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WSTĘP  

 
Odwołanie w drodze głosowania powszechnego osoby sprawującej 

funkcje publiczne z wyboru przed upływem kadencji, znane jako recall jest 

formą bezpośredniego sprawowania władzy stosunkowo rzadko analizowaną 

przez konstytucjonalistów, pozostającą niejako na uboczu ogółu rozważań. 

Tymczasem odwołania takie – tam, gdzie możliwość taką przewidują 

regulacje ustrojowe – stają się stałym elementem polityki i praktyki 

konstytucyjnej, a przesłanki, procedury i skutki recall trwale zmieniają znany 

pejzaż demokracji przedstawicielskiej, w szczególności na szczeblu władzy 

lokalnej. W polskim prawie ustrojowym instytucja ta dość niedawno 

doczekała się uregulowania, a praktyka wzbudza wciąż wiele emocji. Warto 

zatem przyj-rzeć się, jak wygląda kwestia regulacji i praktyki recall election 

w Stanach Zjednoczonych, czyli w państwie, w którym jej tradycje są – jak 

twierdzą Amerykanie – najdłuższe i sięgają XVII wieku.  

W nauce amerykańskiego prawa konstytucyjnego poświęca się jednak tej 

instytucji zdumiewająco mało miejsca i uwagi. W ogromnej Encyklopedii 

wiedzy o amerykańskiej konstytucji poświęcono recall zaledwie jeden akapit, 

wskazując, że jest to instytucja wprowadzona w erze progresywizmu, 

pozwalająca odwołać osobę sprawującą urząd z powodu dezaprobaty wśród 

reprezentowanych i – choć jest szeroko stosowana na poziomie stanowym  
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i lokalnym, nie ma formuły odwoływania osób na szczeblu państwa (fede-

racji)1. Nie wspomina o recall election ani jednym zdaniem Laurence H. Tribe 

w fundamentalnej dla konstytucjonalistów pracy American Constitutional 

Law2, ani autorzy: Geoffrey R. Stone, Louis M. Seidman, Cass.R. Sunstein  

i Mark V. Tushnet w innej kanonicznej pracy dla amery-kańskich 

konstytucjonalistów: Constitutional Law3. Niewiele jest tekstów naukowych 

poświęconych temu zagadnieniu, choć istnieje sporo kontrowersji natury 

konstytucyjnej, a także orzecznictwo dotyczące tej materii. Wytłumaczyć ten 

deficyt może fakt, że recall nie znalazło się w regulacji federalnej, a jedynie 

na szczeblu stanowym, choć coraz bogatsza praktyka i zaskakująco szeroki 

zakres podmiotowy stosowania budzą wiele pytań o miejsce tej instytucji  

w porządku ustrojowym, a także jej wpływ na istotę mandatu sprawowanego 

w wyniku wyboru powszechnego.  

W artykule została podjęta próba przybliżenia polskim czytelnikom tej 

instytucji: jej historii, uregulowań prawnych, zakresu podmiotowego, pro-

cedur, gwałtownie rozwijającej się praktyki i wątpliwości, jakie stosowanie 

recall może budzić. Kontrowersje związane ze stosowaniem recall celowo 

ograniczone będą do tych, które podnoszone są w literaturze amerykańskiej. 

Polska teoria prawa konstytucyjnego, w szczególności zasada mandatu 

wolnego oraz niezawisłości sędziowskiej są bowiem na tyle nieprzystawalne 

do tradycji amerykańskiego konstytucjonalizmu, że przytaczanie poglądów 

wyrażonych w polskiej nauce – dość dobrze zresztą znanych – nie jest, 

zdaniem autorki, celowe i trudno porównywalne z dorobkiem amerykańskim.   

 

 
HISTORIA RECALL W PRAWIE AMERYKAŃSKIM  
 

Geneza recall sięga w Ameryce Północnej czasów kolonialnych. 

Pierwszym śladem unormowania tej instytucji jest pochodząca z 1631 roku 

regulacja Massachusetts4, recall znalazło się także w kolejnym dokumencie 

                                                 
1 D.J. M a h o n e y, Encyclopedia of the American Constitution, ed. L.L. Levy, 

K.L. Karst, D.J. Mahoney, New York 1986, s. 1527. 
2 L.H. T r i b e, American Constitutional Law, New York 1978. Nie czynią tego 

też J.E. B a r r o n, C.T. D i e n e s  w popularnym podręczniku Constitutional Law in a 

Nutshell, St Paul 2009.  
3 G.R. S t o n e, L.M. S e i d m a n, C.R. S u n s t e i n, M.V.T u s h n et, 

Constitutional Law, Boston 1986.  
4 General Court of the Massachusetts Bay Colony, 1631.  
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tej kolonii, to jest Karcie Massachusetts z 1691 roku5, przyjętej przez 

współwładających wówczas Anglią, Szkocją i Irlandią króla Wiliama III  

i królową Marię II. W Karcie tej znalazło się wiele rozwiązań ustrojowych 

przejętych z ustroju angielskiego, ponadto warto wspomnieć, że ustanawiała 

ona ustrój na terytorium nie tylko jednej z pierwszych trzynastu kolonii; 

Massachusetts Bay Colony obejmowała swoim terytorium obszar Nowej 

Szkocji, Nowego Brunszwiku, a także Maine i o wielkim znaczeniu 

symbolicznym Plymouth – miejsce osiedlenia się kolonistów z „Mayflowerˮ 

w 1620 roku. Było to zatem serce i rdzeń Nowej Anglii, a potem nowego 

państwa.  

Po zadeklarowaniu przez Stany niepodległości w 1776 roku, 

dotychczasowe kolonie przystąpiły do regulowania własnego ustroju w aktach 

konstytucyjnych, wiele z nich daleko, w zamiarze twórców, odbiegało od 

brytyjskich rozwiązań ustrojowych, a w kilku z nich przewidywano także 

instytucję odwołania wybranych przedstawicieli do władz stanowych6. Recall 

w regulacjach stanowych przybierało jednak postać odmienną od obecnie 

znanej – wybrani przedstawiciele mogli być bowiem odwołani nie poprzez 

decyzję wyborców w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim, tylko 

poprzez inne ciało pochodzące z wyborów. Wydaje się jednak, że 

przywiązanie do recall od początku istnienia regulacji konstytucyjnych w 

Ameryce Północnej nierozerwalnie związane jest z przeświadczeniem 

zarówno twórców porządków konstytucyjnych stanów, jak i Federacji  

o immanentnym związku władzy z odpowiedzialnością w republice – ten 

związek jest w myśli amerykańskich konstytucjonalistów oczywisty i klu-

czowy dla prawidłowego rządzenia7. 

Instytucja recall miała także bardzo silną konotację federalistyczną.  

W Artykułach Konfederacji z 1777 roku, ratyfikowanych w roku 1781, 

dających podstawę istnienia unii stanów pod nazwą Stany Zjednoczone 

Ameryki znalazła się klauzula gwarantująca stanom prawo odwoływania 

swoich przedstawicieli do Kongresu, jako federalnego ciała prawodawczego8. 

                                                 
5 Massachusetts Charter.  
6 J. S p i v a k, What Is the History of Recall Elections?, historynewsnetwork.org/ 

article/1660 (dostęp 7.01.2015).  
7 Zamiast wielu: myśl wyrażona [w:] J. M a d i s o n, The Federalists, 

„Independent Journalˮ 1788, March 1, no 63, aż do B. B u c h a n a n, Presidential 

Power and Accountability: Toward a Presidential Accountability System, New York 

2012. 
8 Article V. For the more convenient management of the general interests of the 

united states, delegates shall be annually appointed in such manner as the legislature 

http://historynewsnetwork.org/
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Prawo powoływania i odwoływania delegatów do Kongresu miały stanowe 

legislatywy9. Jak podkreśla Joshua Spivak, władze konfederacji były zatem 

całkowicie uzależnione od woli stanów, choć w krótkiej historii Konfederacji 

instytucja ta nie znalazła praktycznego zastosowania10. 

Podczas prac nad konstytucją amerykańską recall stało się istotnym 

narzędziem w walce federalistów z antyfederalistami, którzy domagali się 

wprowadzenia do regulacji ustrojowej prawa stanów do odwoływania swoich 

przedstawicieli w senacie. W Planie Wirginii zaprezentowanym przez 

Edmunda Randolpha w maju 1787 roku znajdowała się regulacja prawa 

odwołania senatorów. Jednak zwycięstwo federalistów pogrzebało szansę na 

pojawienie się prawa odwołania deputowanych do ciała federalnego. Jak 

stwierdził Alexander Hamilton, przywódca federalistów, istniała obawa, że 

recall „uczyni z senatorów niewolników kapryśnych humorów luduˮ11. 

Jeszcze dwukrotnie stan Wirginia podejmował inicjatywy wprowadzenia do 

konstytucji amerykańskiej poprawki gwarantującej prawo odwołania 

reprezentantów stanów w Senacie, w 1803 i 1808 roku, jednak nie spotkały 

się one z aprobatą legislatywy.  

Ostatecznie zatem instytucja odwołania osoby obdarzonej mandatem 

przed jego upływem nie stała się elementem ustroju federalnego Stanów 

Zjednoczonych i pozostawała niejako uśpiona aż do czasu, kiedy stała się 

elementem szerokiego programu reform politycznych i społecznych 

stanowiących odpowiedź na potężny kryzys zaufania do władz stanowych 

spowodowany korupcją i dominacją magnatów przemysłowych w miastach 

amerykańskich przełomu XIX i XX wieku12. Kryzys ten stał się początkiem  

                                                                                                                     
of each state shall direct, to meet in Congress on the first Monday in November, in 

every year, with a power reserved to each state to recall its delegates, or any of them, 

at any time within the year, and to send others in their stead, for the remainder of the 

Year. Transcript of Articles of Confederation, 1777, www.ourdocuments.gov.  
9 S.L. M o r g a n, Resurgence of the Recall. Recall of State, Local (and 

Federal?) Officials: Wisconsin and Elsewhere, www.statelaw.org/uploadsmeeting 

Forms/Recall_Presentation.pdf. 
10 J. S p i v a k, What Is the History...  
11 „[...] will render the senator a slave to all the capricious humors among the 

people". Cyt. za: J. S p i v a k, What Is the History... 
12 Por. Ł. J a k u b i a k, Instytucja recall w amerykańskim prawodawstwie 

stanowym, [w:] P. L a i d l e r, J. S z y m a n e k  (red.), Idee, instytucje I praktyka 

ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2014, s. 78. Autor ten zwraca 

także uwagę na silne związki rosnącej popularności instytucji recall z ruchem 

progresywnym 

http://www.ourdocuments.gov/
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i przyczyną ruchu progresywistów, a intelektualne i polityczne zaplecze tego 

ruchu znalazło swoje miejsce w stanie Wisconsin, w którym Robert M. La 

Follette, gubernator w latach 1901–1906, rozpoczął ścisłą współpracę z Uni-

wersytetem Wisconsin w celu opracowania programu reform. Program ten 

znany jako Wisconsin Idea, miał na celu zablokowanie mechanizmów 

korupcyjnych w wielkich miastach, zapewnienie wyborcom większego 

wpływu na kształt i obsadę personalną ciał wybieralnych, przede wszystkim 

poprzez prawybory, przyznanie kobietom praw wyborczych, bezpośrednie 

wybory do Senatu, a także wprowadzenie instytucji demokracji bezpośredniej 

– w tym instytucji recall.  

Pomysły i projekty opracowane w ramach programu Wisconsin Idea 

nie znalazły jednak akurat w tym zakresie bardzo szerokiego i natychmiast-

towego oddźwięku – jedynie dwa stany, Michigan i Oregon przyjęły w 1908 

roku recall jako sposób odwołania członków władz stanowych. Niedługo 

potem recall jednak znalazło się w konstytucji Kalifornii i Północnej Dakoty, 

później Wisconsin, a następnie w konstytucjach innych stanów – także 

obecnie odwołany może zostać przedstawiciel władz stanowych aż w osiem-

nastu stanach. Są to: Alaska, Arizona, Kalifornia, Kolorado, Georgia, Idaho, 

Illinois, Kansas, Luizjana, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New 

Jersey, Północna Dakota, Oregon, Rhode Island i Wisconsin. Recall 

funkcjonuje także w dystrykcie Waszyngton, zaś procedura zbliżona do recall 

– a polegająca na prawie obywateli do złożenia pisemnego wniosku o odwo-

łanie wybranej uprzednio osoby do sądu, który decyduje w tej materii – obo-

wiązuje w Wirginii13. Nie wyczerpuje to jednak stosowania tej instytucji  

w Stanach Zjednoczonych – otóż w czterech kolejnych (Floryda, Missouri, 

Południowa Dakota oraz Nowy Meksyk) dopuszczalne jest stosowanie 

procedury recall, ale tylko na szczeblu lokalnym, niższym niż stanowy.  

 

 
ZAKRES PODMIOTOWY RECALL ELECTION – STAN CZY 
FEDERACJA 
 

Współczesne regulacje recall odbiegają znacząco od swoich amery-

kańskich pierwowzorów – w tej chwili recall zawsze odbywa się poprzez 

głosowanie bezpośrednie i powszechne (recall election). Co do zasady, 

procedura wygląda podobnie we wszystkich regulacjach stanowych – 

                                                 
13 S.L. M o r g a n, Resurgence of the Recall..., s. 3. 
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wszczyna ją wniosek podpisany przez określoną grupę wyborców, którzy, po 

przyjęciu i zarejestrowaniu go przez przedstawiciela władz stanu, mają 

określony czas na zebranie wymaganej liczby podpisów popierających recall 

election. Jeśli podpisy te uda im się w wyznaczonym czasie zgromadzić, 

organ władzy stanowej zarządza przeprowadzenie głosowania nad odwo-

łaniem osoby objętej recall.  

W dziesięciu stanach możliwe jest odwołanie w drodze recall osób 

sprawujących mandat z wyboru (w większości regulacji użyte jest sformu-

łowanie elective office) we wszystkich trzech władzach: ustawodawczej, 

wykonawczej i sądowniczej – są to Arizona (art. 8 sec. 1–6 konstytucji)14, 

Kalifornia (art. 2 sec. 13–19)15, Kolorado16 (art. 21), Georgia17 (art. 2 sec. 2–

4), Minnesota18 (art. 8 sec. 6), Montana19 (2–16–6), Nevada20 (art. 2 sec. 9), 

Północna Dakota21 (art. 3 sec. 10), Oregon22 (art. 2 sec. 18) i Wisconsin (art. 

13 sec. 12)23 . W stanach Alaska24 (art 11 sec. 8), Idaho25 (art. 6 sec. 6), 

Kansas26 (art. 4 sec. 3), Luizjana27 (art. 10 sec. 26), Michigan28 (art. 2 sec. 8) 

odwołani w drodze  recall mogą być, na mocy konstytucji stanowych, 

wszyscy sprawujący urzędy publiczne z wyraźnym wyłączeniem urzędów 

sędziowskich – taka sama regulacja zawarta jest w konstytucji stanu 

Waszyngton 29 (art. 13 sec. 12). Natomiast w stanie Illinois możliwe jest 

                                                 
14 The Constitution of the State of Arizona, 9 XII 1910. 
15 Constitution of the State of California, h. 1 of 2013–2014 2nd Ex. Sess., and 

all propositions on 2014 ballots 7th 1879, 2014.  
16 The Constitution of the State of Colorado 1876, ze zm. z 4 listopada 2014 r.  
17 The Constitution of the State of Georgia, 1 III 1983. 
18 The Constitution of the State of Minnesota, 13 X 1857, zm. 5 XI 1974. 
19 Montana Recall Act, Montana Code Annotated 2014. 
20 The Constitution of the State of Nevada, 21 III 1864. 
21 The North Dakota Constitution, 2 XI 1889.  
22 The Oregon Constitution, 9 XI 1857, art. 2 sec. 18 przyjęta w 1925 r.  
23 The Wisconsin Constitution, XII 1847, recall wprowadzono do konstytucji na 

mocy poprawki z 1926 r.  
24 The Constitution of the State of Alaska, 1956.  
25 The Constitution of the State of Idaho, 1889. 
26 The Constitution of the State of Kansas, 4 X 1859. 
27 The Constitution of the State of Louisiana 20 IV 1974, przy czym art. 10 sec. 

26 wprowadzona poprawką w dniu 5 XI 2002 r. 
28 The Constitution of the State of Michigan, 1964.  
29 The Constitution of the State of Washington, 1 X 1889. 
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odwołanie w ten sposób wyłącznie gubernatora30 (art. 3 sec. 7). W stanie 

Rhode Island odwołany może być natomiast w ten sposób tylko gubernator, 

wicegubernator (lieutenant governor), sekretarz stanu, prokurator generalny 

oraz skarbnik stanowy (art. 4 sec. 1)31. W stanie New Jersey klauzula 

konstytucyjna pozwala obywatelom odwołać – po co najmniej roku 

sprawowania urzędu – każdą osobę wybraną do sprawowania funkcji 

publicznej w stanie lub reprezentującą stan New Jersey w Kongresie (art. 1 

sec. 2 b)32. 

Kwestia ta – to jest możliwość odwołania w drodze recall wybranego 

przedstawiciela do władz federalnych, w szczególności do Kongresu – jest 

jednak ciągle źródłem poważnych wątpliwości natury konstytucyjnej. 

Konstytucja USA, jak wspomniano wcześniej, nie przewiduje takiej 

możliwości, natomiast regulacje niektórych konstytucji stanowych albo 

wprost ją przewidują, albo też jej nie wykluczają, wskazując generalnie 

kategorię osób podlegających recall jako osób wybranych do sprawowania 

urzędu (mandatu) – takie uregulowanie jest np. w konstytucji Północnej 

Dakoty33. Jak dotąd Federalny Sąd Najwyższy nie wypowiedział się w kwestii 

konstytucyjności takich regulacji. Jednak stanowisko Sądu Najwyższego  

w sprawie stanowych ograniczeń w sprawowaniu mandatu zostało wyrażone 

w orzeczeniu z 1995 roku w sprawie US Term Limits Inc. vs. Thornton34.  

W sprawie tej podstawą roszczenia była regulacja konstytucji stanowej 

Arkansas – 73 poprawka do tej konstytucji, uchwalona w 1992 roku, 

zakazywała bowiem sprawowania mandatu w Kongresie USA osobom, które 

sprawowały już dwukrotnie mandat w Senacie albo trzykrotnie były 

deputowanymi w Izbie Reprezentantów. Co ciekawe, sprawa, wniesiona do 

sądu stanowego przez jedną z działaczek politycznych, spotkała się z pozy-

tywnym rozstrzygnięciem na poziomie sądów stanowych obu instancji, oba 

sądy bowiem orzekły o niezgodności takiej regulacji z Konstytucją USA – 

kiedy trafiła do Federalnego Sądu Najwyższego, ten większością 5 głosów do 

4 wypowiedział się podobnie, uznając treść poprawki do konstytucji Arkansas 

za niezgodną z Konstytucją USA, a dokładnie z treścią art. I sec. 2 zd. 2, który 

                                                 
30 The Constitution of the State of Illinois, 15 XII 1970 (poprawka dotycząca 

recall uchwalona 2 XI 2010).  
31 The Rhode Island State Constitution, 4 XII 1986. 
32 The New Jersey State Constitution 10 IX 1947.  
33„Any elected official of the state, of any county or of any legislative or county 

commissioner district shall be subject to recall...ˮ (ND Con. Art. 3, §10) 
34 514 US 779, 115 S.Ct 1842, 131 L.Ed. 2d 581, 1995 U.S.  
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wskazuje ograniczenia w prawie wyborczym do Izby Reprezentantów35. 

Sędzia Stevens, autor opinii sądu w niniejszej sprawie, wskazując obszernie 

na genezę i uzasadnienie twórców Konstytucji w zakresie takiego tylko 

właśnie uregulowania ograniczeń w prawie wyborczym do Izby 

Reprezentantów, stwierdził, że deputowani do Kongresu są wybierani przez 

wyborców w stanach, jednakże są reprezentantami całego narodu, a nie 

poszczególnych stanów, dlatego dopuszczenie możliwości stosowania dodat-

kowych kryteriów – innych niż wskazane w Konstytucji – wobec ich wyboru 

byłoby sprzeczne z wolą twórców Konstytucji i mogłoby wywołać erozję 

systemu władzy federalnej36.  

Wydaje się zatem, że wskazane orzeczenie przesądzić mogłoby  

w swoim ratio decidendi także ocenę niekonstytucyjności regulacji dotyczą-

cych recall na poziomie wyboru do sprawowania mandatu na poziomie fede-

ralnym, to jest w Kongresie. W takim też duchu wypowiadali się na temat 

regulacji recall w odniesieniu do wyborów federalnych prokuratorzy 

generalni stanów Oregon (w 1935 r.), Nevada (1978 r.), Kansas (1994 r.), 

Luizjana (2009), Arkansas (2010)37. Tak też wypowiedział się Sąd Najwyższy 

stanu New Jersey, kiedy w orzeczeniu z 18 listopada 2010 roku uznał za 

niemożliwe odwołanie w drodze recall z Senatu demokraty Roberta 

Menendeza na wniosek grupy oponentów politycznych związanych z Tea 

Party38. Sąd uznał  recall wobec federalnego kongresmena za niezgodną  

z Konstytucją USA, mimo że w konstytucji New Jersey wprost przewidziano 

taką właśnie możliwość. 

 
  

 

                                                 
35 Zdanie to brzmi: „nie można zostać członkiem Izby Reprezentantów, nie 

mając ukończonych lat dwudziestu pięciu, nie posiadając obywatelstwa Stanów 

Zjednoczonych od lat siedmiu i nie będąc w czasie wyborów mieszkańcem tego 

stanu, w którym się kandydujeˮ. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. 

A. Pułło, Warszawa 2002. 
36 Warto jednak odnotować, że w głosie odrębnym sędzia Thomas wyraził zgoła 

odmienny pogląd, wskazując, że reprezentanci w Kongresie są wybierani przez 

konkretnych wyborców w stanach, a nie przez abstrakcyjny naród i w takich 

warunkach należy określać uprawnienia stanów do określania warunków wyboru.    
37 Za: ballotpedia.org. (dostęp 10.01.2015).  
38 Warto dodać, że przyczyną wniosku o wszczęcie procedury recall była wyłą-

cznie dezaprobata wobec liberalnej polityki i poglądów deklarowanych przez sena-

tora, a nie konkretne zarzuty wobec jego osoby.  

http://ballotpedia.org/
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PROCEDURY RECALL ELECTION 
 

Jak wskazano wcześniej, procedura odwołania osoby sprawującej 

funkcję z wyboru w ramach recall wygląda w regulacjach stanowych 

podobnie i składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku 

o wszczęcie procedury recall przez określoną liczbę wyborców, kolejnym jest 

zebranie odpowiedniej liczby podpisów popierających wniosek o przepro-

wadzenie głosowania nad odwołaniem i – jeśli zbieranie to zakończy się 

pomyślnie dla wnioskodawców, to jest zdołają oni zebrać stosowną liczbę 

podpisów – następuje ostatni etap, czyli głosowanie, w którym za odwołaniem 

musi się opowiedzieć określona liczba wyborców. Ten ostatni etap często 

połączony jest z wyborem kolejnej osoby na opróżniane w ten sposób 

stanowisko (tak dzieje się w stanach Arizona, Kolorado, Kalifornia, Nevada, 

Północna Dakota i Wisconsin).  

Ponieważ procedura ta regulowana jest odrębnie w każdym stanie, co 

utrudnia dalej idącą generalizację39, warto posłużyć się przykładem 

unormowania procedury recall, posługując się konstytucją stanu Kalifornia. 

Odwołanie poprzez recall przewidziane jest w art. 2 Konstytucji, który  

w sekcji 13 stwierdza, że recall jest prawem wyborców do usunięcia z urzędu 

wybranej osoby. Procedura ta rozpoczyna się od doręczenia sekretarzowi 

stanu petycji zawierającej wniosek o odwołanie wraz z podaniem przyczyny 

odwołania; jednakże przyczyna ta nie podlega ocenie. Przyczyna może być 

wyjaśniona w najwyżej dwustu słowach. Wniosek musi być podpisany przez 

co najmniej dziesięć osób, chyba że do obsadzenia urzędu, którego recall ma 

dotyczyć wymagane było wskazanie przez większą liczbę osób – wówczas 

tyle samo osób musi podpisać wstępny wniosek o wszczęcie procedury 

recall40. Od dnia doręczenia petycji, wnioskodawcy mają 160 dni na zebranie 

podpisów wyborców popierających swój wniosek41.  

Zbieranie poparcia poprzedzone jest opublikowaniem w co najmniej 

jednym dzienniku o zasięgu stanowym ogłoszenia o wniosku w sprawie 

recall42. Aby głosowanie nad odwołaniem mogło się odbyć, wnioskodawcy 

muszą zebrać podpisy w liczbie odpowiadającej 12% głosów oddanych  

                                                 
39 O procedurach recall w stanach por. szerzej Ł. J a k u b i a k, Instytucja recall…,  

s. 88–91.  
40 Par. 11020 i 11041 (a)(2) Elections Code.  
41 Elections Code precyzuje, że termin ten może być krótszy (od 440 do 160 

dni), a jego długość zależy od wielkości okręgu, w którym poparcie jest zbierane (par. 

11220).  
42 Elections Code, par. 11022.  
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w ostatnich wyborach, przy czym muszą to podpisy pochodzące ze 

wszystkich pięciu hrabstw stanu, co najmniej po 1% z każdego z hrabstw. To 

wymóg dotyczący wszystkich obieralnych urzędów, jednakże w przypadku 

wniosku o recall dotyczącym senatora, członka Zgromadzenia, członka Rady 

Równości oraz sędziów sądu apelacyjnego i sądów pierwszej instancji liczba 

zebranych podpisów musi być większa i wynosić 20% głosów oddanych w 

poprzedzających wyborach43. Do sekretarza stanu należy liczenie i weryfi-

kowanie składanych podpisów. Jeżeli recall zdobędzie wymagane poparcie, 

gubernator ma obowiązek w terminie od 60 do 80 dni od stwierdzenia prawi-

dłowości zebrania poparcia, zarządzić głosowanie w sprawie odwołania osoby 

objętej wnioskiem i – o ile to prawem przewidziane – ponowne wybory na ten 

urząd. Odwołanie następuje, o ile opowie się za nim większość głosujących. 

Odwoływany urzędnik nie może jednocześnie kandydować na to samo 

stanowisko. O ile jednocześnie dokonywany jest wybór – wybranym zostaje 

ten, kto uzyska najwięcej głosów (większość zwykła)44. Zgodnie z konstytucją 

Kalifornii odpowiedzialnym za przeprowadzenie odwołania w trybie recall 

                                                 
43 Treść art. 2 sec. 14: (a) Recall of a state officer is initiated by delivering to the 

Secretary of State a petition alleging reason for recall. Sufficiency of reason is not 

reviewable. Proponents have 160 days to file signed petitions. 

 (b) A petition to recall a statewide officer must be signed by electors equal in 

number to 12 percent of the last vote for the office, with signatures from each of  

5 counties equal in number to 1 percent of the last vote for the office in the county. 

Signatures to recall Senators, members of the Assembly, members of the Board of 

Equalization, and judges of courts of appeal and trial courts must equal in number 20 

percent of the last vote for the office. 

 (c) The Secretary of State shall maintain a continuous count of the signatures 

certified to that office.  
44 (a) An election to determine whether to recall an officer and, if appropriate, to 

elect a successor shall be called by the Governor and held not less than 60 days nor 

more than 80 days from the date of certification of sufficient signatures. 

 (b) A recall election may be conducted within 180 days from the date of 

certification of sufficient signatures in order that the election may be consolidated 

with the next regularly scheduled election occurring wholly or partially within the 

same jurisdiction in which the recall election is held, if the number of voters eligible 

to vote at that next regularly scheduled election equal at least 50 percent of all the 

voters eligible to vote at the recall election. 

 (c) If the majority vote on the question is to recall, the officer is removed and, if 

there is a candidate, the candidate who receives a plurality is the successor. The 

officer may not be a candidate, nor shall there be any candidacy for an office filled 

pursuant to subdivision (d) of Section 16 of Article VI. 
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jest stanowa legislatywa (sec. 19). Jeśli procedura recall dotyczy gubernatora 

– jego obowiązki przejmuje zastępca (Lieutenant Governor) albo kontroler 

stanowy (Controller).  

W pozostałych stanach, w których instytucja recall jest przewidziana, 

procedura przeprowadzenia odwołania wygląda, co do zasady, dość podobnie 

– główne różnice występują w zakresie liczby wyborców, którzy muszą 

poprzeć wniosek o przeprowadzenie głosowania nad odwołaniem. Omówiona 

regulacja stanu Kalifornia przewiduje w tym zakresie jedne z najmniej suro-

wych wymogów. Najczęściej występuje rozwiązanie, które nakłada wymóg 

zebrania podpisów w liczbie 25% oddanych głosów w poprzednich wyborach 

na stanowisko, którego recall dotyczy – tak jest w stanach: Alaska, Arizona, 

Kolorado, Michigan, Minnesota, Nevada, Północna Dakota, Wisconsin oraz  

w dystrykcie Waszyngton. W stanie New Jersey wymagane jest zebranie 

podpisów w liczbie 25% zarejestrowanych wyborców.  

Natomiast w stanie Wirginia wnioskodawcy muszą zgromadzić podpisy 

osób popierających głosowanie recall w liczbie 10% oddanych głosów  

w ostatnich wyborach, zaś w stanie Illinois – 15% z liczby oddanych głosów 

w wyborach gubernatora (z tym ze głosy te muszą pochodzić z co najmniej 15 

hrabstw). W stanie Montana podpisy muszą pochodzić od co najmniej 10% 

zarejestrowanych w ostatnich wyborach wyborców. Najsurowszy wymóg 

przewiduje regulacja stanu Luizjana– tam bowiem do zarządzenia głosowania 

recall wymagane jest zebranie poparcia w wysokości 33,3% zarejestrowanych 

wyborców w ostatnich wyborach – o ile głosowanie dotyczy okręgu 

wyborczego liczącego więcej niż milion wyborców i 40%, o ile liczba ta jest 

mniejsza od miliona.  

Regulacje stanowe przewidują zatem bardzo trudny do osiągnięcia 

wymóg na wstępnym etapie procedury recall – to jest zebranie znacznej 

liczby osób popierających głosowanie, co w sposób istotny ogranicza 

stosowanie odwołania w drodze głosowania powszechnego.  

 

 
PODSTAWY ŻĄDANIA RECALL 

 
W niewielu, bo tylko w ośmiu stanach przewiduje się możliwość odwo-

łania w drodze recall jedynie z wymienionych konstytucyjnie przyczyn.  

W pozostałych jedenastu przyczyną może być po prostu niezadowolenie 

obywateli brakiem efektywności albo kierunkiem prowadzonej polityki – 

czyli po prostu utrata zaufania (albo cierpliwości) wśród wyborców, zaś 

inaczej na to patrząc – mobilizacja opozycji politycznej.  
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Tam, gdzie przyczyny recall są wymienione, przybierają one różną 

postać i stopień szczegółowości. Najbardziej ogólnie i ocennie reguluje przy-

czyny regulacja Alaski, wskazując je jako: brak sprawności, niekompetencję, 

zaniedbanie obowiązków lub korupcję45. Także wprost nazywa podobne przy-

czyny regulacja stanu Montana, wskazując46: brak sprawności fizycznej lub 

mentalnej, niekompetencję, sprzeniewierzenie się przysiędze, naruszenie 

prawa w ramach wykonywanej funkcji oraz popełnienie zbrodni wymie-

nionych odrębnie – dodatkowo kodeks Montany gwarantuje, że nie można 

być odwołanym z powodu wykonywania obowiązków związanych z pełnie-

niem urzędu ani też z powodu niewykonania działania, które mogłoby być 

uznane za naruszenie prawa. Nieco podobnie podstawy do odwołania ujmuje 

regulacja stanu Kansas, wskazując, że przyczyną może być tylko popełnienie 

przestępstwa albo naruszenie prawa lub niedopełnienie obowiązków 

związanych ze sprawowaniem urzędu47. Analogicznie kwestia ta uregulowana 

jest w konstytucji stanu Minnesota, zgodnie z nią bowiem odwołania można 

dokonać tylko w przypadku dopuszczenia się przez osobę sprawującą 

wybieralne stanowisko przekroczenia lub niedopełnienia obowiązków – albo 

popełnienia poważnego przestępstwa48. Szerzej ujmuje kategorie przyczyn 

                                                 
45 The grounds of recall are: lack of fitness, incompetence, neglect of duties, 

corruption. Art. 15.45.510 Alaskan Statutes.  
46 2–16–603.  

 (3) Physical or mental lack of fitness, incompetence, violation of the oath of 

office, official misconduct, or conviction of a felony offense enumerated in Title 45 

are the only grounds for recall. A person may not be recalled for performing  

a mandatory duty of the office that the person holds or for not performing any act that, 

if performed, would subject the person to prosecution for official misconduct. 

(Montana Code 2.16.603). 
47 Grounds for recall. (a) Grounds for recall are conviction of a felony, 

misconduct in office or failure to perform duties prescribed by law. No recall 

submitted to the voters shall be held void because of the insufficiency of the grounds, 

application, or petition by which the submission was procured. 

 (b) As used in this section, the term "misconduct in office" means a violation of 

law by the officer that impacts the officer's ability to perform the official duties of the 

office. (Kansas Statutes, par. 25-4302). 
48 Serious malfeasance or nonfeasance during the term of office in the 

performance of the duties of the office or conviction during the term of office of  

a serious crime (Article VIII, sec. 6, Minnesota Constitution) 
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konstytucja Waszyngtonu, wskazując, że może nią być bezprawne lub 

niestosowne zachowanie albo sprzeniewierzenie się przysiędze49.  

W zbliżony sposób przyczyny odwołania reguluje prawo stanu 

Wirginia, choć przypomnieć trzeba, że nie istnieje tam instytucja recall  

w klasycznej postaci, a jedynie prawo złożenia wniosku do sądu o odwołanie 

osoby piastującej urząd z wyboru. Sąd może dokonać takiego złożenia  

z urzędu, o ile osoba taka dopuściła się zaniedbania obowiązków, nadużycia 

funkcji albo niekompetencji w wykonywaniu obowiązków50. W stanie 

Georgia przyczyną recall może być: nadużycie albo naruszenie prawa 

związane ze sprawowaniem funkcji, sprzeniewierzenie się przysiędze, 

niedopełnienie obowiązków, a także umyślne nadużycie publicznej własności 

lub powierzonych funduszy51. Natomiast w stanie Rhode Island przyczyną 

może stać się jedynie oskarżenie o popełnienie zbrodni, występku albo 

uprawdopodobnione naruszenie zasad etyki stwierdzone przez komisję 

etyki52.  

Jak widać zatem z przytoczonych tu regulacji, w tych ośmiu stanach 

przyczyny recall formułowane są w zróżnicowany sposób – albo bardzo 

ogólnie i szeroko, albo – jak w Georgii czy w Rhode Island – wąsko i precy-

                                                 
49 Commission of some act or acts of malfeasance or misfeasance while in 

office, or who has violation of oath of office (Article I, sec. 33, Washington State 

Constitution).  
50 Removal of elected and certain appointed officers by courts. 

Upon petition, a circuit court may remove from office any elected officer or 

officer who has been appointed to fill an elective office, residing within the 

jurisdiction of the court: 

1. For neglect of duty, misuse of office, or incompetence in the performance of 

duties when that neglect of duty, misuse of office, or incompetence in the 

performance of duties has a material adverse effect upon the conduct of the office [...] 

sec. 24.2-233 Code of Virginia.  
51 Act of malfeasance or misconduct while in office; violation of oath of office; 

failure to perform duties prescribed by law; willfully misused, converted, or 

misappropriated, without authority, public property or public funds entrusted to or 

associated with the elective office to which the official has been elected or appointed. 

Discretionary performance of a lawful act or a prescribed duty shall not constitute  

a ground for recall of an elected public official. (Ga. Code sec. 21-4-3(7) and 21-4-

4(c)). 
52 Authorized in the case of a general officer who has been indicted or informed 

against for a felony, convicted of a misdemeanor, or against whom a finding of 

probable cause of violation of the code of ethics has been made by the ethics 

commission (Article IV, sec. 1, Rhode Island Constitution) 
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zyjnie, zbliżając poprzez takie określenie przesłanek wszczęcia procedury 

recall odpowiedzialność egzekwowaną w ten sposób do odpowiedzialności 

konstytucyjnej, nie politycznej53.  

 

 
PRAKTYKA RECALL ELECTION 
 

Stosowanie recall w praktyce ustrojowej stanów ma długą tradycję, ale, 

zwłaszcza w ostatnich latach, procedura recall jest często uruchamiana – choć 

nie zawsze wysiłki wnioskodawców kończą się zarządzeniem głosowania  

z powodu stosunkowo surowych warunków, jakie trzeba spełnić, aby recall 

doszło do skutku. Jedynie trzykrotnie odbyło się w historii amerykańskiego 

recall głosowanie nad odwołaniem gubernatora; po raz pierwszy w roku 1921 

w stanie Północna Dakota (zakończyło się odwołaniem), po raz drugi w Kali-

fornii w 2003 roku, kiedy to gubernatora Graya Davisa zastąpił Arnold 

Schwarzenegger i po raz trzeci w Wisconsin w 2012, kiedy to głosowano nad 

odwołaniem Scotta Walkera (ten, jako jedyny z trzech wymienionych 

pozostał na swoim stanowisku). Warto te dane porównać z wysiłkami w celu 

zastosowania recall, jakie były podejmowane – otóż w ostatnich sześciu lat 

(2009-–2014) próby takie podejmowano wielokrotnie. W 2009 roku w dwóch 

stanach złożono wniosek o przeprowadzenie odwołania, w Wisconsin i Kali-

fornii (ten ostatni dotyczył Arnolda Schwarzeneggera, który sam został 

gubernatorem w wyniku udanego recall jego poprzednika), w obu przy-

padkach nie udało się zebrać stosownej liczby podpisów poparcia. Podobnie 

stało się w roku 2010 w Michigan i w 2011 – także w Michigan (choć 

wniosek dotyczył innego już gubernatora). W 2012 czterokrotnie złożono 

wniosek o recall: w Luizjanie, Arizonie, Michigan (dotyczył ponownie, tak 

jak w 2011, Ricka Snydera) i w Wisconsin, a tylko jeden z nich zakończył się 

przeprowadzeniem wspomnianego wcześniej głosowania w Wisconsin 

(zakończonego pozostaniem gubernatora na stanowisku).   

Widać zatem nawet z tego krótkiego i wyrywkowego zestawienia 

danych z ostatnich kilku lat, że procedura ta w praktyce łatwa jest do 

uruchomienia, ale wymóg zebrania znacznego poparcia dla spowodowania 

zarządzenia głosowania okazuje się zazwyczaj zbyt trudny do spełnienia. 

                                                 
53 Na różnorodność przyczyn w regulacjach stanowych i ich konsekwencje 

zwraca uwagę M.E. L i b o n a t i, The Legislative Branch, [w:] G.A. T a r r, R.F. 

W i l l i a m s  (eds.), State Constitutions for the Twenty-first Century. The Agenda of 

State Constitutional Reform, New York 2006, s. 51.  
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Warto także zwrócić uwagę, że wnioski o recall złożone zostały w ostatnich 

latach w tych stanach, w których regulacje nie zawężają w żaden sposób 

przyczyn recall.  

Odwoływanie – albo częściej usiłowanie odwołania – w drodze  

recall gubernatorów stanowych nie jest jednak tak interesujące jak dane doty-

czące recall członków legislatyw stanowych. Jak wspomniano, procedurze 

recall w niemal wszystkich stanach, gdzie jest ona dopuszczalna, podlegają 

przedstawiciele legislatyw stanowych - tak jak inne osoby sprawujące urzędy 

publiczne z wyboru (tylko w stanie Illinois recall dotyczy wyłącznie 

gubernatora, zaś w stanie Rhode Island kilku najwyższych przedstawicieli 

władz stanowych). Oznacza to zatem, że mandat deputowanych do legislatyw 

stanowych jest ograniczony właśnie przez możliwość odwołania w drodze 

recall. Jedynym ograniczeniem jest wskazanie przyczyny – a jak widać  

z przytoczonego wcześniej zestawienia przesłanek wszczęcia recall, w tych 

stanach, w których są one uregulowane, nie musi to być zadanie łatwe wobec 

osób będących członkami ciał kolegialnych, nie dysponujących własnym 

zakresem łatwych do rozliczenia obowiązków i kompetencji ograniczonych 

prawem. Dlatego też większość zastosowań recall wobec członków władzy 

ustawodawczej ma miejsce w stanach, w których ograniczenia takie nie 

występują, czyli prawo stanowe nie wymaga od wnioskodawców wskazania 

przyczyny odwołania. Biorąc pod uwagę statystyki z kilku ostatnich lat, 

widać, że głosowania albo kampanie w celu zebrania poparcia dla zarządzenia 

głosowania nad odwołaniem odbywały się w stanach, w których przyczyny 

odwołania nie zostały ograniczone i określone w konstytucjach stanowych 

(jedynym wyjątkiem jest Alaska, w której recall reprezentantów odbywały się 

w roku 2013 i 2011 – z tym że, jak wcześniej wskazano, przyczyny odwołania 

są tam sformułowane niezwykle ogólnie („brak sprawnościˮ).  

Od czasu wprowadzenia instytucji recall po raz pierwszy do prawo-

dawstwa stanowego, to jest od roku 1913, w sumie procedura znalazła zasto-

sowanie wobec członków legislatyw 73 razy, z czego aż 60 razy od roku 1995 

do 2013. Z podanych danych wynika raptowny wzrost zainteresowaniem tą 

instytucją w ostatnich latach oraz pewna endemiczność jej występowania – 

najczęściej recall wobec reprezentantów wybranych do izby reprezentantów 

albo senatu stanowego było uruchamiane w stanach Michigan (aż dwudziesto-

dwukrotnie w latach 2008–2012), Wisconsin (w latach 1996, 2003, 2011  

i 2012) oraz Kalifornia (9 razy: 1995, 2008 i 2009)54.  

 

                                                 
54 Tamże.  
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Tabela 1. Liczba wszczętych procedur recall election wobec członków 

legislatyw stanowych 
 

Rok Liczba Stan 

1995 3 Kalifornia 

1996 1 Wisconsin 

1997–2002 0  

2003 1 Wisconsin 

2004–2007 0  

2008 3 Michigan (2) 

Kalifornia 

2009 6 Kalifornia (5) 

Michigan (1) 

2010 0  

2011 26 Michigan (15) 

Wisconsin (9) 

Alaska (1) 

Arizona (1) 

2012 13 Wisconsin (5) 

Michigan (4) 

Luizjana(4) 

2013 7 Arizona (2) 

Kolorado (4) 

Alaska (1) 
 

Ź r ó d ł o: http://ballotpedia.org/ (dostęp 14.01.2015). 

 

W stosunku do parlamentarzystów szczebla stanowego wszczynano 

ogółem procedurę  recall 73 razy, z czego nieco ponad połowa zakończona 

została przeprowadzeniem głosowania (37), a w wyniku tych głosowań 21 

http://ballotpedia.org/
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razy doszło do odwołania deputowanych. Bardzo widoczna jest natomiast ten-

dencja wzrostu zainteresowania instytucją recall i coraz częściej wszczynanie 

tej procedury uwieńczone jest sukcesem, nie tylko w postaci zarządzenia 

głosowania, ale odwołania w głosowaniu osoby, której żądanie dotyczyło. Jak 

wskazują statystyki, w latach 1911–2012 odbyły się 32 udane stanowe recall, 

z czego aż 11 miało miejsce po 2011 roku, a zatem w ciągu ostatnich czterech 

lat.  

Brak jest dostępnych statystycznych danych na temat stosowania 

recall wobec sędziów, choć w kilku stanach procedura taka może być 

uruchomiona (Arizona, Kalifornia, Nevada, Północna Dakota, Oregon, 

Wisconsin)55. Wiadomo jednak, że zdarzają się takie odwołania, np. w stanie 

Iowa w 2010 roku odwołanych w drodze recall zostało trzech sędziów Sądu 

Najwyższego, w dodatku odwołani oni zostali – co w trakcie kampanii recall  

i samym wniosku inicjującym postępowanie było bardzo wyraźnie podkre-

ślone – za wydanie konkretnego orzeczenia (chodziło o legalizację związków 

małżeńskich między osobami tej samej płci)56. Bardzo często natomiast recall 

są inicjowane i zarządzane wobec członków rad miejskich, a także przeciwko 

szeryfom i członkom bardzo ważnego ciała kolegialnego w realiach 

amerykańskich – rad szkolnych57. Te dane nie są jednak uwzględniane  

w ogólnych statystykach dotyczących osób sprawujących z wyboru mandaty 

we władzach stanowych.  

 
KONSTYTUCYJNOŚĆ RECALL. CHARAKTER MANDATU 
 

Krótko zarysowane regulacje i doświadczenia w stosowaniu instytucji 

recall election w realiach amerykańskich rodzić muszą sporo wątpliwości  

i pytań oraz skłaniają do pewnych uogólniających wniosków.  

Po pierwsze zatem, widać wyraźnie, że recall election jest instytucją 

stosowaną coraz częściej – i coraz częściej staje się skuteczną ścieżką odwo-

łania osoby sprawującej urząd z wyboru. Nadzwyczajny wprost wzrost zainte-

resowania tą formą bezpośredniego oddziaływania na przedstawicieli ma 

prawdopodobnie dwie przyczyny. Pierwszą z nich jest doświadczenie powo-

                                                 
55 Za: Z.J. S i e g e l, Recall Me Maybe? The Corrosive Effect of Recall Election 

on State Legislative Politics, „University of Colorado Law Reviewˮ 2015, vol. 86. 
56 A.G. S u l z b e r g e r, Ouster of Iowa Judges Sends Signal to Bench, „New 

York Timesˮ, 11  III 2010, za: Z. J. S i e g e l, Recall Me...,s. 340. 
57 Dane dotyczące recall elections w school boards na stronie: 

www.ballotpedia.org.  

http://www.ballotpedia.org/
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dzenia poprzednich recall – jest to zatem mechanizm, który można określić 

efektem kuli śnieżnej: skoro udało się zrobić to rok temu tu (w innym stanie) 

– dlaczego nie spróbować ponownie? Z podanych wcześniej danych wynika, 

że w przynajmniej w przypadku reprezentantów wybranych do stanowych 

władz ustawodawczych chęć przeprowadzenia recall oraz głosowania nad 

odwołaniem mogą być lokalizowane w kilku stanach, za to z niezwykłą 

częstotliwością – do rekordzistów należą Michigan i Wisconsin, co zdaje się 

potwierdzać występowanie takiego właśnie mechanizmu powtórki udanego 

doświadczenia.  

Drugą przyczyną, dla której recall coraz częściej są udane – przy-

najmniej na etapie zbierania podpisów poparcia dla zarządzenia głosowania – 

jest rozwój systemu komunikacji i narzędzi internetowych usprawniających 

proces zbierania podpisów i prowadzenia kampanii. Jak przytacza jeden  

z autorów, podczas ostatnich kampanii w sprawie recall election wyko-

rzystuje się aplikacje dostępne dla iPhoneʼa, aby mieć bezpośrednią łączność 

z bazą podpisów zbieraną i przechowywaną przez sekretarza stanu – tak że  

w każdej chwili użytkownik może mieć dostęp do danych o liczbie złożonych 

podpisów i jak przebiega proces weryfikacji58, to także niezmiernie ułatwia 

sam proces wyrażania poparcia dla recall. 

Coraz częściej stosowane odwołania w drodze  recall staje się zatem 

istotnym elementem sprawowania władzy i gry politycznej, co wielu 

amerykańskich konstytucjonalistów zaczyna z niepokojem zauważać. Kontro-

wersje budzi w szczególności efekt rozpowszechnienia recall elections. 

Amerykańscy przedstawiciele nauki prawa konstytucyjnego nie koncentrują 

się bowiem na teorii i zasadach ogólnych, z jakimi recall mogłoby okazać się 

sprzeczne, w szczególności koncepcją mandatu – co z praktycznymi efektami, 

jakie ta instytucja może – o ile stanie się szeroko rozpowszechniona – 

wywołać. Przypomnieć trzeba, że recall przybiera w regulacjach stanowych 

bardzo różne formy, w szczególności w zakresie przyczyn, dla jakich można 

osobę piastującą urząd z wyboru odwołać – przyczyny te mogą mieć 

charakter czysto ocenny i polityczny (brak sprawności) albo też silnie 

zobiektywizowany i ograniczający stosowanie tej instytucji, w zasadzie, do 

przypadków wyraźnego naruszenia prawa przez osobę, której recall dotyczy. 

W wielu stanach, co trzeba podkreślić, przyczyny w ogóle nie są wskazane, 

co oznacza, że mogą być całkowicie dowolne i ich dobór zależy wyłącznie od 

inicjatorów wniosku o wszczęcie procedury recall. Zdarzają się zatem – i są 

niejako wpisane w mechanizm recall – przypadki odwoływania członków 

                                                 
58 Z.J. S i e g e l, Recall Me..., s. 321.  



Instytucja recall election w regulacjach stanowych USA                                    73 
 

 

stanowych legislatyw z powodu konkretnego głosowania, podobnie jak 

przypadki odwoływania w tą drogą sędziów, za wydanie konkretnego 

orzeczenia.  

Co zupełnie oczywiste, pozostaje to w jaskrawej sprzeczności z kon-

cepcją wolnego mandatu, charakterystyczną dla prawniczej tradycji Europy,  

a jeszcze bardziej – z nienaruszalną zasadą niezawisłości sędziowskiej. 

Jednak tym zagadnieniom Amerykanie zdają się poświęcać mało uwagi, 

koncentrując się na praktycznych implikacjach łatwości odwołania poprzez 

bezpośrednie głosowanie niezadowolonych z decyzji i działań reprezentanta 

wyborców.  

Podkreśla się zatem „korozyjny” efekt częstego stosowania recall, 

polegający na wywoływaniu u reprezentantów ciągłej obawy o swój status 

i każdorazową troskę o to, czy ich wybór polityczny wyrażony w głosowaniu, 

w izbie, znajdzie aprobatę wyborców. Jak wskazuje Zachary Siegel, wybory 

dokony-wane przez deputowanych w trakcie głosowań często są efektem 

szerszej gry politycznej, zawieranych kompromisów, obejmujących szerokie 

spektrum spraw, niekoniecznie dobrze znanych wyborcom. Nie jest to jednak 

argument szczególnie mocny – w końcu reprezentanci powinni przede 

wszystkim liczyć się z wolą wyborców, niezależnie od tego, czy mogą być 

bezpośrednio przez nich odwołani, czy nie, a nie z wolą uczestników 

międzypartyjnej gry59, niezależnie od tego, czy wyposażeni są – jak 

powiedzielibyśmy w Europie – mandat wolny czy imperatywny60.  

Argument ten jednak znacznie silniej brzmi w odniesieniu do sędziów, 

których niezależność w procesie orzekania może być zachwiana, co także nie 

martwi konstytucjonalistów amerykańskich w tym sensie, że powoduje 

ryzyko obniżenia komfortu sędziów podczas wydawania wyroków –co może 

np. wpłynąć na sposób orzekania w sprawach dotyczących ochrony praw 

mniejszości. Jak pisze Erwin Chemerinsky, stosowanie recall wobec sędziów 

może spowodować, że będą mniej skłonni chronić prawa mniejszości  

w swoich orzeczeniach z obawy przez możliwością odwołania ich przez 

niechętną decyzji większość61.  

                                                 
59 Nazwanej przez Siegela inside baseball, tamże, s. 330.  
60 Trzeba jednak odnotować, że zastrzeżenie dotyczące charakterystyki mandatu 

osoby i „naruszenie fundamentalnej zasady reprezentacjiˮ, która może być odwołana 

w drodze recall czyni M.E. L i b o n a t i, The Legislative..., s. 51. 
61 „[...] cause judges in the future to be less willing to protect minorities out of 

fear that they might be voted out of office.”; tamże, s. 342.  
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Jak dotąd jednak dopuszczalność takiego odwołania wybranego sędziego 

albo deputowanego nie została skutecznie zakwestionowana przez Federalny 

Sąd Najwyższy ani sądy najwyższe poszczególnych stanów.  

Badana natomiast była kwestia, czy odwołanie w głosowaniu 

powszechnym nie jest pogwałceniem konstytucyjnej gwarancji due process of 

law, czyli właściwego wymiaru sprawiedliwości, wymaganego dla pozba-

wienia nabytych uprawnień. Sąd Najwyższy stanu Teksas w orzeczeniu  

w sprawie Bonner vs. Belsterling z 23 czerwca 1911 roku62 stwierdził, że poz-

bawienie urzędu wybranego członka rady szkolnej nie stanowi pogwałcenia 

konstytucyjnej gwarancji właściwego wymiaru sprawiedliwości (due process 

of law)63 w pozbawianiu stanowiska, bowiem jego urząd i związane z nim 

prawa zależne są od woli wyborców64.  

Ponadto w momencie wyboru i obejmowania funkcji osoba taka była 

świadoma, że może być jej pozbawiona w drodze odwołania i zgadzając się 

na to –przyznała priorytet w sprawowaniu funkcji i trwania mandatu woli 

tych, których reprezentuje65. Z kolei w wyroku z 1986 roku Sąd Najwyższy 

Alabamy66 uznał Recall Act zezwalający na odwoływanie osób sprawujących 

funkcje z wyboru na obszarze jednego miasta za niezgodne z konstytucyjną 

gwarancją równości wobec prawa, a przede wszystkim gwarancji 

jednakowych reguł prawa wyborczego w całym stanie67. Przeciwnie natomiast 

                                                 
62 Bonner v. Belesterling, 104 Tex 432, 138 S.W. 571 (1911).  
63 Tłumaczenie zwrotu due process of law jako właściwy wymiar sprawiedli-

wości jest niedokładne i nie oddaje w pełni sensu tego zwrotu; jednak z uwagi na to, 

że jest to w zasadzie zwrot, którego nie da się w realiach prawa polskiego w sposób 

zwięzły i jednoznaczny przetłumaczyć, a przy tym sformu-łowanie „właściwy 

wymiar sprawiedliwościˮ jest zakorzenione w tłumaczeniu A. Pułły amerykańskiej 

konstytucji, takie sformułowanie zostało tu użyte.  
64 Artykuł 5 § 24 konstytucji stanowej stanowi, że urzędnicy mogą być usunięci 

z urzędu z powodów tam wymienionych i w wyniku orzeczenia sądu. Jak jednak 

stwierdził sąd: A city officer elected subject to the recall provision in the charter may 

not urge that his removal from office by a recall deprives him of the benefit of his 

term of office without due process of law; he not securing the right to hold the office 

contrary to the wishes of the people electing him.  
65 Za: Constitutionality of Local and State Recall Provisons, 13 American Law 

Reports 6th 661 (2006).  
66 Carden v. Worthy, 494 So 2d 37(Ala 1986). 
67 Sąd uznał, że prawo wprowadzające recall wobec pewnej kategorii wyróż-

nionej lokalnie nie jest zgodne z Poprawką XLI,19 Konstytucji Alabamy, która stano-

wi, że władza ustawodawcza stanu może ustanowić prawo wyborcze jednakowe dla 

całego stanu co do sposobu przeprowadzania i ustalania wyników głosowania. 



Instytucja recall election w regulacjach stanowych USA                                    75 
 

 

orzekł pięćdziesiąt lat wcześniej Sąd Najwyższy stanu Kalifornia (orzeczenie 

Baertschiger vs. Leffler z 21grudnia 1939)68 , uznając, że prawo dotyczące 

recall jest zgodne z wymaganiami konstytucyjnymi co do równości wobec 

prawa oraz zakazem ustanawiania szczególnych reguł wyborczych w czę-

ściach stanu (dawne art. IV sec. 25 (11) i (33) Konstytucji Kalifornii).  

W cytowanym orzeczeniu Bonner vs Belsterling69, sąd teksański 

wypowiedział się także w kwestii zgodności instytucji recall z gwarantowaną 

każdemu stanowi w art. IV sec. 4 Konstytucji USA republikańską formą 

rządów. Sąd wyjaśnił, że forma republiki oznacza sprawowanie rządów przez 

obywateli – bezpośrednio lub pośrednio, trudno zatem na podstawie tej 

konstytucyjnej klauzuli orzec, czy konkretne rozwiązanie ustrojowe w zakre-

sie tych form sprawowania władzy jest mniej lub bardziej republikańskie. Sąd 

podkreślił jednak, że oddanie decyzji w sprawie wyboru i odwołania 

jakiejkolwiek osoby sprawującej funkcję z wyboru w ręce obywateli trudno 

uznać za jakiekolwiek naruszenie zasady republikańskiej formy rządów – 

nawet jeśli oznacza ograniczenie mandatu osób wybranych, to ograniczenie to 

oznacza przekazanie władzy bezpośrednio obywatelom, czyli podmiotowi 

władzy suwerennej70.  

Wreszcie, amerykańskie orzecznictwo zawiera także bardzo wyraźną 

wypowiedź dotyczącą relacji między władzą sprawowaną przez przedsta-

wicieli i trwałością tak uzyskanego mandatu a prawem do odwołania przez 

wyborców osoby sprawującej taki mandat. Jest to orzeczenie Sądu Najwyż-

szego stanu Iowa z 1908 roku, a zatem z okresu, kiedy instytucja recall do-

piero zaczynała się rozwijać na poziomie regulacji stanowych. W sprawie 

Eckerson vs City of Des Moines71, Sąd odrzucił argumentację, zgodnie z którą 

recall narusza konstytucyjną formułę powierzenia władzy ustawodawczej 

parlamentowi stanowemu (General Assembly), stwierdzając, że konstytucja 

nie przesądza, w jaki sposób przedstawiciel obywateli stanu ma zakończyć 

sprawowanie swojego mandatu przed terminem na jaki został wybrany,  

w szczególności nie zakazuje skrócenia tego okresu. Porównał także 

instytucję odwołania w głosowaniu do procedury impeachment, która także 

skutkuje pozbawieniem mandatu przed upływem kadencji i stwierdził, że 

wszystkie funkcje publiczne oraz urzędy obsadzane są w interesie 

publicznym, a nie dla korzyści jakiejkolwiek osoby, nie można zatem uznać, 

                                                 
68 Baertschiger v. Leffler, 36 Cal. App. 2d 208, 97 P.2d 501 (2d Dist. 1939) 
69 104 Tex. 432, 138 S.W. 571 (1911) 
70 Za: Constitutionality... 
71 137 Iowa 452, 115 N.W. 177 (1908). 
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że ktokolwiek ma konstytucyjnie gwarantowane prawo do pozostawania we 

władzach na cały okres, na jaki został wybrany72. Jeśli więc istnieje kolizja 

między wolą przedstawiciela a wolą tych, których reprezentuje musi być ona 

rozstrzygnięta na rzecz obywateli. Jest to zarazem najtrafniejsza pointa 

oddająca refleksję nad instytucją  recall election w prawie amerykańskim  

i aktach jego stosowania. Ta prosta konstatacja jest także adekwatnym 

przykładem amerykańskiego sposobu argumentowania w sytuacjach, w któ-

rych konstytucyjne kwestie rodzą dylematy dotyczące zasad sprawowania 

władzy i konfliktów interesów oraz wyrażania woli między rządzącymi i rzą-

dzonymi. a trudno znaleźć instytucję, która służy rozstrzyganiu tego konfliktu 

lepiej niż recall election.  
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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono genezę, rozwiązania prawne i praktykę stosowania 

instytucji recall election w systemie prawa amerykańskiego. Wskazane zostały także 

podniesione w orzecznictwie sądów USA kwestie związane z konstytucyjnością 

odwoływania osób pełniących funkcje publiczne z wyboru, takie jak trwałość man-

datu, zasada reprezentacji i republikańskiej formy rządów.  
 

Słowa kluczowe: recall, odwołanie przed upływem kadencji, glosowanie, demokracja 

bezpośrednia. 
 

 

 

 
RECALL ELECTION IN THE U.S.  
Summary 

 

The article depicts recall election in US legal orders and practice. It also regards 

some fundamental questions concerning constitutionality of recall – like a right of 

public officer to remain the seat full period of the term, representativeness and 

republican form of government.  

 
Keywords: recall election, direct democracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


