py zwróciæ siê do CKW Uzbekistanu z proœb¹ o rejestracjê grupy. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e podpisy zebrane przed rejestracj¹ grupy s¹ niewa¿ne. Listy
z podpisami s¹ kierowane do CKW, która w terminie 10 dni sporz¹dza sto-
sowne pismo do Izby Ustawodawczej Olij Mad¿lisu i informuje o tym
Prezydenta Uzbekistanu. Je¿eli jednak w trakcie sprawdzania list z podpisa-
mi CKW stwierdzi nieprawid³owoœci, bêd¹ce naruszeniem ustawy O referen-
dum Republiki Uzbekistan, wówczas podejmuje uchwa³ê o niewa¿noœci
inicjatywy przeprowadzenia referendum. Kopiê tej uchwa³y otrzymuje
grupa obywateli, która wyst¹pi³a z inicjatyw¹ przeprowadzenia referen-
dum (Zakon nr 417-XII, 1991, art. 11–12). W przypadku kiedy inicjatorem
referendum jest Prezydent Uzbekistanu mo¿e on zwróciæ siê w przedmio-
cie przeprowadzenia g³osowania powszechnego do Olij Mad¿lisu lub
podj¹æ decyzjê samoistnie (Zakon nr 417-XII, 1991, art. 13).

Izba Ustawodawcza Olij Mad¿lisu zobowi¹zana jest do rozpatrzenia
materia³ów dotycz¹cych inicjatywy przeprowadzenia referendum w ter-
minie dwóch tygodni. Na wniosek komitetu odpowiedzialnego mo¿e ona
przyj¹æ nastêpuj¹ce rozwi¹zania: o wyznaczeniu referendum i œrodkach
potrzebnych do jego przeprowadzenia, odrzuciæ inicjatywê przeprowa-
dzenia referendum b¹dŸ przyj¹æ ustawê lub inne rozwi¹zanie, propono-
wane w inicjatywie referendalnej bez przeprowadzania g³osowania.
Uchwa³a Izby Ustawodawczej w przedmiocie referendum podejmowana
jest wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ogólnej liczby
deputowanych. W terminie trzech dni od przyjêcia uchwa³y jest ona
przekazywana Senatowi Olij Mad¿lisu, a tak¿e inicjatorom przeprowa-
dzenia referendum. Je¿eli Izba Ustawodawcza Olij Mad¿lisu przyjê³a
uchwa³ê odrzucaj¹c¹ inicjatywê przeprowadzenia referendum, to po-
nowna inicjatywa w tym przedmiocie mo¿e byæ wniesiona nie wczeœniej
ni¿ po roku.
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Senat w ci¹gu dwóch tygodni od przekazania materia³ów grupy inicja-
tywnej obywateli i uchwa³y Izby Ustawodawczej o przeprowadzeniu refe-
rendum i wyznaczeniu jego daty mo¿e przyj¹æ uchwa³ê o wyznaczeniu
referendum i œrodkach potrzebnych do jego przeprowadzenia lub odrzuciæ
inicjatywê referendaln¹. Uchwa³a Senatu podejmowana jest wiêkszoœci¹
g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ogólnej liczby senatorów. W ter-
minie trzech dni od przyjêcia uchwa³y jest ona przekazywana Izbie Usta-
wodawczej i inicjatorom referendum. W przypadku przyjêcia przez Senat
Olij Mad¿lisu uchwa³y o przeprowadzeniu referendum i wyznaczeniu
jego daty, uchwa³y obydwu izb parlamentu w tej kwestii s¹ publikowane
w prasie i innych œrodkach masowego przekazu w terminie trzech dni od
dnia przyjêcia przedmiotowej uchwa³y przez Senat. W uchwa³ach Izby
Ustawodawczej i Senatu Olij Mad¿lisu jest wskazana data przeprowadze-
nia referendum, która musi siê mieœciæ w przedziale od pó³tora do trzech
miesiêcy od dnia opublikowania uchwa³ izb parlamentu (Zakon nr 417-XII,
1991, art. 14).

W Uzbekistanie organizacj¹ i przeprowadzeniem referendum ogól-
nokrajowego zajmuje siê Centralna Komisja Wyborcza oraz komisje
okrêgowe i komisje obwodowe do spraw referendum. W przypadku prze-
prowadzenia referendum jednoczeœnie z wyborami prezydenckimi, parla-
mentarnymi lub lokalnymi, organizacja i przeprowadzenie referendum
spoczywa na okrêgowych i obwodowych komisjach wyborczych.

Centralna Komisja Wyborcza funkcjonuje na szczeblu centralnym. Jej
organizacjê, sposób funkcjonowania i kompetencje okreœla ustawa O Cen-
tralnej Komisji Wyborczej Republiki Uzbekistanu z 30 kwietnia 1998 r.,
nastêpnie kilkakrotnie nowelizowanej. Centralna Komisja Wyborcza jest
powo³ywana przez Olij Mad¿lis na wspólnym posiedzeniu Izby Ustawo-
dawczej i Senatu. W sk³ad CKW wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêp-
ca, sekretarz i cz³onkowie. Cz³onków CKW w liczbie nie mniejszej ni¿
15 wybieraj¹ wspólnie obydwie izby parlamentu spoœród kandydatów
przedstawionych im przez ¯okargy Kengasz Republiki Karaka³packiej2

oraz rady deputowanych ludowych w obwodach i mieœcie Taszkent. Prze-
wodnicz¹cy CKW jest wybierany na wniosek Prezydenta Uzbekistanu na
posiedzeniu komisji spoœród jej cz³onków. Cz³onkowie CKW nie mog¹
nale¿eæ do partii politycznych oraz byæ jednoczeœnie cz³onkami komisji
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wyborczych ni¿szego szczebla (Konstitucija, 1992, art. 78 ust. 14; Zakon
nr 603-I, 1998, art. 3–5).

Do zadañ CKW zwi¹zanych z referendum ogólnokrajowym nale¿¹:
zapewnienie organizacji oraz przeprowadzenia referendum; sprawowanie
nadzoru nad przygotowaniem referendum oraz przestrzeganiem prze-
pisów reguluj¹cych zasady i tryb przeprowadzania referendum; tworzenie
okrêgów referendalnych, nadawanie im nazw i numerów, a tak¿e publika-
cja spisu tych okrêgów z oznaczeniem ich granic i liczby osób uprawnionych
do g³osowania w referendum; powo³anie okrêgowych komisji wybor-
czych; opracowywanie wzorów urzêdowych kart do g³osowania w refe-
rendum; wydawanie upowa¿nieñ dla obserwatorów miêdzynarodowych
i przedstawicieli œrodków masowego przekazu; opracowywanie kosztory-
su wydatków i rozdzia³ œrodków finansowych potrzebnych do przygoto-
wania i przeprowadzenia referendum; sporz¹dzenie protoko³u o wyniku
referendum ogólnokrajowego i podanie go do publicznej wiadomoœci.

Centralna Komisja Wyborcza pracuje na posiedzeniach, przy czym do
wa¿noœci podejmowanych na nich decyzji wymagany jest udzia³ co naj-
mniej 2/3 sk³adu komisji. W zakresie swoich kompetencji CKW wydaje
uchwa³y i zarz¹dzenia. Uchwa³y podejmowane s¹ wiêkszoœci¹ g³osów
ogólnej liczby cz³onków komisji. Wszelkie decyzje CKW s¹ wi¹¿¹ce
dla komisji okrêgowych i obwodowych do spraw referendum (Zakon
nr 603-I, 1998, art. 7–9).

Komisje okrêgowe do spraw referendum s¹ powo³ywane przez CKW
nie póŸniej ni¿ 10 dni po opublikowaniu uchwa³ Izby Ustawodawczej
i Senatu Olij Mad¿lisu, dotycz¹cych wyznaczenia referendum ogólno-
krajowego. Cz³onków komisji okrêgowych rekomenduj¹ ¯okargy Ken-
gasz Republiki Karaka³packiej, rada deputowanych ludowych Taszkentu
oraz obwodowe rady deputowanych ludowych. W sk³ad komisji wcho-
dzi co najmniej 9 cz³onków, w tym przewodnicz¹cy, jego zastêpca i se-
kretarz. S¹ oni wybierani na pierwszym posiedzeniu komisji spoœród jej
cz³onków.

Do zadañ komisji okrêgowej do spraw referendum nale¿¹ w szcze-
gólnoœci: czuwanie nad przestrzeganiem przepisów ustawy na terytorium
podleg³ego jej okrêgu; tworzenie obwodów g³osowania w referendum,
nadawanie im numeracji i publikacja ich spisu z podaniem adresów; two-
rzenie komisji obwodowych do spraw referendum oraz publikacja infor-
macji o sk³adzie i adresach ich siedzib; koordynacja dzia³alnoœci komisji
obwodowych do spraw referendum; rozdzielanie œrodków finansowych
dla komisji obwodowych do spraw referendum, kontrola ich siedzib, za-
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pewnienie œrodków ³¹cznoœci, transportu i rozstrzyganie innych kwestii
zwi¹zanych z organizacyjno-technicznym i materialnym przygotowa-
niem oraz zabezpieczeniem referendum na obszarze okrêgu; prowadzenie
w œrodkach masowego przekazu kampanii maj¹cej na celu wyjaœnienie
formu³y pytania poddanego pod referendum; zapoznawanie siê z informa-
cjami od przedstawicieli lokalnych organów w³adzy pañstwowej, przewod-
nicz¹cych organizacji spo³ecznych, urzêdów i przedsiêbiorstw w kwestiach
zwi¹zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum; czuwa-
nie nad sporz¹dzaniem list osób uprawnionych do g³osowania i udostêp-
nianiem ich do wgl¹du powszechnego; dostarczanie komisjom obwodowym
do spraw referendum urzêdowych kart do g³osowania; ustalenie wyników
g³osowania w okrêgu i przekazanie ich do CKW; rozpatrywanie skarg na
decyzje komisji obwodowych do spraw referendum i rozstrzyganie wyni-
kaj¹cych z nich kwestii (Zakon nr 417-XII, 1991, art. 19–20, 23).

Komisje obwodowe do spraw referendum z kolei s¹ powo³ywane
przez komisje okrêgowe nie póŸniej ni¿ 25 dni po opublikowaniu uchwa³
izb Olij Mad¿lisu, dotycz¹cych wyznaczenia referendum. Cz³onków komi-
sji obwodowych rekomenduj¹ lokalne organy w³adzy pañstwowej i organy
samorz¹dowe obywateli. Komisje obwodowe licz¹ od 5 do 19 cz³onków,
w tym przewodnicz¹cego, jego zastêpcê i sekretarza. Zastêpca przewod-
nicz¹cego i sekretarz s¹ wybierani spoœród cz³onków komisji na pierw-
szym jej posiedzeniu. Je¿eli w sk³adzie komisji jest tylko 7 cz³onków, to
dokonuje siê wyboru jedynie jej przewodnicz¹cego i sekretarza. Podobnie
jak w przypadku CKW do wa¿noœci decyzji wydawanych przez komisje
okrêgowe i obwodowe wymagana jest obecnoœæ co najmniej 2/3 cz³on-
ków ich sk³adów.

Ustawa powierza komisjom obwodowym do spraw referendum nastê-
puj¹ce zadania: sporz¹dzenie list osób uprawnionych do g³osowania w re-
ferendum na terenie obwodu, zaznajamianie obywateli z tymi listami,
dokonywanie w nich odpowiednich zmian i uzupe³nieñ w reakcji na uza-
sadnione uwagi zainteresowanych obywateli; wydawanie obywatelom
niemaj¹cym mo¿liwoœci zag³osowania w dniu referendum w miejscu
swojego sta³ego zamieszkania stosownych zaœwiadczeñ, upowa¿niaj¹cych
ich do g³osowania we wskazanym obwodzie wed³ug porz¹dku i wzoru
okreœlonego przez CKW; informowanie ludnoœci o dacie i miejscu g³oso-
wania; czuwanie nad przygotowaniem lokali, kabin i urn do g³osowania;
organizacja g³osowania na terenie obwodu referendalnego; podsumowa-
nie wyników wyborczych w obwodzie referendalnym; rozpatrywanie
uwag i skarg w sprawach zwi¹zanych z przygotowaniem i przeprowadze-
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niem g³osowania oraz rozstrzyganie wynik³ych w tym przedmiocie kwe-
stii (Zakon nr 417-XII, 1991, art. 21–23).

G³osowanie w referendum ogólnokrajowym odbywa siê w wyznaczo-
nym dniu w godzinach od 600 do 2000 i w wyznaczonych w tym celu loka-
lach3. Obowi¹zek zawiadomienia obywateli o czasie i miejscu g³osowania
spoczywa na komisjach obwodowych w terminie nie póŸniejszym ni¿ 10
dni przed referendum. G³osowanie w referendum odbywa siê w sta³ych
obwodach g³osowania. Jednak¿e obywatele, którzy z ró¿nych powodów
nie mog¹ uczestniczyæ w g³osowaniu w sta³ych miejscach swojego za-
mieszkania mog¹ z³o¿yæ wniosek o wpisanie ich na listê wskazanego
obwodu g³osowania. W obwodach utworzonych przy zagranicznych
przedstawicielstwach dyplomatycznych Uzbekistanu, w jednostkach woj-
skowych, szpitalach, sanatoriach, domach wypoczynkowych oraz miejscach
zamieszkania obywateli, które znajduj¹ siê w terenie trudnodostêpnym,
komisje obwodowe mog¹ zakoñczyæ g³osowanie w dowolnym czasie, je-
¿eli w g³osowaniu wziêli udzia³ wszyscy obywatele wyszczególnieni
w spisie uprawnionych do g³osowania (Zakon nr 417-XII, 1991, art. 32).

G³osowaæ mo¿na tylko osobiœcie. Je¿eli jednak poszczególni obywate-
le ze wzglêdu na stan swojego zdrowia lub z innych wzglêdów nie mog¹
przybyæ do lokalu g³osowania, to wówczas obwodowa komisja do spraw
referendum mo¿e na ich proœbê zorganizowaæ g³osowanie w miejscu ich
pobytu. W tym celu do takiego miejsca – decyzj¹ komisji obwodowej – s¹
delegowani jej cz³onkowie wraz z przenoœn¹ urn¹ do g³osowania.

Na urzêdowej karcie do g³osowania umieszcza siê: oznaczenie rodza-
ju, podmiotu zarz¹dzaj¹cego i daty referendum, pytanie lub warianty roz-
wi¹zania sprawy poddanej pod referendum oraz informacjê o sposobie
g³osowania. Karty do g³osowania s¹ drukowane w jêzyku pañstwowym,
tj. uzbeckim. Jednak¿e na podstawie decyzji komisji okrêgowej do spraw
referendum, karty do g³osowania mog¹ byæ wydrukowane w jêzyku, któ-
rym pos³uguje siê wiêkszoœæ mieszkañców danego okrêgu referendalnego
(Zakon nr 417-XII, 1991, art. 28–29).

Ustawa okreœla kryteria wa¿noœci referendum ogólnokrajowego. Wy-
nik referendum jest wi¹¿¹cy, je¿eli wziê³a w nim udzia³ co najmniej
po³owa obywateli umieszczonych w spisach wyborczych. Natomiast roz-
strzygniêcie w referendum uznaje siê za przyjête, gdy wypowiedzia³a siê
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za nim ponad po³owa uczestnicz¹cych w g³osowaniu. Wa¿noœæ referendum
ogólnokrajowego stwierdza CKW na podstawie protoko³ów okrêgowych
komisji do spraw referendum. Czyni to w pe³nym sk³adzie, podejmuj¹c
uchwa³ê, w której okreœla liczbê obywateli uprawnionych do g³osowania,
liczbê wydanych kart do g³osowania, liczbê g³osuj¹cych, liczbê wa¿nie
oddanych g³osów pozytywnych i negatywnych oraz liczbê g³osów odda-
nych niewa¿nie. CKW publikuje oficjalne wyniki referendum w terminie
nie póŸniejszym ni¿ 10 dni od dnia g³osowania.

Przeciwko wa¿noœci referendum mo¿e byæ wniesiony protest ze wzglê-
du na zarzut naruszeñ, maj¹cych wp³yw na rezultaty g³osowania. Protest
wnosi siê do S¹du Najwy¿szego Republiki Uzbekistan na piœmie w termi-
nie 10 dni od dnia og³oszenia wyniku referendum (Zakon nr 417-XII,
1991, art. 38–39).

Ustawa reguluje równie¿ kwestiê mocy prawnej decyzji przyjêtej w re-
ferendum ogólnokrajowym Uzbekistanu. Decyzja przyjêta w referendum
ma moc obowi¹zuj¹c¹ od dnia opublikowania przez CKW oficjalnych
wyników g³osowania i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia. Obo-
wi¹zuje ona na ca³ym terytorium pañstwa i nie mo¿e byæ zmieniona inaczej
jak w nowym referendum. Dla realizacji decyzji podjêtej w referendum
wymagana jest zgodnoœæ z t¹ decyzj¹ wszystkich ustaw i innych aktów
prawnych Uzbekistanu, co mo¿e wymagaæ ich zmian i uzupe³nieñ (Zakon
nr 417-XII, 1991, art. 40–41).

Praktyka stosowania referendum

Referendum ogólnokrajowe w Uzbekistanie odby³o siê czterokrotnie:
17 marca 1991 r., 29 grudnia 1991 r., 26 marca 1995 r. i 27 stycznia 2002 r.
Ka¿de z nich przebiega³o w innych okolicznoœciach i mia³o inny charakter
przedmiotowy, dotycz¹cy rozstrzygniêcia istotnych problemów ustrojo-
wych pañstwa.

Pierwsze referendum by³o zwi¹zane z prób¹ ratowania federacji ra-
dzieckiej przez ówczesnego Prezydenta ZSRR – Michai³a Gorbaczowa,
który usi³owa³ zreformowaæ dotychczasow¹ strukturê pañstwa. Odby³o
siê ono w warunkach walki politycznej miêdzy w³adzami zwi¹zkowymi
a rosyjskimi, reprezentowanymi przez Borysa Jelcyna. W referendum
wziê³o udzia³ jedynie 9 spoœród 15 republik zwi¹zkowych, w tym Uzbec-
ka SRR. Za pozostaniem w sk³adzie odnowionego pañstwa zwi¹zkowego
opowiedzia³o siê 93,7% Uzbeków, zaœ we wszystkich republikach ZSRR

SP 2 ’15 Instytucja referendum ogólnokrajowego w Uzbekistanie... 79



bior¹cych udzia³ w g³osowaniu – 76,4% wyborców. Przeciwnych by³o
odpowiednio 5,2% i 21,7% g³osuj¹cych. Wysokie poparcie ze strony lud-
noœci Uzbeckiej SRR t³umaczy siê brakiem na tym etapie okreœlonej
w³asnej koncepcji, autentycznie odrêbnej i samodzielnej pañstwowoœci
(Mi³ow, Woronkowa, Wdowin, Barsienkow, 2006, s. 814–816; Bodio,
Mo³dawa, 2007, s. 488; Zieliñski, 1996, s. 152–154; Stelmach, 2003,
s. 45–48).

Drugie referendum z 29 grudnia 1991 r. odby³o siê ju¿ w zupe³nie
zmienionych warunkach politycznych, kiedy po sierpniowej nieudanej
próbie przewrotu w Moskwie, dokonanej przez zwolenników utrzymania
komunistycznego ZSRR, w³adze Uzbeckiej SRR na czele z Is³amem Kari-
mowem zdecydowa³y siê na budowê niepodleg³ego bytu pañstwowego.
W referendum po³¹czonym z wyborami prezydenckimi wziê³o udzia³ po-
nad 96% obywateli uprawnionych do g³osowania. Za poparciem ustawy
O podstawach niepodleg³oœci pañstwowej Republiki Uzbekistanu, przyjê-
tej 31 sierpnia 1991 r. przez Radê Najwy¿sz¹ Uzbeckiej SRR opowie-
dzia³o siê 98,2% g³osuj¹cych. Referendum niepodleg³oœciowe oraz wybór
Karimowa na stanowisko Prezydenta Uzbekistanu, na którego zag³oso-
wa³o 86% wyborców stanowi³y zwieñczenie uruchomionego procesu
tworzenia odrêbnej, niezale¿nej pañstwowoœci i nadanie jej swoistej legi-
tymacji (Bodio, Mo³dawa, 2007, s. 489–490, 515–517).

Trzecie referendum ogólnokrajowe w Uzbekistanie z 26 marca 1995 r.
pos³u¿y³o do przed³u¿enia kadencji urzêduj¹cego prezydenta do 2000 r.,
tzn. o trzy lata, bowiem jego piêcioletnia kadencja koñczy³a siê w 1997 r.
Za przed³u¿eniem kadencji Is³ama Karimowa opowiedzia³o siê wed³ug
oficjalnych danych a¿ 99,6% g³osuj¹cych. Konstytucjonaliœci uzbeccy
zwi¹zani z obozem w³adzy podkreœlali, ¿e referendum by³o elementem
postêpuj¹cej demokratyzacji systemu politycznego i znacz¹cym krokiem
w kierunku budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego w Uzbekistanie. Jed-
nak¿e w rzeczywistoœci w kraju postêpowa³o umacnianie autorytarnego
systemu rz¹dów, których fundamentem by³a silna pozycja ustrojowa
prezydenta (Bodio, Mo³dawa, 2007, s. 501–502). Zaskakuj¹co wysoki
wynik poparcia w referendum móg³ byæ wynikiem metod sprawowania
w³adzy i wzbudzi³ uzasadnione podejrzenia zachodnich obserwatorów
i organizacji miêdzynarodowych, m.in. organizacji Freedom House (Uz-
bekistan, 2003)4.
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Przedmiotem czwartego z kolei referendum ogólnokrajowego w Uz-
bekistanie by³o g³osowanie w sprawie przed³u¿enia kadencji prezydenta
Is³ama Karimowa do 2007 r. oraz utworzenia dwuizbowego parlamentu.
Za wprowadzeniem zmian opowiedzia³o siê prawie 91% obywateli. Wy-
niki referendum by³y impulsem do przyjêcia przez Olij Mad¿lis w dniu
4 kwietnia 2002 r. ustawy konstytucyjnej O rezultatach referendum i pod-
stawowych zasadach organizacji w³adzy pañstwowej, która wyznaczy³a
dalsze etapy transformacji ustrojowej Uzbekistanu. Deklaratywnymi ce-
lami reform mia³y byæ: liberalizacja systemu polityczno-gospodarczego,
budowa spo³eczeñstwa obywatelskiego z gospodark¹ rynkow¹, rozwój
pañstwa prawnego, doskonalenie mechanizmów równowagi w trójpodzia-
le w³adzy i usprawnienie funkcjonowania organów samorz¹du terytorial-
nego. Zgodnie z wytyczonym kierunkiem zmian 12 grudnia 2002 r.
parlament przyj¹³ dwie ustawy konstytucyjne: O Senacie Olij Mad¿lisu
Republiki Uzbekistanu i O Izbie Ustawodawczej Olij Mad¿lisu Republiki
Uzbekistanu, zaœ 24 kwietnia 2003 r. przyjêto ustawê O wniesieniu zmian
i uzupe³nieñ do Konstytucji Republiki Uzbekistanu. Na jej mocy zmiany
i uzupe³nienia objê³y przede wszystkim rozdzia³ pi¹ty konstytucji. Doty-
czy³y one sk³adu dwuizbowego parlamentu, kompetencji wspólnych dla
obydwu izb oraz kompetencji przynale¿nych wy³¹cznie Izbie Ustawo-
dawczej i Senatowi Olij Mad¿lisu. Liczbê deputowanych Izby Ustawo-
dawczej zmniejszono do 120. Ponadto zmiany objê³y uprawnienia
Prezydenta Uzbekistanu, Pierwszego Ministra Uzbekistanu, a tak¿e prze-
pisy reguluj¹ce dzia³alnoœæ terenowych organów w³adzy pañstwowej,
s¹downictwa, systemu wyborczego i tryb uchwalania konstytucji. W ten
sposób nadano ramy prawno-ustrojowe zmianom zainicjowanym przez
referendum 2002 r. (Bodio, Mo³dawa, 2007, s. 503–505; Konstitucionnyj,
2002; Zakon nr 470-II, 2003).

Zakoñczenie

Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y stwierdziæ, ¿e regulacje
konstytucyjne i ustawowe dotycz¹ce referendum ogólnokrajowego w Uz-
bekistanie spe³niaj¹ w zasadzie demokratyczne standardy stawiane tego
rodzaju instytucjom w pañstwach o ugruntowanym ustroju demokratycz-
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nym. Omawiana ustawa chocia¿ zawiera wszystkie niezbêdne elementy
potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia g³osowania powszechne-
go z zachowaniem regu³ demokracji, to jednak posiada te¿ kilka istotnych
braków. Zastrze¿enia mo¿e budziæ wyeliminowanie z krêgu uprawnio-
nych do g³osowania w referendum (podobnie zreszt¹ jak w wyborach pre-
zydenckich i do organów przedstawicielskich) osób odbywaj¹cych karê
pozbawienia wolnoœci w zak³adach karnych na podstawie prawomocnego
wyroku s¹dowego, co narusza deklarowan¹ przez tê ustawê zasadê po-
wszechnoœci. Wy³¹czenie takie by³oby zasadne jedynie wobec osób poz-
bawionych praw wyborczych, b¹dŸ pozbawionych praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem s¹dowym. Kolejnym mankamentem tej¿e
ustawy jest sposób powo³ywania komisji okrêgowych i obwodowych do
spraw referendum, który w istocie zapewnia ich ca³kowit¹ obsadê przez
lokalne organy w³adzy pañstwowej. Natomiast CKW jest powo³ywana
przez izby Olij Mad¿lisu, które s¹ pod zupe³n¹ kontrol¹ Prezydenta Uz-
bekistanu. Ustawa daje równie¿ nazbyt du¿e mo¿liwoœci na blokowanie
inicjatywy obywatelskiej, zezwalaj¹c na zbieranie podpisów jedynie zare-
jestrowanym przez CKW grupom obywateli licz¹cym co najmniej 100
osób.

Referendum ogólnokrajowe w Uzbekistanie odegra³o istotn¹ rolê
w procesie odrodzenia narodowego oraz okreœlenia kierunku przemian
ustrojowych w warunkach niepodleg³ego bytu pañstwowego. Obecnie
instytucja referendum w Uzbekistanie, gdzie faktycznie funkcjonuje auto-
rytarny system rz¹dów, jest w³aœciwie jedyn¹ demokratyczn¹ form¹
umo¿liwiaj¹c¹ obywatelom tego pañstwa wyra¿enie swojej woli w klu-
czowych zagadnieniach ¿ycia spo³ecznego i pañstwowego. Jednak liczba
przeprowadzonych dotychczas referendów ogólnokrajowych w Uzbekis-
tanie jest niewielka, a wyniki tych referendów równie¿ mog¹ budziæ
w¹tpliwoœci. Ponadto referendum ogólnokrajowe stanowi jedynie formê
uzupe³niaj¹c¹ sprawowania w³adzy przez suwerena, którego w systemie
konstytucyjnym Uzbekistanu reprezentuje Prezydent i Olij Mad¿lis.
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The national referendum in Uzbekistan

– legislative provisions and practice

Summary

This paper presents the institution of national referendums in modern Uzbekistan,
which in 1991 became an independent and sovereign state in the wake of the collapse
of the Soviet Union. It discusses the legislative regulations of referendums stipulated
in the Constitution of Uzbekistan of 1992 and the 1992 Law. In the analysis of the lat-
ter, particular attention is given to such elements as the right to vote, the principle of
transparency, the entities authorised to take the initiative to hold a referendum, the au-
thorities responsible for the preparation and holding of a referendum and the criteria
for its validity. There were only four referenda held in Uzbekistan in the period of con-
cern: two in 1991, and one in 1995 and 2002 each. It is concluded that national referen-
dums in Uzbekistan play an essential role, providing the only fully democratic form of
citizens expressing their preferences in this authoritarian state.

Key words: Uzbekistan, national referendum, constitution, law, Central Electoral
Commission
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