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Bośnia i Hercegowina – reforma wyborcza w momencie 
kryzysu 

Wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie z 2 października br. 

przeprowadzono w momencie kryzysu wywołanego sporem między partiami 

reprezentującymi narody konstytutywne (Boszniakami, Serbami i Chorwatami). 

Dotyczy on reformy rekomendowanej przez organizacje międzynarodowe, która 

przekształciłaby dotychczasowy system wyborczy w oparciu o klucz etniczny 

na obywatelski. Nie chcą tego Chorwaci dążący do utrwalenia podziałów 

narodowościowych w krajobrazie politycznym. W tym celu od 2018 roku blokują 

powołanie rządu Federacji Bośni i Hercegowiny oraz obsadzenie jej Trybunału 

Konstytucyjnego. By odblokować te instytucje, wysoki przedstawiciel dla Bośni 

i Hercegowiny narzucił zmiany w systemie wyborczym i administracyjnym 

jednostki. 

Sposób funkcjonowania Bośni i Hercegowiny (BiH) określa konstytucja będąca częścią 

układu pokojowego z Dayton podpisanego w 1995 roku. Determinuje on podział kraju na 

dwie jednostki zwane entitetami – Federację Bośni i Hercegowiny (FBiH), zamieszkaną 

głównie przez Boszniaków1 i Chorwatów, oraz Republikę Serbską (RS), w której dominują 

Serbowie2. Państwo jako całość oraz obydwie jednostki mają swoich prezydentów, rządy 

i organy ustawodawcze3. Wybory, na które składa się sześć oddzielnych głosowań, 

odbywają się na trzech poziomach. Na poziomie państwowym obywatele wybierają 

członków Prezydium BiH (kolektywny urząd głowy państwa, pełni głównie funkcje 

reprezentacyjne) oraz Izby Reprezentantów BiH (niższa izba parlamentu). Na poziomie 

podmiotu mieszkańcy FBiH głosują na kandydatów do Izby Reprezentantów FBiH (niższa 

izba parlamentu entitetu). Mieszkańcy Republiki Serbskiej głosują na prezydenta, 

wiceprezydentów i członków Zgromadzenia Narodowego. Trzeci poziom dotyczy tylko 

wyborców FBiH, którzy oddają głosy również na przedstawicieli do zgromadzeń 

kantonalnych. 

Geneza sporu o ordynację wyborczą 
Wybory odbywają się według klucza narodowościowego. W Prezydium BiH zasiadają 

trzej reprezentanci narodów konstytutywnych – serbskiego członka wybierają 

mieszkańcy RS, przedstawicieli Boszniaków i Chorwatów mieszkańcy FBiH. W praktyce 

oznacza to że o tym, kto zasiądzie w Prezydium BiH z ramienia Chorwatów decydują 

liczniejsi od nich Boszniacy (okręgi wyborcze na terenie FBiH nie uwzględniają podziałów 

etnicznych).  

Sytuację tę krytykują przede wszystkim przedstawiciele Chorwackiej Unii 

Demokratycznej BiH (HDZ BiH), którzy niejednokrotnie przegrywali wybory 

do Prezydium, gdyż Boszniacy nie głosują na partię reprezentującą interesy chorwackie 

i wolą oddać głos na kandydata z innego ugrupowania niż HDZ BiH. Zdaniem jej 

polityków, obecny reprezentant Chorwatów w Prezydium wywodzący się 
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z wielonarodowościowego Frontu Demokratycznego (DF) nie reprezentuje narodu 

chorwackiego w rzeczywistości, gdyż wybrali go Boszniacy.  

HDZ BiH opowiada się więc za reformą ordynacji wyborczej i odrębnym uwzględnianiu 

głosów etnicznych Chorwatów. Wskazuje, że w efekcie da to większe uprawnienia 

narodom konstytutywnym. Przeciwna tym dążeniom jest Partia Akcji Demokratycznej 

(SDA), która widzi w tym dodatkowy podział etniczny kraju. W związku z konfliktem na 

linii HDZ BiH – SDA, politycy tej pierwszej blokują powoływanie instytucji FBiH, przez co 

od wyborów w 2018 roku nie było możliwe utworzenie rządu FBiH. 

 

Scena partyjna 
Na scenie politycznej BiH dominują partie reprezentujące interesy narodów 

konstytutywnych. Wśród Boszniaków najpopularniejsza jest Partia Akcji 

Demokratycznej (bośn. Stranka Demokratske Akcjie, SDA). Wywodziło się z niej 

pięciu z sześciu dotychczasowych przedstawicieli w Prezydium. Prezes partii, Bakir 

Izetbegović, jest synem Aliji Izetbegovicia, komunistycznego opozycjonisty 

i działacza muzułmańskiego, prezydenta z okresu rozpadu Jugosławii i kluczowej 

postaci w budowaniu niepodległej Bośni i Hercegowiny. Największym rywalem SDA 

spośród ugrupowań boszniackich jest Partia Socjaldemokratyczna (bośn. 

Socijaldemokratska Partija, SDP), której liderem jest Nermin Niksić. Partie 

reprezentujące interesy Boszniaków dążą do centralizacji kraju oraz są 

zainteresowane integracją europejską i euroatlantycką oraz harmonizacją polityki 

zagranicznej z polityką państw Zachodu, m.in. w zakresie nałożenia sankcji na Rosję. 

Wśród Chorwatów największym poparciem cieszy się Chorwacka Unia 

Demokratyczna (chorw. Hrvatska Demokratska Zajednica, HDZ BiH), bośniacki 

oddział partii o tej samej nazwie rządzącej Chorwacją. Ugrupowanie pod 

przywództwem Dragana Čovicia dąży do wyodrębnienia trzeciego podmiotu 

wewnątrz BiH, na wzór Republiki Serbskiej, w którym dominowaliby etniczni 

Chorwaci – ich wyborcy.  

Dążenia te wspiera Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów (serb. Savez Nezavisnih 

Sosijaldemokrata, SNSD) – największa serbska partia w BiH. Jej prezes, Milorad 

Dodik, słynie z wielkoserbskiej retoryki i prorosyjskich sympatii, od 2021 roku 

jawnie grozi secesją Republiki Serbskiej4. Dwie największe partie opozycyjne RS – 

Serbska Partia Demokratyczna (serb. Srpska Demokratska Stranka, SDS) i Partia 

Demokratycznego Postępu (serb. Partija Demokratskog Progresa, PDP), nie są tak 

prorosyjskiee jak SNSD, powielają jednak proserbskie poglądy Dodika. 

Niewielką lecz istotną partią jest Front Demokratyczny (chorw. Demokratska 

Fronta, DF), którego przedstawiciele reprezentują różne narodowości i opowiadają 

się za odejściem BiH od modelu etnicznego. 
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Planowanie zmian 
W 2021 roku organizacje międzynarodowe wysunęły konieczność zmian w prawie 

wyborczym w sposób, który doprowadziłby do stopniowego odejścia od podziałów 

narodowościowych oraz przekształcania panującego w BiH modelu opartego o klucz 

etniczny na rzecz podejścia obywatelskiego. Miałoby się to stać m.in. poprzez zezwolenie, 

by wysokie stanowiska państwowe mogli zajmować obywatele nie wywodzący się 

z narodów konstytutywnych. Na samym fakcie planowania reformy chcieli skorzystać 

bośniaccy Chorwaci, postulując jej przeprowadzenie w duchu odwrotnym do pierwotnie 

zapowiadanego. Zaproponowali, by chorwacki przedstawiciel w Prezydium BiH był 

wybierany nie w całej FBiH, a jedynie w czterech kantonach, w których przeważa ludność 

chorwacka. Zdaniem polityków HDZ BiH naprawiłoby to „dziejową krzywdę” wyrządzoną 

bośniackim Chorwatom, jaką było pominięcie ich podczas wyznaczania entitetów5. 

W praktyce oznaczałoby to jednak stworzenie trzeciego – chorwackiego – podmiotu, 

a tym samym wzmocnienie podziałów narodowościowych zamiast zażegnania ich. 

Dążenia HDZ BiH wspierają władze Chorwacji6 oraz Republiki Serbskiej. Dodik twierdzi, 

że Serbowie i Chorwaci nie ginęli za scentralizowane państwo, w którym Boszniacy 

stanowią dominującą strukturę etniczną. Od 2021 roku dąży do utworzenia wewnątrz RS 

niezależnych od Sarajewa organów takich jak wojsko, agencja antykorupcyjna czy urząd 

podatkowy oraz jawnie grozi secesją7. 

Poza sparaliżowaniem ukonstytuowania się organów FBiH, pod znakiem zapytania kilka 

miesięcy temu stało również samo przeprowadzenie październikowych wyborów. 

Przedstawiciele HDZ BiH zdecydowali się zablokować uchwalenie ustawy budżetowej 

kraju na 2022 rok. Ich celem było niedopuszczenie do odbycia się wyborów przed 

przeprowadzeniem reformy ordynacji wyborczej, która dałaby ich kandydatce szanse 

wejścia do Prezydium. Budżet ostatecznie uchwalono w czerwcu br. po tym, jak na mocy 

dekretu wysokiego przedstawiciela dla Bośni i Hercegowiny Christiana Schmidta, skarb 

państwa przekazał Centralnej Komisji Wyborczej 12,5 mln marek zamiennych (około 

6,5 mln euro)8. Schmidt wykorzystał w tym celu tzw. uprawnienia bońskie – specjalne 

kompetencje za pomocą których może wprowadzić na terytorium BiH dowolny akt 

prawny9. Jego ingerencja nie ograniczyła się jedynie do kwestii budżetowych – 27 lipca 

br. ogłosił wprowadzenie pakietu środków umożliwiających przeprowadzenie 

transparentnej kampanii10. 

W czerwcu br. Biuro Wysokiego Przedstawiciela (ang. Office of the High Representative, 

OHR)11 wezwało również reprezentantów Chorwatów i Boszniaków, by rozwiązali spór 

dotyczący reformy12. Zmiany, nad którymi rozpoczęto prace wyciekły do mediów, co 

doprowadziło do kilkutysięcznych protestów Boszniaków, oskarżających Schmidta 

o realizację planów HDZ BiH13. Ostatecznie OHR wstrzymało opracowywanie zmian 

ordynacji wyborczej, aby krajowi politycy spróbowali samodzielnie osiągnąć 

porozumienie14, do czego nie doszło. W związku z tym 2 października br., tuż po 

zamknięciu lokali wyborczych, Schmidt wydał  dekret wprowadzający zmiany. 

Moment ogłoszenia reformy sprawił, że w trakcie głosowania obywatele nie mogli 

przewidzieć efektu swoich wyborów. Oskarżenia polityków boszniackich o ustępstwa na 
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rzecz Chorwatów poskutkowały ponadto spadkiem popularności Schmidta wśród 

Boszniaków. Do tej pory urząd wysokiego przedstawiciela cieszył się pośród nich 

poważaniem jako gwarant utrzymania pokoju z Dayton. Pozycja Schmidta, powołanego 

na stanowisko w sierpniu 2021 roku, stała się tym samym jeszcze słabsza – nie uznają go 

bowiem bośniaccy Serbowie twierdząc, że został powołany na stanowisko bezprawnie 

(obsadzenie stanowiska powinno odbyć się przy aprobacie wszystkich stron 

zasiadających w Radzie ds. implementacji pokoju, tymczasem poparcia Schmidtowi nie 

udzieliła Rosja). 

Wprowadzona reforma  
Jednym z głównych założeń reformy jest zwiększenie liczby delegatów w izbie wyższej 

parlamentu FBiH. Wchodzące w jej skład poszczególne kluby – boszniacki, serbski 

i chorwacki –  które do tej pory miały po 17 przedstawicieli, będą ich mieć 23. Czwarty 

klub, w skład którego wchodziło 7 delegatów reprezentujących obywateli nie należących 

do żadnego narodu konstytutywnego15, będzie miał ich 11. Ma to na celu wyrównanie 

dysproporcji reprezentacji chorwackiej poprzez proporcjonalne zwiększenie liczby 

delegatów, dzięki czemu do izby wyższej FBiH wejdzie również większa liczba 

reprezentantów kantonów, w których dominują Chorwaci. Wprowadzono również 

restrykcyjne terminy czasowe w jakich uprawnieni delegaci będą musieli wysunąć 

kandydata na prezydenta FBiH16. 

Środki nałożone przez OHR przeciwdziałają również blokowaniu powoływania sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego FBiH. Do tej pory zobowiązany do mianowania sędziów był 

prezydent FBiH. Piastujący obecnie ten urząd Marinko Čavara z HDZ BiH17 odmówił 

dokonania tych nominacji18. Według nowych przepisów, jeśli prezydent FBiH nie 

zaproponuje sędziów, głosować nad zatwierdzeniem najwyżej notowanych kandydatów 

z listy złożonej przez Wyższą Radę Sądownictwa i Radę Prokuratury BiH będą mogli 

członkowie Izby Narodów.  

Przeciwdziałanie blokadzie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz 

rządu FBiH spotkało się z pochwałą Boszniaków, jednak zwiększenie liczby 

delegowanych do izby wyższej zostało skrytykowane m.in. przez Bakira Izetbegovicia 

jako wzmacniające pozycję HDZ BiH19. Željko Komšić z DF poddał krytyce fakt, że Schmidt 

ogłosił zmiany tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Określił to mianem ciosu dla 

demokracji kraju20. Przed siedzibą OHR ponownie doszło do protestów, których 

uczestnicy domagali się wycofania przez Schmidta wprowadzonych zmian. 

Problemy z ogłoszeniem rezultatów  
Ogłoszona reforma odsunęła na dalszy plan sam fakt ogłoszenia wyników wyborów. 

Centralna Komisja Wyborcza (Centralna Izborna Komisija, CIK) nie zatwierdziła ich przez 

miesiąc od ich przeprowadzenia. Powodem były opóźnienia w liczeniu głosów 

spowodowane brakami kadrowymi w lokalach wyborczych oraz niezrozumieniem 

protokołu przez członków ich komisji. Niewiadomą pozostawało przede wszystkim 

nazwisko prezydenta Republiki Serbskiej, gdyż oskarżenia opozycji o kradzież głosów 

przez rządzący SNSD doprowadziły do decyzji o ponownym liczeniu głosów. 
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Przewodniczący CIK, Suad Arnautović, za opóźnienia obwinił członków komisji na 

szczeblu lokalnym. Uważa, że zajmowali się oni w pierwszej kolejności raportowaniem 

bieżącej sytuacji przedstawicielom partii z którymi sympatyzują, dopiero później 

liczeniem głosów i sporządzaniem protokołów. Przez niedostarczenie protokołów 

z części lokali znajdujących się na szczeblu lokalnym do gmin, te nie były w stanie 

sporządzić ich na czas dla CIK. Arnautović ujawnił, że część lokali nie będących w stanie 

przeliczyć głosów nie wystosowała zgodnie z procedurą prośby do 5 października br. 

o zrobienie tego przez CIK21. Obserwatorzy OBWE odnotowali, że w 36 lokalach doszło do 

nieprawidłowości w liczeniu głosów z powodu niezrozumienia przez członków komisji 

procedur, w 61 problem stanowiło wypełnienie protokołów, w 23 obserwatorzy 

niezależni utrudniali pracę komisji22. Skargi na nieprawidłowości mnożyły się również po 

wyborach, w związku z czym 17 października br. CIK zdecydowała o ponownym 

przeliczeniu głosów z ponad 70 lokali23. 

Wyniki wyborów 
W rezultacie październikowych wyborów dotychczasowe układy polityczne pozostaną 

niezmienione. Najwięcej mandatów do parlamentu, zarówno na poziomie krajowym jak 

i entitetów, zdobyły, podobnie jak w poprzednich latach, partie reprezentujące interesy 

narodów konstytutywnych. Członkiem Prezydium z ramienia Chorwatów drugi raz 

z rzędu został reprezentujący wielonarodowy Front Demokratyczny Željko Komsić24, 

który 55,8 proc. głosów pokonał kandydatkę HDZ BiH Borjanę Krišto (44,2 proc.). 

Z ramienia Serbów z wynikiem 51,65 proc. weszła Željka Cvijanović z SNSD, która zastąpi 

na tym stanowisku prezesa partii Milorada Dodika. Jedynym zaskoczeniem jest 

zwycięstwo Boszniaka Denisa Bečirovicia, kandydata jedenastu partii opozycyjnych 

zgromadzonych pod nazwą Zjednoczeni dla wolności Bośni i Hercegowiny (Ujedinjeni za 

slobodu Bosni i Hercegovini). Z wynikiem 57,37 proc., wobec 37,25 proc., pokonał on 

Bakira Izetbegovicia, prezesa SDA z której wywodził się dotychczasowy reprezentant 

Boszniaków25.  

Najwięcej mandatów w 42-osobowej Izbie Reprezentantów BiH uzyskały kolejno partie 

tworzące do tej pory koalicję: SDA – 8, SNSD – 6, partie chorwackie skupione wokół HDZ 

BiH – 4. Z partii opozycyjnych SDP uzyskała 5 mandatów, SDS i PDP po 2, natomiast lista 

Željko Komšicia – 3. Z pozostałych partii jedyną, której udało się zdobyć 3 mandaty, jest 

Naród i Sprawiedliwość – centroprawicowa partia reprezentująca Boszniaków26. 

W 89-osobowej Izbie Reprezentantów FBiH zasiądą przede wszystkim przedstawiciele 

SDA – 26 miejsc, SDP – 15, partie chorwackie – 15, oraz przedstawiciele listy Komšicia –

12. Konserwatywna, reprezentująca interesy Boszniaków lista Zaufanie (bośn. Poverenje) 

zdobyła 7 mandatów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5 miejsc27.  

W ramach 83-osobowego Zgromadzenia Narodowego RS prowadzi SNSD (29 miejsc). 

Za nim plasują się SDS (13) i PDP (6). Pozostałe ugrupowania nie uzyskały więcej niż po 

5 mandatów28. 

Wybory prezydenckie w RS wygrał Dodik (47,06 proc.) pokonując kandydatkę PDP Jelenę 

Trivić (42,84 proc.)29. Oficjalne wyniki zostały opublikowane po powtórnym liczeniu 
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głosów, zarządzonym po wykryciu nieprawidłowości takich jak obecność w urnach 

fałszywych kart do głosowania, oraz oskarżeniach opozycyjnych SDS i PDP o „kradzież 

głosów”. 

Wnioski 
 Zdaniem polityków HDZ BiH sytuacja, w której chorwacki członek Prezydium 

wybierany jest głosami nie tylko Chorwatów, ale też liczniejszych od nich 

Boszniaków, skutkuje brakiem sprawiedliwej reprezentacji narodu chorwackiego, 

jednego z narodów konstytutywnych BiH. W percepcji Chorwatów zwycięstwo 

wywodzącego się z wielonarodowościowej partii Komšicia jest na to dowodem. Na 

tej podstawie HDZ BiH w dalszym ciągu będzie dążyć do przeprowadzenia reformy 

wyborczej w taki sposób, by chorwacki przedstawiciel w Prezydium wybierany był 

tylko głosami z kantonów, w których to Chorwaci stanowią większość, sprzeczny 

z pierwotną wersją reformy zaproponowanej przez organizacje międzynarodowe.  

 Zmiany wprowadzone przez wysokiego przedstawiciela stanowią formę 

kompromisu jako częściowe ustępstwo wobec HDZ BiH. Chociaż stosowanie przez 

tę partię blokady powołania rządu oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego FBiH 

zostało poważnie ograniczone (co przyczyni  do lepszego funkcjonowania 

organów podmiotowych i zniweluje kryzys trwający od 2018 roku), uwzględniony 

został ważny dla niej postulat zwiększenia reprezentatywności przedstawicieli 

kantonów w których przeważa ludność chorwacka. Zostało to osiągnięte kosztem 

rozbudowy aparatu państwa oraz niezadowolenia Boszniaków.  

 Poprawki narzucone przez Schmidta oraz sprzeciw wobec nich partii boszniackich 

oraz wieloetnicznego, obywatelskiego Frontu Demokratycznego, mogą 

w przyszłości posłużyć Miloradowi Dodikowi jako kolejny argument do 

kontestowania powołania Schmidta na stanowisku wysokiego przedstawiciela, 

a nawet zasadności dalszego funkcjonowania tego urzędu w BiH. 

 Zmiany narzucone przez OHR 2 października br. nie wystarczą, by BiH stała się 

państwem budowanym na poczuciu obywatelskim. W BiH w dalszym ciągu 

obowiązuje system polityczny oparty o kryterium etniczne, który decentralizuje 

państwo, wzmacnia segregację narodowościową i dyskryminuje przedstawicieli 

mniejszości, którzy, jako, że nie należą do jednego z narodów konstytucyjnych, nie 

mogą zasiadać w izbie wyższej parlamentu lub w Prezydium. Mimo zwiększenia 

również liczby delegatów czwartego klubu, obywatele BiH nie należący do jednego 

z narodów konstytutywnych nadal pozostają w organach rządowych 

w mniejszości oraz nie mogą pełnić funkcji reprezentacyjnych, np. zasiadać 

w Prezydium. 

 Wybory powszechne z 2022 roku ukazują rolę OHR jako organu, bez którego 

podejmowanie kluczowych dla funkcjonowania państwa decyzji jest niemożliwe. 

Pokazuje to potrzebę dalszego utrzymania tej instytucji. Jednocześnie stanowi 

punkt wyjścia do dyskusji o przyszłości BiH jako samodzielnego państwa, 
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argument dla stronnictw secesjonistycznych, takich jak SNSD, czy w mniejszym 

stopniu HDZ BiH, o niewydolności państwa. W przyszłości Schmidt może nadal 

wykorzystywać uprawnienia bońskie w sytuacjach, w których stronnictwa 

polityczne nie będą w stanie dojść do konsensusu. 

 Na poziomie centralnym SDA, HDZ BiH i SNSD najprawdopodobniej po raz kolejny 

utworzą koalicję. Zagwarantuje im ona nienaruszalność stworzonego przez nich 

systemu, w którym, jako partie o najwyższym poparciu wśród przedstawicieli 

poszczególnych narodów konstytutywnych, podporządkowali sobie większość 

instytucji w kraju. Sprzeczne dążenia tych partii w zakresie polityki zarówno 

krajowej, jak i zagranicznej, wykluczają jednak sprawne i jednomyślne 

funkcjonowanie rządu. Powyższe partie nadal będą uprawiać retorykę 

zaostrzającą podziały na tle narodowościowym i stawiać się w roli obrońców 

interesów swoich rodaków, co w założeniu skupi wokół nich wyborców. Jest to 

istotne zwłaszcza dla SDA, której prezes przegrał wybory na członka Prezydium.  

 Rezultaty wyborów w RS świadczą o całkowitej kontroli SNSD nad życiem 

politycznym jednostki. Politycy tej partii nadal będą blokować nałożenie przez BiH 

sankcji na Rosję. Poprzez bośniackich Serbów Kreml zachowa możliwość 

destabilizowania Bałkanów m.in. popierając zarzuty działaczy SNSD o bezprawne 

powołanie Schmidta na stanowisko wysokiego przedstawiciela oraz dążenia 

Dodika do secesji entitetu. Zwycięstwo SNSD nie jest na rękę prezydentowi Serbii 

Aleksandrowi Vučiciowi. Skrajnie prorosyjskie i secesjonistyczne działania Dodika 

przeszkadzają mu w balansowaniu między Rosją a Zachodem. Różnice w polityce 

prowadzonej przez Dodika i Vučicia utrudniają też prezydentowi Serbii 

budowanie wizerunku przywódcy wszystkich Serbów. 

 

 

1 Podział na Bośniaków i Boszniaków zakłada używanie terminu “Bośniak” dla obywateli Bośni 
i Hercegowiny niezależnie od narodowości, “Boszniak” zaś dla obywateli Bośni i Hercegowiny 
utożsamiających się z kulturą islamu. 
2 Istnieje też Dystrykt Brczko, obejmujący terytorium jednej gminy o tej samej nazwie, wchodzący w skład 
zarówno FBiH jak i RS; dystrykt ten dzieli RS na dwie nie graniczące ze sobą części. 
3 Na poziomie centralnym (BiH) oraz w FBiH funkcjonują dwuizbowe parlamenty. W Bośni i Hercegowinie 
jest to Izba Reprezentantów (niższa) oraz Izba Narodów (wyższa). W Federacji Bośni i Hercegowiny 
analogicznie Izba Reprezentantów FBiH (niższa) oraz Izba Narodów FBiH (wyższa). Izba niższa jest na 
każdym poziomie wyłaniana na drodze wyborów powszechnych i bezpośrednich, izba wyższa składa się 
z delegatów desygnowanych przez inne organy ustawodawcze (dla BiH przez parlamenty entitetów, dla 
FBiH organy wchodzących w jej skład kantonów). W Republice Serbskiej funkcjonuje jednoizbowy 
parlament - Zgromadzenie Narodowe RS oraz równoległy do niego organ ustawodawczy - Rada Narodów. 
Zgromadzenie Narodowe wyłaniane jest na drodze wyborów powszechnych i bezpośrednich, Rada 
Narodów składa się z przedstawicieli desygnowanych przez Zgromadzenie Narodowe. 
4 Tuż przed wyborami Dodik spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem, który życzył mu zwycięstwa. 
Publicznego poparcia Dodik nie otrzymał z kolei od prezydenta Serbii, Aleksandra Vučicia, który 
w przeciwieństwie do Dodika nie odpowiada się jednoznacznie po stronie Rosji nadal próbując prowadzić 
politykę balansowania między nią a Zachodem. 
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Pukla tikva: Da li se to Aleksandar Vučić 'odrekao' Milorada Dodika?, Radio Sarajevo, 5.10.22, 
https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/pukla-tikva-da-li-se-to-aleksandar-vucic-odrekao-
milorada-dodika/470983 [dostęp: 4.11.2022]. 
5 Stało się tak, gdyż w momencie tworzenia tekstu układu z Dayton, Boszniacy i Chorwaci nie toczyli już 
między sobą wojny - podpisali porozumienie pokojowe w marcu 1994 roku. 
6 O dążeniach Chorwatów stało się głośno w kwietniu br. kiedy prezydent Chorwacji, Zoran Milanović, 
zażądał od organów międzynarodowych wymuszenia reformy wyborczej w BiH. W przeciwnym razie 
Chorwacja miałaby zawetować wejście Finlandii i Szwecji do NATO. Jego zdaniem obecny system wyborczy 
zagraża bezpieczeństwu jego rodaków w BiH. Zaproponował także, przy aprobacie HDZ BiH, by wybory 
zostały przesunięte do czasu przeprowadzenia reformy.  
Milanović smatra da treba blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO dok se ne izmjeni izborni zakon BiH, Radio 
Slobodna Evropa, 26.04.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/milanovic-svedska-finska-nato-
izborni-zakon-bih/31822425.html [dostęp: 04.10.2022]. 
7 Dodatni vojnici EUFOR-a dolaze u povratnička naselja u BiH, Radio Slobodna Evropa, 28.02.2022; 
https://www.slobodnaevropa.org/a/sattler-komsic-bih-vojnici/31728824.html [dostęp: 03.10.2022]. 
8 Z. Kapic, Schmidt nametnuo odluku: CIK BiH će dobiti 12,5 miliona KM za provedbu opštih izbora, Anadolu 
Agency, 07.06.2022; https://www.aa.com.tr/ba/politika/schmidt-nametnuo-odluku-cik-bih-će-dobiti-12-
5-miliona-km-za-provedbu-opštih-izbora/2607790# [dostęp: 05.10.2022]. 
9 A. Mioč, M. Jelenek, TV Liberty: Izmjene Izbornog zakona i protupožarne letjelice, Radio Slobodna Evropa, 
30.07.2022; https://www.slobodnaevropa.org/a/tv-liberty-ohr-izborni-zakon-i-protupozarne-
letjelice/31965675.html [dostęp: 05.10.2022]. 
10 Ostatecznie kampanię wyborczą cechowała retoryka zaostrzająca podziały narodowościowe. Będące 
u władzy SDA, SNSD i HDZ kierowały swoje programy przede wszystkim do przedstawicieli 
reprezentowanych przez siebie narodów. Tematy korupcji, emigracji czy bezrobocia poruszała głównie 
opozycja. Media dostarczały z kolei informacji tylko o czołowych kandydatach.  
11 Biuro Wysokiego Przedstawiciela (ang. Office of the High Representative, OHR) – instytucja utworzona 
w 1995 roku na mocy układu pokojowego z Dayton; jednocześnie pełni funkcje dyplomatyczne oraz 
stanowi część systemu władzy. Jego zadaniem jest nadzorowanie wdrażania w BiH postanowień 
pokojowych oraz reprezentowanie państw zaangażowanych w implementację układu z Dayton 
zrzeszonych w Radzie ds. implementacji pokoju (ang. Peace Implementation Council, PIC), która też wybiera 
wysokiego przedstawiciela. OHR dysponuje rozległymi uprawnieniami, takimi jak wprowadzanie 
przepisów dekretem czy usuwanie ze stanowisk funkcjonariuszy państwowych. 
12 Schmidt poziva Hrvate i Bošnjake na dogovor o izbornim nesuglasicama, AlJazeera Balkan, 08.06.2022; 
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2022/6/8/hns-kaze-da-schmidt-ponistava-suverenitet-
drzave-bih [dostęp: 27.09.2022]. 
13 Danas se nastavljaju protesti ispred OHR-a: Demonstranti pozvali da im se građani pridruže u što većem 
broju, Oslobođenje, 26.07.2022; https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/danas-se-nastavljaju-protesti-
ispred-ohr-a-demonstranti-pozvali-da-im-se-gradani-pridruze-u-sto-vecem-broju-778833 [dostęp: 
27.09.2022].  
14 Schmidt nametnuo paket tehničkih izmjena Izbornog zakona u BiH, AlJazeera Balkan, 27.07.2022; 
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2022/7/27/visoki-predstavnik-donio-paket-izmjena-o-
transparetnosti-izbornog-procesa-u-bih [dostęp: 27.09.2022]. 
15 W Bośni i Hercegowinie jest 17 oficjalnie uznanych mniejszości narodowych: Albańczycy, Czarnogórcy, 
Czesi, Włosi, Żydzi, Węgrzy, Macedończycy, Niemcy, Polacy, Romowie, Rumuni, Rosjanie, Rusini, Słowacy, 
Słoweńcy, Turcy i Ukraińcy. 
16 International Election Observation Mission. Bosnia and Herzegovina – General Elections, 2 October 2022, 
Organization for Security and Co-operation in Europe, 03.10.2022; 
https://www.osce.org/files/f/documents/9/8/527523.pdf [dostęp: 17.10.2022]. 
17 Funkcję prezydenta objął po wyborach w 2014 roku i od 2018 roku piastuje ją w mandacie 
tzw. technicznym ze względu na niemożność utworzenia nowego rządu. 
18 Z tego powodu znalazł się na liście osób z BiH objętych sankcjami przez USA. 
19 V. Besić, Bakir Izetbegović: Schmidtova odluka je definitivno pojačala poziciju HDZ-a, Anadolu Agency, 
3.11.2022, https://www.aa.com.tr/ba/politika/bakir-izetbegović-schmidtova-odluka-je-definitivno-
pojačala-poziciju-hdz-a/2700972 [dostęp: 6.11.2022]. 
20 Komšić optužio Schmidta za prevaru birača, tužio ga Ustavnom sudu, AlJazeera Balkan, 11.11.2022, 
https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2022/10/11/komsic-optuzio-schmidta-za-prevaru-biraca-
tuzio-ga-ustavnom-sudu [dostęp: 6.11.2022]. 
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17.10.2022]. 
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