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Streszczenie
Mechanizm recall, podobnie jak inne formy demokracji bezpośredniej, cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem legislatorów jak i przedstawicieli nauki. W ciągu ostatniego 
stulecia pojawił się w szeregu państw, tak na poziomie centralnym jak i w szczególności 
na poziomie regionalnym oraz lokalnym. Do grona tych państw w 2008 r. dołączyła Ło-
twa wprowadzając do swojego porządku prawnego wyjątkową w skali świata formę re-
call. Autor w artykule definiuje mechanizm recall, przedstawia państwa w których wy-
stępuje oraz klasyfikuje rodzaje recall. Następnie prezentuje proces konstytucjonalizacji 
recall na Łotwie oraz aktualną regulację konstytucyjną oraz ustawową dotyczącą tej in-
stytucji. Podjęto także próbę oceny potencjału ustrojowego mechanizmu recall na Łotwie.

Summary

The Institution of Recall in Latvia

The recall mechanism, like other forms of direct democracy, has raised a growing inte-
rest. In the last century, a number of states have used it, both on the central level and, 

1 Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu w Białymstoku. E-mail: jackiewicz@uwb.edu.pl.

2 Artykuł jest zmodyfikowaną wersją referatu przygotowanego na XVI Seminarium 
Badaczy Prawa Konstytucyjnego Odpowiedzialność w prawie konstytucyjnym, które miało 
miejsce 27–29 września 2017 r. w Supraślu.
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especially, on the regional and local level. The group of such countries was joined in 2008 
by Latvia which introduced into its legal system a unique, on the world scale, form of re-
call. In the article, the author defines the recall mechanism, presents countries where the 
mechanism exists, and classifies the types of recall. Then the author presents the process 
of constitutionalization of recall in Latvia and the current constitutional and statutory 
provisions pertaining to that institution. Also, an attempt has been made to evaluate the 
potential of this institution in Latvia’s system of government.

*

I.

Instytucja recall jest definiowana zwykle jako prawo obywateli do odwoływa-
nia urzędników pochodzących z wyborów powszechnych3. Bywa określana 
jako recall elections (wybory odwołujące) lub referendum recall (referendum 
odwoławcze/referendum w sprawie odwołania) ewentualnie jako representa-
tive recall (odwołanie przedstawiciela)4. Jak trafnie zauważa Arend Lijphart 
ratio legis tej instytucji jest możliwość przedterminowego odwołania tych 

3 Podobnie Piotr Uziębło, który określa recall jako „prawo określonej liczbowo grupy 
wyborców do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie osoby piastującej funkcję publiczną 
z wyborów powszechnych. P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009, s. 58. W ten 
sposób definiują recall także przedstawiciele doktryny zachodniej: J.F.Zimmerman, The Recall: 
Tribunal of the People, Albany 2014, s. 9, J. Macgregor Burns, J.W. Peltason, T. Cronin, D. Magleby, 
Government By The People, New York 2000, s. 27, M.Qvortrup, Hasta la Vista: a comparative 
institutionalist analysis of the recall, „Representation”, vol. 47, no. 2, July 2011, s. 161.

4 W prawie parlamentarnym UK znany jest także termin recall of Parliament – który 
oznacza procedurę parlamentarną dotycząca nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu, 
które miałoby się odbyć w szczególnych okolicznościach, na skutek zdarzeń o szczególnym 
znaczeniu dla państwa, w czasie gdy parlament zwykle nie obraduje – np. w weekend, lub 
w czasie przerwy w sesji (recess – np. przerwy na Święta Bożego Narodzenia) umożliwiając 
tym samym nadzwyczajną debatę w temacie tych spraw. W UK decyzja w tej kwestii należy 
do Speakera Izby Gmin/Izby Lordów, co jest następstwem wniosku pochodzącego od rządu 
(w przypadku Izby Lordów następstwem konsultacji Lorda Speakera z rządem). Zwyczajowo 
Izba Lordów jest zwoływana w procedurze recall w tym samym czasie co Izba Gmin. Szerzej 
o tym patrz R.Kelly, Recall of Parliament, „Briefing Paper”, nr 1186, 20 października 2017 r. 
(materiały House of Commons Library).
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przedstawicieli, którzy zawiedli zaufanie wyborców i niewłaściwie wykonują 
swoje obowiązki5. Pozwala to na bieżącą weryfikację indywidualnej działal-
ność przedstawicieli, a także całego zgromadzenia. Najczęściej jest inicjowa-
ne, gdy określona liczba wyborców podpisze stosowną petycję, co skutkuje 
bezpośrednim głosowaniem wyborców w sprawie odwołania przed upły-
wem kadencji przedstawiciela/urzędnika pochodzącego z wyborów6. Czasa-
mi wszczęcie tej procedury jest warunkowane zarzutem niewłaściwego spra-
wowania obowiązków przez danego przedstawiciela, a prawdziwość lub ciężar 
gatunkowy zarzutów jest weryfikowana przez sąd7.

Warto przy tym zasygnalizować, że literatura dotycząca recall dostarcza 
szeregu argumentów, przemawiających zarówno za, jak i przeciw instytucji 
recall, co nakłada na ustrojodawcę obowiązek starannego rozważenia samej 
idei recall, jak i określonych rozwiązań proceduralnych przy wprowadzaniu 
tej instytucji do danego porządku prawnego8.

II.

Instytucja recall zyskuje coraz większą popularność, znajdując swoje miejsce 
w porządkach prawnych coraz to większej ilości państw współczesnych, bądź 
to na poziomie konstytucyjnym, bądź na poziomie ustawowym. Recall wy-
stępuje w Europie (poza Łotwą, znajduje się m.in. w Szwajcarii, Niemczech, 
Rumunii, Liechtensteinie, Polsce, a od 2015 r. także na Ukrainie i w Zjedno-
czonym Królestwie), Ameryce Północnej (bardzo popularny na poziomie sta-

5 A. Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twen-
ty-One Countries, New Haven 1984, s. 200.

6 Poza zakresem tego opracowania pozostaje odpowiedź na pytanie, czy recall jest 
na pewno formą demokracji bezpośredniej? Z jednej strony rozważyć należałoby to, że jest 
to rozstrzygnięcie podejmowane bezpośrednio przez suwerena, ale z drugiej strony jest to przede 
wszystkim decyzja o skutkach personalnych (choć warunkowana często okolicznościami me-
rytorycznymi), będąca swoistym przeciwieństwem wyborów, a więc instytucja, która może 
być pozycjonowany w sferze mechanizmów demokracji przedstawicielskiej.

7 O genezie tej instytucji w starożytnym Rzymie, a potem w Stanach Zjednoczonych 
pisze J.F. Zimmerman, op.cit., s. 12–16.

8 Argumenty za i przeciw instytucji recall przedstawia kompleksowo m.in. J.F. Zimmer-
man, op.cit., s. 78–90.
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nowym i lokalnym w Stanach Zjednoczonych, oraz w kanadyjskiej prowin-
cji Kolumbia Brytyjska), Azji (m.in. Tajwan, Korea Południowa) oraz Afryce 
(Etiopia, Uganda). Odrębnie ze względu na wyjątkową popularność należy 
przywołać mechanizm odwoływania wybieranych przedstawicieli obecny 
w państwach Ameryki Południowej, który jest określany jako revocatoria del 
mandato. W Wenezueli, zgodnie z art. 72 Konstytucji9, recall dotyczy każdego 
wybieranego przedstawiciela, w tym także prezydenta, a na poziomie regio-
nalnym lub lokalnym występuje także w Peru10, Kolumbii, Boliwii, Ekwado-
rze i Argentynie11. Jako najbardziej znane na świecie przypadki zastosowa-
nia recall, można wskazać nieudaną próbę odwołania prezydenta Wenezueli 
Hugo Chaveza12, dwie nieudane próby odwołania prezydenta Rumunii Tra-
iana Băsescu13, a także warte odnotowania skuteczne recall w Kaliforni, wy-
nikiem którego była zmiana na stanowisku gubernatora: znany aktor Arnold 
Schwarzenegger zastąpił na tym urzędzie Gray’a Davisa14.

9 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Extraordinaria 
N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999.

10 Szerzej o przyczynach wykorzystania tej instytucji w państwach latynoamerykańskich, 
specyfice oraz statystykach pisze Y. Welp, Why Peru? The recall referendum in the Andean coun-
tries and the Peruvian specificity. Materiał z konferencji: „Assessing Democracies and Development 
in Latin America”, Rzym 12–14 grudzień 2013 r., s. 2 i n. Na temat revocatoria del mandato 
w Argentynie zob.: D. Kossak, Praktyka revocatoria del mandato w Argentynie, [w:] Instytucje 
demokracji bezpośredniej w praktyce, red. O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski, Wrocław 2016.

11 Pełne zestawienie państw w których występuje recall przedstawiają U. Serdült, Y. Welp, 
The levelling up of a political institution. Perspectives on the recall referendum, [w:] Ruth, S., Welp, 
Y. and Whitehead, L. Let the people rule? Direct democracy in the twenty-first century, Colchester 
2017, s. 140–144.

12 W 2004 r. Hugo Chavez, nie bez kontrowersji, obronił się przed recall – uzyskując 
poparcie w wysokości 59%. Szerzej pisze o tym B. Kralka, Revocatoria de mandato: instytucja 
recallu w Wenezueli na przykładzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Cháveza z 2005 r., 
[w:] Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, red. O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski, 
Wrocław 2016.

13 W Rumunii, w 2007 r. oraz w 2012 r. przeprowadzono próby recall dotyczące odwołania 
prezydenta Traiana Băsescu. Obie były nieskuteczne, ze względu na zbyt niską frekwencję 
(nie osiągnięto progu 50%).

14 Odwołanie Gray’a Davisa 7 października 2003 r. było drugim przypadkiem odwołania 
gubernatora – jako pierwszy, w 1921 r., odwołany został Lynn Frazier, gubernator Północnej 
Dakoty. Zob. M.E. Felchner, Recall Elections: Democracy in Action or Populism Run Amok; 
„Congressional Quarterly Inc”, vol. 25, no. 5, 2004, s. 30–32; S. Bowler, Recall and representation 
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III.

Idea konstytucjonalizacji mechanizmu recall na Łotwie pojawiła się w 2007 r. 
Tłem tego procesu była niezadowalająca sytuacja ekonomiczna na Łotwie i ro-
snące niezadowolenie Łotyszy, powodowane niepodejmowaniem skutecznym 
środków zaradczych przez władze. Ważne dla tytułowej instytucji wydarze-
nia miały miejsce pod koniec 2007 r. Pod budynkiem Saeimy miało miejsce 
pokojowe zgromadzenie, podczas którego zebrani manifestowali swoje roz-
czarowanie działalnością parlamentu, a także rządu. Pojawił się postulat, aby 
piastujący urząd głowy państwa Vadim Zatlers, skorzystał ze swoich konstytu-
cyjnych uprawnień i zarządził referendum w sprawie rozwiązania parlamen-
tu w trybie art. 48 Satversme, zgodnie z którym, Prezydent Państwa ma pra-
wo zgłaszać wniosek o rozwiązanie Saeimy, w wyniku którego to wniosku, 
przeprowadza się referendum w tej sprawie15. Jeśli w referendum ponad po-
łowa wyborców opowie się za rozwiązaniem parlamentu uznaje się, że zo-
stał on rozwiązany i zarządzane są nowe wybory, które powinny odbyć się 
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy po rozwiązaniu Saeimy16. Prezydent 
Państwa uznał, że sytuacja na Łotwie nie wymaga jeszcze podjęcia tak dale-
ko idących środków i odmówił zarządzenia referendum17.

Powyższe było bezpośrednim powodem pojawienia się pomysłu wprowa-
dzenia do łotewskiego porządku prawnego mechanizmu recall. Wydaje się na-
turalną konsekwencją, że w sytuacji, w której głowa państwa odmawia prośbie 
wyborców o uruchomienie procedury weryfikacji mandatu parlamentu w gło-
sowaniu powszechnym (referendum w trybie art. 48), po stronie wyborców 

Arnold Schwarzenegger meets Edmund Burke, „Representation” 2004, vol. 40, nr 3, s. 200–212; 
J.D. Barnett, The Operation of the Recall in Oregon, „American Political Science Review” 1912, 
vol. 6, nr 1, publ. online: 1 września 2013, s. 41–53.

15 A. Kārkliņa, Dissolution of Parliament in Latvia: legal regulations and practice, „Jurispru-
dence” 2013, nr 20(3), s. 1223; L. Švarcs, Valsts Prezidents Ierosina Saeimas Atlaišanu. „Jurista 
Vārds” 2011, 23(670), s. 1–2.

16 Szerzej o tej procedurze: A. Jackiewicz, Referendum w sprawie rozwiązania parlamentu 
na Łotwie z 23 lipca 2011 roku, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 5, s. 85–100.

17 Warto przy tym mieć na uwadze, że takie referendum niesie poważne ryzyko politycz-
ne także dla zarządzającego je Prezydenta Państwa, gdyż zgodnie z art. 50 Satversme, jeżeli 
w takim referendum ponad połowę głosów zostaje oddanych przeciwko rozwiązaniu Saeimy, 
uważa się, że to Prezydent Państwa został odwołany i parlament wybiera nowego Prezydenta 
Państwa na pozostały okres kadencji odwołanego prezydenta.
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pojawiło się niezadowolenie oraz żądanie konstytucyjnej możliwości zainicjo-
wania rozwiązania Saeimy także bezpośrednio przez nich samych. Postano-
wiono w tym celu wykorzystać możliwość przewidzianą w art. 78 łotewskiej 
Konstytucji, według którego, nie mniej niż jedna dziesiąta część wyborców 
ma prawo złożyć Prezydentowi Państwa całkowicie opracowany projekt zmian 
konstytucji lub projekt ustawy18, którą Prezydent przekazuje do Saeimy. Jeże-
li parlament nie przyjmuje bez istotnych zmian projektu zmiany konstytucji, 
poddaje się go pod referendum narodowe19. W 2008 r. wyborcy skorzystali 
z tego prawa i złożyli projekt zmian w konstytucji przewidujący mechanizm 
recall20. Motorem napędowym tej inicjatywy był Łotewski Wolny Związek 
Zawodowy (Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība).

W związku z tym, że 5 czerwca 2008 r. Saeima w pierwszym czytaniu od-
rzuciła rzeczony projekt zmian w konstytucji (44 głosy za, 37 głosów prze-
ciwnych, 17 głosów wstrzymujących się), zgodnie z art. 78 zd. 2 Konstytu-
cji został on poddany pod referendum narodowe, które odbyło się 2 sierpnia 
2008 r. Artykuł 79 zd. 1 łotewskiej ustawy zasadniczej stanowi, że zmianę Sa-
tversme przekazaną do rozpatrzenia w referendum uznaje się za uchwaloną, 
jeżeli za zmianą głosowała co najmniej połowa wyborców, którzy mają prawo 
głosu. W referendum osiągnięto frekwencję w wysokości 42%, co spowodo-
wało, że było ono nieskuteczne i zmiana konstytucji nie została uchwalona. 
Kluczowe dla dalszych wydarzeń było jednak to, że za konstytucjonalizacją 
recall była zdecydowana większość głosujących – aż 96,78%. Miało to swo-
je reperkusje. Biorąc pod uwagę ten wynik, ale także inne czynniki (w tym 
niestabilną sytuację ekonomiczną i polityczną ma Łotwie, zamieszki w Ry-
dze), Prezydent Zatlers 14 stycznia 2009 r., zwrócił się do parlamentu ze swo-
istym ustrojowym ultimatum. Jednym z żądań było, aby Saeima, tym razem 

18 Szerzej o wymaganiach wobec takiego projektu piszą A. Rodina, J. Pleps, Constitution-
alism in Latvia: Reality and Developments, [w:] New Millennium Constitutionalism: Paradigms 
of Reality and Challenges, praca zbiorowa, Yerevan 2013, s. 457–458.

19 Co oznacza sytuacje, w których Saeima nie przekaże w ogóle projektu do komisji, 
odrzuci go w całości lub przyjmie z poprawkami zmieniającymi treść projektu. Patrz A. Ro-
dina, J. Pleps, op.cit., s. 453. Autorzy powołują się na K. Dišlers, Referenduma veidi Latvijas 
Republikas Satversmē. „Jurists” 1930, Nr 3 (19), s. 68–70.

20 Szczegółowe dane na temat przebiegu i ilości zbieranych podpisów patrz informa-
cja na stronie Centralnej Komisji Wyborczej https://www.cvk.lv/pub/public/29005.html 
(10.01.2018).
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na drodze prac parlamentarnych, rozpoczęła proces konstytucjonalizacji re-
call21. Gdyby jego żądania nie zostały spełnione, zagroził zainicjowaniem 
procesu rozwiązania parlamentu w trybie art. 48 Konstytucji, a więc w try-
bie zarządzanego przez głowę państwa referendum narodowego w sprawie 
rozwiązania parlamentu22.

Prace legislacyjne były prowadzone w dość szybkim tempie, a największe 
kontrowersje budziły kwestie związane z ustaleniem liczby wyborców upraw-
nionych do inicjowania referendum oraz większości potrzebnej do osiągnię-
cia w referendum by recall było skuteczne23. Już 8 kwietnia 2009 r. instytucja 
recall została wprowadzona do łotewskiej Konstytucji (85 głosów za, 3 głosy 
przeciwne), a zmiana weszła w życie 2 listopada 2010 r., wraz z rozpoczęciem 
kadencji nowego parlamentu. Warto odnotować, że zostało to przyjęte dość 
sceptycznie przez łotewskich konstytucjonalistów24.

IV.

Mechanizm recall wprowadzony ustawą o zmianie Konstytucji z 8 kwietnia 
2009 r. nadał nowe brzmienie art. 14 Satsversme. Zgodnie z tym przepisem 

21 K. McIntosh, Zatlers reneges on threat to dissolve parliament, „The Baltic Times”, 2 lutego 
2009 r. (22.11.2017).

22 Niewątpliwie działania Prezydenta Zatlersa miały m.in. na celu wykorzystanie wyniku 
referendum, do budowania własnego kapitału politycznego, w szczególności ze względu na to, 
że przecież w 2007 r. odmówił on zarządzenia takiego referendum, o co prosili go wyborcy. 
Łotewscy konstytucjonaliści, Anita Rodina i Janis Pleps ostrożniej piszą, iż wyniki referendum 
były motywacją/inspiracją dla polityków dla podjęcia późniejszych działań legislacyjnych 
w tym zakresie. A. Rodina, J. Pleps, op.cit., s. 453.

23 S. Urdze, Latvia, [w:] Constitutional Politics in Cental and Eastern Europe. From Post-So-
cialist Transition to the Reform of Political Systems, red. A. Fruhstorfer, M. Hein, Wiesbaden 
2016, s. 427.

24 Jak pisze A. Kārkliņa, w Saeimie pojawił się także inny pomysł, niektóre partie poli-
tyczne sugerowały inną ścieżkę – ułatwienie samorozwiązania parlamentu, a więc przyjęcie 
rozwiązania obecnego w litewskim porządku konstytucyjnym (art. 58 Konstytucji Litwy), 
samorozwiązanie na drodze uchwały przyjmowanej – 3/4 ogólnej liczby deputowanych) Pod-
noszono argument, że to tańsze bardziej odpowiedzialne i sprawniejsze, ale z drugiej strony 
dostrzegano, że mogłoby to być wykorzystywane instrumentalnie przez partie, które liczą 
na dobry wynik wyborczy w nowych wyborach. A. Kārkliņa, Dissolution..., op.cit., s. 1224–1225.
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co najmniej jedna dziesiąta ogółu wyborców ma prawo wystąpić o zarządze-
nie referendum w sprawie odwołania Saeimy.

Łotewski ustrojodawca zdecydował się więc na konstytucjonalizację recall 
w formule mechanizmu dotyczącego całego organu, którego działalność jest 
kwestionowana, co przy uwzględnieniu kryterium odwoływanego podmio-
tu jest jedną z dwóch możliwych form recall. Druga forma polegająca na od-
wołaniu konkretnej, indywidualnie określonej osoby, np. deputowanego lub 
głowy państwa nie znalazła akceptacji i nie jest konstytucyjnie dopuszczal-
na. Łotewska ustawa zasadnicza nie dość, że nie przewiduje żadnej możliwo-
ści recall o charakterze indywidualnym, to statuuje literalny zakaz odwoła-
nia jakiegokolwiek deputowanego (art. 14 in fine)25.

Rozwiązanie łotewskie jest o tyle rzadkie, że dotyczy odwołania całe-
go przedstawicielskiego organu kolegialnego i to na szczeblu władz central-
nych26. Poza Łotwą procedura taka na szczeblu państwa występuje jedynie 
w Liechtensteinie, gdzie zgodnie z art. 48 ust. 3 Konstytucji Księstwa Liech-
tensteinu27, tysiąc pięciuset uprawnionych do głosowania obywateli lub czte-
ry gminy na podstawie uchwał zgromadzeń gmin może zażądać referendum 
w sprawie rozwiązania Landtagu28.

Czemu więc zdecydowano się na to rzadkie rozwiązanie? Odpowiedź leży 
w samej łotewskiej Konstytucji, która przewiduje – od samego jej uchwale-
nia w 1922 r. – instytucję zarządzanego przez Prezydenta Państwa referen-

25 W regulaminie Saeimy (Saeimas Kārtības Rullis, art. 18) są przewidziane przypadki 
utraty mandatu. Zalicza się do nich prawomocne skazanie, co powoduje utratę mandatu z mocy 
prawa, a także inne sytuacje, które wymagają jednak podjęcia stosownej uchwały przez Sa-
eimę: naruszenie prawa przy wyborze, niedostateczne posługiwanie się językiem łotewskim, 
naruszenie zasady incompatibilitas, nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż połowie 
posiedzeń, popełnienie przestępstwa w stanie ograniczonej poczytalności lub też sytuacja, 
w której po popełnieniu przestępstwa, stał się niezdolny do podejmowania świadomych działań 
ze względu na chorobę psychiczną. Nie jest to oczywiście mechanizm recall.

26 Na szczeblu władz regionalnych lub lokalnych to rozwiązanie znacznie częstsze, wy-
stępuje np. w Polsce, Niemczech czy państwach Ameryki Południowej.

27 Konstytucja Księstwa Liechtensteinu, tłum. R. Grabowski, Wstęp S. Grabowska, 
Warszawa 2013.

28 Szerzej o tym mechanizmie oraz innych formach demokracji bezpośredniej w Liech-
tensteinie patrz W. Marxer, Liechtenstein Direct Democracy in Liechtenstein, https://liechtenste-
in-institut.li/contortionist/0/contortionistUniverses/397/rsc/Publikation_downloadLink/
Marxer_Direct_Democracy_Buenos_Aires.pdf (5.01.2018).
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dum w sprawie rozwiązania parlamentu. Wprowadzone do Konstytucji recall 
jest więc alternatywną procedurą doprowadzenia do referendum, w którym 
suweren decyduje o dalszym bycie organu przedstawicielskiego. Wydaje się 
więc uprawnionym wniosek, że przyjęcie takiej formuły recall, wynika z ło-
tewskiej charakterystyki ustrojowej w tym zakresie.

Łotewska Konstytucja przewiduje ograniczenia temporalne, limitując czas, 
w którym można uruchomić recall, zgodnie z art. 14 zd. 3, z prawa do ogło-
szenia referendum w sprawie odwołania Saeimy nie można skorzystać:

 – w ciągu jednego roku po zwołaniu parlamentu,
 – w ciągu roku przed upływem kadencji parlamentu,
 – w okresie ostatnich sześciu miesięcy kadencji Prezydenta Państwa,
 – jak również w okresie krótszym niż sześć miesięcy od poprzedniego 

referendum w sprawie odwołania parlamentu.
Warto przy okazji zauważyć, że w przypadku recall, Konstytucja zawiera 

wskazane ograniczenia, podczas gdy w przypadku mechanizmu rozwiąza-
nia Saeimy w referendum zarządzanym przez Prezydenta (art. 48), Satsver-
sme żadnych ograniczeń nie przewiduje.

Łotewskie recall jest formą recall bezpośredniego (direct recall), w odróż-
nieniu od recall pośredniego (indirect recall), w przypadku którego, to organ 
władzy publicznej inicjuje procedurę, a wyborcy podejmują decyzję w głoso-
waniu29. Przy takim rozumieniu recall, za tego rodzaju mechanizm, należałoby 
uznać także łotewską procedurę rozwiązania parlamentu na drodze referen-
dum zarządzanego przez Prezydenta Państwa (art. 48). Sami Łotysze jednak 
nie określają tej procedury jako recall, rezerwując ten wyłącznie dla mecha-
nizmu przewidzianego w art. 14, będącym przedmiotem tego opracowania.

Procedurę zbierania podpisów, a także inne normy dotyczące mechani-
zmu recall zawiera ustawa z d31 marca 1994 r. o referendach krajowych, ini-
cjatywie ustawodawczej i europejskiej inicjatywie obywatelskiej30. Zgodnie 
z tą ustawą, wniosek składa się do Centralnej Komisji Wyborczej (Centrālā 
vēlēšanu komisija), w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania grupy inicjują-

29 M.Qvortrup, op.cit., s. 163. Taką klasyfikacją posługują się także U. Serdült, Y. Welp, 
którzy proponują ponadto inną klasyfikację uwzględniającą kryterium funkcji recall. Zob. 
U. Serdült, Y. Welp, op.cit., s. 137–140.

30 Par Tautas Nobalsošanu, Likumu Ierosināšanu un Eiropas Pilsoņu Iniciatīvu, publ. 
„Latvijas Vestnesis” 47 (178) z 20 kwietnia 1994 r. (ostatnia zmiana z 10 kwietnia 2014 r.).
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cej recall, którą mogą być partie polityczne lub grupy co najmniej 10 wybor-
ców. Dość istotnym utrudnieniem przy zbieraniu podpisów popierających 
wniosek jest to, że wszystkie podpisy muszą być urzędowo poświadczone 
(np. przez notariusza lub właściwy ze względu na zamieszkanie urząd). Zna-
czącym ułatwieniem przy zbieraniu podpisów, jest wprowadzona od 1 stycz-
nia 2015 r., możliwość wykorzystania procedury elektronicznego zbierania 
podpisów online przez rządowy system usług elektronicznych (lub inny, któ-
ry by zapewniał identyfikację podpisów oraz ochronę danych osobowych)31. 
Prawidłowość zebranych podpisów ocenia Centralna Komisja Wyborcza, 
która sprawdza również formalną dopuszczalność przeprowadzenia referen-
dum w sprawie recall. W przypadku zadośćuczynienia wymaganiom konsty-
tucyjnym oraz ustawowym, Centralna Komisja Wyborcza zarządza referen-
dum na sobotę, przypadającą w terminie nie wcześniejszym niż miesiąc i nie 
późniejszym niż dwa miesiące od dnia opublikowania decyzji w oficjalnym 
dzienniku urzędowym (Latvijas Vēstnesis).

Warto także zwrócić uwagę na obszerną i szczegółową regulację ustawo-
wą przebiegu kampanii referendalnej (rozdział VI ustawy). Przepisy definiują 
czas trwania kampanii (w tym ciszę informacyjną w dniu recall oraz w dniu 
poprzedzającym), miejsca w których może być prowadzona, podmioty któ-
re są uprawnione do jej prowadzenia oraz te które kampanii prowadzić nie 
mogą, dopuszczalne sposoby prowadzenia kampanii, oraz dość rygorystycz-
nie określają jej finansowanie (w tym m.in. źródła finansowania, limity, od-
powiedzialność).

Jeśli w referendum za odwołaniem parlamentu zagłosuje większość gło-
sujących, przy frekwencji wynoszącej co najmniej dwie trzecie głosujących 
w poprzednich wyborach do Saeimy, parlament uznaje się za odwołany (art. 14 
Satsversme).

Aktualnie, łotewska Konstytucja przewiduje więc dwa mechanizmy skróce-
nia kadencji parlamentu: recall przeprowadzane w trybie art. 14, które zgodnie 
z przywołaną uprzednio klasyfikacją, jest formą recall bezpośredniego (direct 
recall) oraz rozwiązanie Saeimy przeprowadzane w trybie art. 48, które można 
uznać za recall pośrednie (indirect recall). Warto odnotować, że nie ma żadnej 

31 Przed 1 stycznia 2015 r. (wejście w życie nowelizacji ustawy), państwo finansowało 
proces zbierania podpisów.
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innej możliwości skrócenia kadencji – Konstytucja ta nie zawiera nawet moż-
liwości samorozwiązania parlamentu. Wspólne dla obu przewidzianych kon-
stytucyjnie mechanizmów są skutki prawne przewidziane w art. 49 Satsversme. 
Jeżeli Saiema zostaje odwołana w trybie recall (art. 14) lub też w trybie rozwią-
zana (art. 48), mandaty deputowanych obowiązują do czasu zwołania nowe-
go parlamentu, przy czym obecna Saeima może obradować na posiedzeniach 
wyłącznie po jej zwołaniu i ustaleniu porządku dnia tych posiedzeń przez Pre-
zydenta Państwa32. Ponadto, konsekwencją odwołania lub rozwiązania parla-
mentu jest oczywiście rozpisanie nowych wyborów parlamentarnych, co po-
winno nastąpić w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc i nie dłuższym niż 
dwa miesiące od dnia skrócenia kadencji Saeimy (art. 49 in fine).

VI.

Współcześnie na świecie zauważalny jest wzrost zainteresowania mechani-
zmami recall – pojawiają się one coraz częściej, na różnym szczeblu i w róż-
nym kształcie33. Także na Łotwie zauważalna jest intensyfikacja chęci zaan-
gażowania ustrojowego mechanizmów demokracji bezpośredniej. Należy 
jednak zauważyć, że choć liczba przeprowadzanych referendów w tym pań-
stwie jest coraz większa, nie idzie to w parze z zaangażowaniem wyborców – 
frekwencja jest stosunkowo niska, co powoduje że referenda są nieskutecz-
ne34. W ten obecny na świecie, ale i w skali samej Łotwy trend odwoływania 
się bezpośrednio do suwerena, doskonale wpisuje się wprowadzony do Sa-
tversme, już 10 lat temu, mechanizm recall. Procedura ta nie została jeszcze 
wykorzystana, pomimo tego, że pojawiały się już zapowiedzi skorzystania 
z tej instytucji, które można postrzegać jako próby wywierania nacisku poli-
tycznego na parlament (m.in. w sprawie euro)35. Zdaniem autora, w sytuacji 

32 A. Jackiewicz, op.cit., s. 94.
33 Jako przyczyny tego stanu rzeczy, U. Serdült, Y. Welp podają procesy demokratyzacji 

(np. w państwach Ameryki Łacińskiej) oraz kryzys demokracji przedstawicielskiej. U. Serdült, 
Y. Welp, op.cit., s. 150.

34 A. Karklina, Rights of the Entirety of Citizens in Legislative Process in Latvia, „Curentul 
Juridic” 2015, vol. 57, nr 2, s. 71, K. Jarinovska, Popular Initiatives as Means of Altering the Core 
of the Republic of Latvia, „Juridica International” 2013, nr XX, s. 152–159.

35 A. Karklina, Dissolution..., op.cit., s. 1224.
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ostrego kryzysu ekonomicznego lub politycznego, sięgnięcie po recall przez 
Łotyszy jest dość prawdopodobne.

Nie ma jednak oczywiście gwarancji, że nowo wybrany organ przedstawi-
cielski będzie podejmował lepsze dla Łotwy rozstrzygnięcia czy też, że udane 
recall zmieni układ sił politycznych36. Doskonałego przykładu dostarcza sama 
Łotwa. W 2011 r. Prezydent Vadim Zatlers zarządził referendum w sprawie 
rozwiązania Saeimy, które pomimo że skuteczne w rozumieniu ustrojowym – 
parlament został rozwiązany, miało niewielkie znaczenie polityczne i ustro-
jowe. Nie zmieniła się zasadniczo łotewska scena polityczna. Zarządzający 
to referendum Prezydent Zatlers i tak przegrał wybory prezydenckie, a wy-
niki będących następstwem przeprowadzonego referendum wyborów parla-
mentarnych, pozwoliły po raz trzeci powołać rząd Valdisa Dombrovskisa37.

Pomimo, że na rzetelną ocenę efektywności tego mechanizmu należy jesz-
cze poczekać, to autor dostrzega potencjał ustrojowy tego mechanizmu, jed-
nak traktowanego jako ultima ratio. Jest to niewątpliwie alternatywa wobec 
zarządzanego przez Prezydenta Państwa referendum w sprawie rozwiązania 
parlamentu, a więc potencjalny, nadzwyczajny środek rozwiązania kryzysu 
politycznego, szczególnie w sytuacji w której w ten byłby zaangażowany wła-
śnie Prezydent Państwa. Tym samym może być traktowane jako uzupełnie-
nie tradycyjnie postrzeganej konfiguracji hamulców i równowagi instytucji 
demokratycznych w danym porządku prawnym38.
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