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Streszczenie
Konstytucja Republiki Białoruś z 15 marca 1994 r., określając status członków parlamentu i de-
putowanych terenowych rad deputowanych, nawiązała do kanonów konstytucyjnej regulacji 
statusu przedstawiciela w dawnych państwach socjalistycznych, a przede wszystkim: koncepcji 
mandatu imperatywnego i sprzężonej z nią instytucji odwołalności reprezentantów przez wy-
borców. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim wszechstronne przedstawienie 
białoruskich unormowań prawnych odnoszących się do wspomnianej instytucji, przesłanek 
jej stosowania, zasad procesu odwoławczego, jak i jego konsekwencji prawnych. Omówienie 
tej problematyki jest poprzedzone charakterystyką zakładanej roli odwołalności przedstawi-
cieli w doktrynalnym i prawnym modelu przedstawicielstwa przyjętym na Białorusi.

Summary

Institution of Revocation of Representatives 
by Voters in the Republic of Belarus

The Constitution of the Republic of Belarus of March 15, 1994, defining the status of mem-
bers of the parliament and deputies of the local councils of deputies, referred to the can-

1 Autor jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału 
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ons of constitutional regulation of the status of a representative in former socialist coun-
tries, and above all: the concept of an imperative mandate and the institution of recalling 
voters by the voters. The aim of this study is first and foremost a comprehensive presen-
tation of Belarusian legal regulations pertaining to the said institution, the conditions 
for its application, the principles of the appeal process as well as its legal consequences. 
Discussion of this issue is preceded by a characteristic of the assumed role of the recall 
of representatives in the doctrinal and legal model of representation adopted in Belarus.

*

Prawo konstytucyjne państw o niedemokratycznym reżimie politycznym 
dostarcza wielu przykładów ustanawiania w nich instytucji i procedur wy-
rażających określone wartości demokratyczne, siłą rzeczy skazanych w tych 
państwach na fasadowość. Jedną z nich jest instytucja odwołalności repre-
zentantów przez wyborców, sprzężona z koncepcją imperatywnego manda-
tu przedstawiciela, zakładającą jego ścisłe podporządkowanie wyborcom2.

Przykładem fasadowości tego typu odpowiedzialności o bezsprzecznie 
demokratycznym rodowodzie i treści były państwa socjalistyczne, w któ-
rych nadano jej rangę jednej podstawowych zasad i wartości konstytucyjne-
go ustroju politycznego3. Powoływanym uzasadnieniem takiego traktowania 
odwołalności reprezentantów było, podyktowane bieżącymi celami politycz-
nymi, twierdzenie W.I. Lenina, iż „Wszelka instytucja obieralna lub zgroma-
dzenie przedstawicielskie może być uważane za prawdziwie demokratyczne 
i rzeczywiście reprezentujące wolę ludu tylko pod warunkiem uznania i sto-
sowania prawa odwoływania przez wyborców swoich delegatów”4. W prak-
tyce zachodziło jednak drastyczne rozmijanie się z założeniami doktrynal-

2 O genezie i ewolucji tej instytucji zob. G. Kryszeń, Geneza i ewolucja instytucji odwołalności 
reprezentantów przez wyborców, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie-idee-prawo. 
Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2002 roku, red. 
A. Lityński i P. Fiedorczyk, Białystok 2003, s. 783–803.

3 Np. art. 2 ust. 2 Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. głosił: „Przedstawiciele ludu w Sejmie 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w radach narodowych są odpowiedzialni przed swymi 
wyborcami i mogą być przez nich odwoływani”.

4 W.I. Lenin, Dzieła, t. 26, Warszawa 1953, s. 336.



85Grzegorz Kryszeń • Instytucja odwołalności przedstawicieli

no-ideologicznymi i prawnymi. W ogromnej większości państw, o których 
mowa, odwołalność była instytucja martwą, a tam gdzie była praktykowa-
na – jak np. w ZSRR – miała niewiele wspólnego z demokratycznymi, auten-
tycznymi ramami procesu reprezentacji. Po upadku systemu komunistycz-
nego nie przeszła ona jednak w całkowite zapomnienie przy konstruowaniu 
nowych podstaw ustrojów państwowych na rzecz powszechnie przyjmowa-
nej w państwach demokratycznych koncepcji mandatu wolnego, wykluczają-
cej odwoływalność reprezentantów. Utrzymana została mianowicie w kilku 
państwach, powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, co jest przy 
tym bardzo znamienne: w państwach, w których zapanowały niedemokra-
tyczne, autorytarne reżimy polityczne. Jednym z nich jest Republika Białoruś.

O przywiązaniu w tym państwie do instytucji odwołalności przedstawi-
cieli przez wyborców już po wkroczeniu na drogę transformacji ustrojowej 
świadczyła utrzymana w ustawie z 13 lutego 1991 r. o statusie deputowanego 
Rady Najwyższej Republiki Białoruś zasada, iż deputowany, który zawiódł za-
ufanie wyborców, mógł być odwołany w trybie ustalonym w ustawie (art. 5). 
Możliwość odwoływania deputowanych przez wyborców przewidziała rów-
nież – obowiązująca do dziś, wielokrotnie nowelizowana – ustawa z 27 mar-
ca 1992 r. o statusie deputowanego terenowej rady deputowanych (art. 6). 
Konstytucja Republiki Białoruś z 15 marca 1994 r. odniosła taką możliwość 
do ogółu deputowanych, a zatem również do członków izby pierwszej parla-
mentu białoruskiego – Izby Reprezentantów. Konstytucja w art. 72 stanowi, 
iż odwołanie jest przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy, zastrze-
gając przy tym, że głosowanie o sprawie odwołania odbywa się w trybie prze-
widzianym dla wyboru deputowanego, z inicjatywy co najmniej dwudziestu 
procent obywateli, posiadających prawo wyborcze i zamieszkujących odpo-
wiednie terytorium. Konstytucja objęła ogólną zasadą odwoływalności rów-
nież członków izby drugiej parlamentu – Rady Republiki, nadmieniając, iż 
podstawy i tryb ich odwoływania określa ustawa.

Uchwalona 4 listopada 1998 r. ustawa o statusie deputowanego Izby Re-
prezentantów, członka Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republi-
ki Białoruś w ślad za Konstytucją odesłała uregulowanie podstaw odwołania 
członków obu izb parlamentu oraz postępowania odwoławczego do ustaw, 
czyniąc jednak wyjątek dla członków Rady Republiki powołanych przez Pre-
zydenta, poprzez przyznanie mu prawa do określania wspomnianych kwestii 
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„aktami”, co de facto oznaczać musi ustalanie przez niego swojej roli w pozba-
wianiu mandatów wskazanej grupy członków izby drugiej. Ustawą realizują-
cą konstytucyjną zapowiedź dotyczącą odwoływania wszystkich pozostałych 
przedstawicieli, zarówno parlamentarzystów, jak i deputowanych rad tereno-
wych, regulującą jego tryb, jest kodeks wyborczy Republiki Białoruś przyjęty 
11 lutego 2000 r. (rozdz. VIII – tryb odwoływania deputowanego Izby Repre-
zentantów Zgromadzenia Narodowego i deputowanego terenowej rady depu-
towanych, rozdz. IX – członka Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego).

W tym miejscu należy zastrzec, iż o odwołaniu członka Rady Republiki 
nie decydują wyborcy. Wiąże się to z konstytucyjną koncepcją tej izby jako 
przedstawicielstwa terytorialnego, którego skład nie jest formowany w dro-
dze wyborów powszechnych i bezpośrednich, lecz przede wszystkim na po-
siedzeniach terenowych rad deputowanych szczebla podstawowego w po-
szczególnych obwodach (miejskich i rejonowych) i miasta Mińska, w równej 
liczbie po 8 członków. Pozostałych, również 8 członków, mianuje Prezydent 
Republiki Białoruś. Wszyscy członkowie Rady Republiki mogą być odwoły-
wani przed upływem kadencji, w sposób adekwatny do przyjętego systemu 
kreacji tej izby, tj. przez podmioty rozstrzygające o powierzeniu im mandatów.

Odwołalność przedstawicieli przez wyborców obecnie jest traktowana 
na Białorusi z niewiele mniejszą estymą niż w czasach istnienia Związku Ra-
dzieckiego. Uznawana jest za jeden z filarów realizacji zasady suwerenności 
Narodu5, za bardzo ważny instrument sprawowania przezeń kontroli organów 
państwowych6. Instytucja odwołalności przedstawicieli jest przy tym łączo-
na nie z przedstawicielską formą sprawowania władzy suwerennej, lecz z me-
chanizmami demokracji bezpośredniej, jako jej element7. Wypowiadany jest 
ponadto w doktrynie białoruskiej pogląd, iż odwołanie przedstawiciela przez 
wyborców jest jedną z podstawowych form odpowiedzialności konstytucyjno-
-prawnej członków parlamentu w jej negatywnym (retrospektywnym) sensie. 

5 Zob. np. G.A. Wasiliewicz, Konstitucija Riespubliki Biełaruś – prawowaja osnowa idieołogii 
biełorusskogo gosudarstwa, [w:] Osnowy idieołogii biełorusskogo gosudarstwa, red. S.N. Kniaziew, 
Mińsk 2004, s. 74.

6 Zob. np. G.A. Wasiliewicz, Konstitucjonnoje prawo Riespubliki Biełaruś. Mińsk 2009, s. 57.
7 Zob. np. O.W. Czmyga, Konstitucjonno-prawowoj status dieputata miestnogo Sowieta: 

woprosy tieorii i praktiki, „Wiestnik Połockogo Gusarstwiennogo Uniwiersitieta” 2009, sie-
rija D, s. 148.
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Według tej koncepcji w zależności od podmiotu tego typu odpowiedzialno-
ści można wyróżnić środki „spersonalizowane” (przedterminowe pozbawie-
nie mandatu w następstwie odwołania przez wyborców lub uprawomocnie-
nia się wyroku Sądu Najwyższego8 i uchylenie immunitetu parlamentarnego) 
i kolegialne (skrócenie kadencji izb parlamentu, ich rozwiązanie)9.

Przede wszystkim jednak odwołalność reprezentantów jest uważana za kon-
sekwencję i przejaw utrzymanej w białoruskim prawie konstytucyjnym kon-
cepcji mandatu imperatywnego przedstawiciela10. Wprawdzie w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Republice Białoruś zrezy-
gnowano z tak charakterystycznej dla prawnej konstrukcji mandatu impera-
tywnego w Związku Radzieckim instytucji nakazów wyborców11, a z aktu-
alnych regulacji prawnych – na co trafnie wskazuje J. Zaleśny – nie wynika 
obowiązek podejmowania konkretnych działań oczekiwanych przez obywa-

8 Sprawy karne członków obu izb parlamentu białoruskiego są rozpatrywane tylko przez 
Sąd Najwyższy. Ustawa o statusie członków parlamentu wymienia uprawomocnienie się wy-
roku Sądu Najwyższego wśród obligatoryjnych przesłanek podjęcia przez izby parlamentu 
uchwały o przedterminowym wygaśnięciu pełnomocnictwa ich członka.

9 O.W. Czmyga, Otwietstwiennost’ czlienow parłamienta Biełarusi; suszcznost’, widy, pro-
bliemy prawowogo zakrieplienija i realizacii, „Wuczonyja Zapiski” 2014, wyp. 10, s. 115 i 117. 
Zob też A.M. Bogoliejko, K woprosu ob osnowanijach konstitucjonno-prawowoj otwietstwiennosti, 
„Justicija Biełarusi” 2011, nr 9, s. 43.

10 Zob. np. W.A. Kodawbowicz, O.W. Sidorienko, Konstitucjonnoje prawo, Mińsk 2006, 
s. 331; A.P. Pietrow, Konstitucjonnoje prawo, Mińsk 2010, s. 443. Na tle tego bardzo popular-
nego na Białorusi poglądu wyróżnia się stanowisko K.D. Tagunowej, według której „mandat 
deputowanego przedstawicielskiego organu władzy państwowej Republiki Białoruś i Federacji 
Rosyjskiej nie może być absolutnie imperatywnym, ponieważ imperatywne cechy mandatu 
deputowanego czynią problematycznym jego urzeczywistnienie w ogólnopaństwowych 
interesach”. Warta odnotowania jest również inna konstatacja tej autorki: „Istota mandatu 
ludowego przedstawiciela zawiera się nie w wypełnianiu woli tych, którzy przyznali mandat, 
a w realizacji funkcji przewidzianych w ustawie dla organu przedstawicielskiego” (Tieorietiko-
-mietodołogiczieskije aspiekty sowierszienstwowanija statusa dieputatow miestnych priedstawitiel-
nych organow, „Probliemy Uprawlienija” 2010, nr 3, s. 127.

11 Poświęcony jej był specjalny rozdział ustawy z 13 lutego 1991 r. o statusie deputowa-
nego Rady Najwyższe Republiki Białoruś (rozdz. IV – art. 27–31). Nakazy wyborców były 
też przewidziane w ustawie z 27 marca 1992 r. o statusie deputowanego terenowej rady depu-
towanych (art. 6), lecz po czterech obowiązywania tej ustawy, w wyniku jej nowelizacji z 20 
marca 1996 r., przepisy dotyczące tej formy wyrażania woli przez wyborców zostały uchylone.
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teli i związania jakimikolwiek innymi instrukcjami wyborczymi12, to jednak 
w doktrynie białoruskiej nadal uważa się, że deputowany jest reprezentan-
tem swoich wyborców. Dowodzić tego ma nie tylko możliwość odwoływa-
nia przez nich swoich przedstawicieli, ale też bezwzględny prawny wymóg 
utrzymywania ścisłej więzi z wyborcami, a przede wszystkim zasady przed-
stawicielstwa wskazane w unormowaniach prawnych statusu wszystkich de-
putowanych: podległości deputowanego wobec wyborców, odpowiedzialno-
ści przed nimi i składania im sprawozdań13.

Ustawa o statusie deputowanego Izby Reprezentantów, członka Rady Re-
publiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w art. 24 nakłada 
na parlamentarzystów obowiązek przeprowadzania zebrań wyborców swego 
okręgu i ludności administracyjno-terytorialnej jednostki, odbywania spo-
tkań z kolektywami pracowniczymi, jak też informowania wyborców, lud-
ności i kolektywów pracowniczych o swojej pracy w czasie spotkań z nimi 
oraz za pomocą środków masowej informacji. W tym samym artykule usta-
wy są wymienione konkretne obowiązki członka białoruskiego parlamen-
tu jako reprezentanta swoich wyborców oraz lokalnych społeczności, mające 
kluczowe znaczenie przy ustalaniu przedmiotu ich odpowiedzialności, w tym 
przesłanek wdrażania wobec niego procedury odwoławczej: podejmowanie 
działań mających na celu zapewnienie praw, wolności i prawnych interesów 
swoich wyborców i mieszkańców odpowiedniej jednostki administracyjno-
-terytorialnej; rozpatrywanie złożonych wniosków, postulatów i skarg oraz 
przyczynianie się, w ramach swoich kompetencji, do właściwego rozstrzyga-
nia spraw w nim zawartych; osobiste przyjmowanie obywateli; zapoznawa-
nie się z opinią publiczną i w razie konieczności występowanie z wnioskami 
do odpowiednich organów państwowych, terytorialnych organów samorzą-
dowych i zrzeszeń społecznych.

W podobnym kierunku idą postanowienia ustawy o statusie deputowa-
nego terenowej rady deputowanych. Deputowany ten ma obowiązek odby-

12 J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011, s. 44.
13 Zob. np. O.W. Czmyga, Konstitucjonno-prawowoj status..., s. 140; W.A. Kodawbowicz 

W.A. Krugłow. Konstitucjonnoje prawo Riespubliki Biełaruś, Mińsk 2012, s. 320; G.G. Kunie-
wicz, Prawowyje aspiekty Zakona Riespubliki Biełaruś „O statusie dieputata miestnogo Sowieta 
dieputatow Riespubliki Biełaruś”, [w:] Posobije dlia dieputatow miestnych Sowietow dieputatow 
Riespubliki Białaruś, red. M.W. Kobasa, Mińsk 2010, s. 98.
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wania spotkań z obywatelami w celu informowania ich o swojej działalno-
ści w radzie i jej organach, zapoznawania się z opinią społeczną dotyczącą 
spraw rozpatrywanych na sesjach rady i posiedzeniach jej organów, z potrze-
bami ludności, a także służenie pomocą w rozwoju różnorodnych form lokal-
nej samorządności. Spotkania mogą być organizowane z inicjatywy samego 
deputowanego, obywateli lub właściwego terenowego organu wykonawcze-
go i zarządzającego (art. 20). Zgodnie z ustawą formami działalności depu-
towanego – oprócz spotkań – m.in. są: rozpatrywanie postulatów obywate-
li i osób prawnych, osobiste przyjmowanie obywateli i przedstawicieli osób 
prawnych (art. 18).

Z punktu widzenia instytucji odwołalności przedstawicieli szczególne zna-
czenie ma przyjęcie ostatniej z wymienionych wcześniej zasad przedstawi-
cielstwa, również immanentnej „radzieckiemu” ideologicznemu i prawnemu, 
modelowi procesu reprezentacji. Można domniemywać, że twórcom współ-
czesnych rozwiązań w Republice Białoruś również przyświecała myśl o obo-
wiązku składania sprawozdań jako niezbędnym ogniwie przyjętej koncepcji 
statusu reprezentanta opierającej się na konstrukcji mandatu imperatywne-
go, mającym spełniać trzy zasadnicze funkcje: 1) formy więzi deputowanego 
z wyborcami, 2) płaszczyzny jego odpowiedzialności za sposób sprawowa-
nia mandatu, 3) przesłanki, w razie dokonania negatywnej oceny działalno-
ści deputowanego, uruchomienia mechanizmu odpowiedzialności w posta-
ci wniosku o jego odwołanie.

Deputowany Izby Reprezentantów jest zobowiązany do okresowego, nie rza-
dziej raz w roku, składania sprawozdań przed wyborcami okręgu wyborczego 
o swojej pracy, wypełnianiu programu wyborczego, pracach Izby Reprezen-
tantów i tych organów, w skład których został wybrany lub wszedł z urzędu. 
Sprawozdanie może być złożone również na żądanie co najmniej 300 wy-
borców, mieszkających na terenie okręgu wyborczego. Informacja o złożeniu 
sprawozdania może być przekazana w lokalnym radio i lokalnej telewizji, jak 
też opublikowana w prasie lokalnej (art. 26 ustawy o statusie deputowanego 
Izby Reprezentantów, członka Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego). 
Deputowany terenowej rady ma natomiast obowiązek okresowego składania 
sprawozdań nie rzadziej niż dwa razy w roku. Przedmiotem sprawozdań jest 
działalność deputowanego, realizacja programu wyborczego, praca rady i jej 
organów, w skład których wchodzi w wyniku wyboru lub z urzędu. Usta-
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wa przewiduje oprócz tego możliwość „nadzwyczajnego” złożenia sprawoz-
dania w następstwie pisemnego żądania grupy obywateli w liczbie ustalonej 
w regulaminie danej rady. Sprawozdanie deputowanego jest przeprowadzane 
na specjalnie w tym celu zwoływanych zebraniach wyborców lub ich delega-
tów. Na takim zebraniu może być przyjęte postanowienie, zawierające wnio-
ski i uwagi skierowane do deputowanego, które są podawane do wiadomości 
obywateli przez środki masowej informacji lub w inny sposób (art. 21 usta-
wy o statusie deputowanego terenowej rady deputowanych).

Konstytucja Republiki Białoruś z 1994 r. oraz obie ustawy o statusie człon-
ków organów przedstawicielskich nie precyzują, jakie okoliczności mogą 
spowodować odwołanie reprezentanta. Warto przypomnieć, iż konstytucje 
państw socjalistycznych również nie czyniły tego, ograniczając się zwykle 
do sformułowania samej zasady odwołalności przedstawicieli. Wyjątkiem 
była Konstytucja ZSRR z 1977 r. stwierdzająca ogólnie, iż może być odwo-
łany deputowany, który „zawiódł zaufanie wyborców”. W ustawodawstwie 
zwykłym państw, o których mowa, pomimo że wymieniane w nich podsta-
wy odwołania były określane rozmaicie, to jednak zawsze zawierały się one 
również w ogólnej formule „zawiedzenia zaufania wyborców”14, stanowią-
cej prosty wyraz prawnie deklarowanej koncepcji mandatu imperatywnego. 
To samo można było powiedzieć o sposobie prezentacji przesłanek odwoła-
nia w ustawach radzieckich: z 1959 r. o trybie odwołania deputowanego Rady 
Najwyższej (art. 1), z 1972 r. o statusie deputowanych ludowych (art. 6) oraz 
wszystkich ustawach o trybie odwoływania deputowanych rad najwyższych 
republik związkowych (autonomicznych) i rad terenowych w poszczególnych 
republikach, w tym w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, któ-
re stwierdzały możliwość odwołania deputowanego, jeżeli „zawiódł zaufanie 
wyborców lub popełnił czyny, niegodne wysokiego miana deputowanego”.

Do tego wzorca sięgnął ustawodawca białoruski, wymieniając w kodeksie 
wyborczym z 2000 r. przyczyny odwołania przedstawiciela. Zgodnie z jego 
art. 129 może być odwołany deputowany Izby Reprezentantów oraz deputo-

14 Zob. np. S.S. Nowikowa, Zakonodatielstwo socjalisticzeskich stran ob. otzywie dieputata, 
„Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo” 1971, nr 6, s. 123; F. Siemieński, Konstytucyjne podstawy 
organizacji i funkcjonowania aparatu władzy państwowej, [w:] Studia z zakresu konstytucjo-
nalizmu socjalistycznego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 262; B.A. Straszun, Socjalizm 
i diemokratija (Socjalisticzeskoje narodnoje priedstawitielstwo), Moskwa 1976, s. 198.
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wany terenowej rady deputowanej, który zawiódł zaufanie wyborców, w na-
stępstwie niewykonywania przewidzianych w ustawie obowiązków deputowa-
nego, naruszenia Konstytucji Republiki Białoruś, ustaw Republiki Białoruś, 
aktów Prezydenta Republiki Białoruś, popełnienia czynów dyskredytujących 
deputowanego. Podobnie zostały w art. 143 kodeksu wyborczego określone 
przyczyny odwołania członka Rady Republiki.

Sprawa ustalenia, na jakich zasadach organizacyjnych powinna opierać się 
procedura odwoławcza, wzbudzała w państwach socjalistycznych sporo kon-
trowersji. Wykształciły się w nich dwie podstawowe – jak to określił Z. Ja-
rosz – „szkoły myślenia”15, zasadniczo różniące się podejściem do kwestii 
sposobu regulacji przebiegu postępowania odwoławczego. Pierwsza z nich 
zasadzała się na założeniu, iż odwołanie jest aktem przeciwnym (actus con-
trarius) w stosunku do aktu wyborczego. Pociągało to konieczność oparcia 
trybu odwoływania na zasadach analogicznych do zasad prawa wyborcze-
go, a w szczególności: powszechności, równości i bezpośredniości wyborów 
oraz tajnego głosowania. Ponadto musiałyby wchodzić w grę zasady dotyczą-
ce zgłaszania kandydatów, ustalania wyników wyborów, głosowania w loka-
lach obwodowych komisji wyborczych, itp. Procedura ta charakteryzuje się 
złożonością, co mogłoby utrudniać jej zastosowanie. Dlatego też wielu zwo-
lenników znajdowała bardziej „praktyczna” i „elastyczna” koncepcja regulacji 
trybu odwoływania, zgodnie z którą odwołanie powinno odbywać się w spo-
sób możliwie najprostszy, bez potrzeby sięgania po wszystkie reguły prawa 
wyborczego. Uzasadniano ją niekiedy następująco: skoro odwołanie jest kon-
sekwencją kontroli wyborców nad swoimi mandatariuszami, to tryb jego re-
alizacji powinien także wiązać się z formami tej kontroli.

W Związku Radzieckim, w tym również w Białoruskiej Socjalistycznej Re-
publice Radzieckiej, zdecydowano się na przyjęcie uproszczonej procedury, 
być może pod wpływem twierdzenia W.I. Lenina, iż odwołania przedstawi-
cieli powinny odbywać się „najbardziej prostym i dostępnym sposobem”16. 
Jak już była mowa, Konstytucja Republiki Białoruś z 1994 r. zerwała z takim 
podejściem do postępowania odwoławczego, stanowiąc, iż głosowanie o spra-
wie odwołania deputowanego odbywa się w trybie przewidzianym dla wy-

15 Z. Jarosz, System wyborczy PRL, Warszawa 1969, s. 321.
16 Por. KPZR w rezolucjach i uchwałach, Warszawa 1956, cz. I, s. 468–469.
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boru deputowanego, z inicjatywy co najmniej dwudziestu procent obywateli, 
posiadających prawo wyborcze i zamieszkujących odpowiednie terytorium. 
Tym konstytucyjnym wymogom są podporządkowane przepisy rozdz. VIII 
kodeksu wyborczego poświęcone, opierającemu się na jednolitych zasadach, 
trybowi odwoływania deputowanych Izby Reprezentantów Zgromadzenia 
Narodowego oraz deputowanych terenowych rad deputowanych. Czynni-
kiem sprzyjającym w konstruowaniu tego trybu bez wątpienia było oparcie 
systemu przedstawicielskiego na wszystkich szczeblach na strukturze jedno-
mandatowych okręgów wyborczych.

Mając na uwadze tytuły poszczególnych podrozdziałów, można wyróż-
nić trzy stadia procesu odwoławczego: 1) wszczęcie postępowania w sprawie 
odwołania deputowanego, 2) zarządzenie głosowania w sprawie odwołania 
deputowanego, 3) głosowanie, 4) ustalenie wyników głosowania. O.A. Anto-
nowa postuluje, aby wymienione stadia podzielić jeszcze na etapy. W pierw-
szym stadium jej zdaniem zawierają się trzy etapy: 1) zainicjowanie zwołania 
zebrania wyborców, 2) zebranie wyborców, 3) rejestracja grupy inicjatywnej 
ds. zebrania podpisów wyborców. Drugie stadium również obejmuje trzy eta-
py: 1) zbieranie podpisów popierających inicjatywę przeprowadzenia głoso-
wania w sprawie odwołania deputowanego, 2) podjęcie decyzji o przeprowa-
dzeniu głosowania, 3) organizację przeprowadzenia głosowania. Na trzecie 
stadium składają się dwa etapy: 1) czynności komisji wyborczych, 2) bezpo-
średnie wyrażenie przez obywateli swojej woli. Czwarte stadium natomiast 
tworzą następujące etapy: 1) podliczenie głosów, 2) podsumowanie wyników 
glosowania, 3) podjęcie uchwały przez właściwą komisję wyborczą, 4) pod-
jęcie uchwały przez Izbę Reprezentantów lub właściwą terenową radę depu-
towanych o odwołaniu deputowanego17. Jak wskazuje O.A. Antonowa, gdy-
by zsumować wszystkie terminy ustanowione w kodeksie wyborczym dla 
podjęcia wymaganych w nich czynności, to od wystąpienia grupy obywateli 
z prośbą o zwołanie zebrania wyborców do dnia głosowania może upłynąć aż 
209 dni. Nie dziwi zatem obawa tej autorki, iż tak rozbudowana, tak bardzo 
rozciągnięta w czasie procedura może zniechęcać do odwoływania deputo-
wanych18. Warto w tym miejscu jeszcze odnotować, iż postępowanie odwo-

17 O.A. Antonowa, K woprosu sowierszienstwowanija procedury otzywa dieputatow w Rie-
spublikie Biełaruś, „Prawo i Diemokratija” 2008, nr 19, s. 49–50.

18 Ibidem, s. 50.
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ławcze nie może być wszczęte po dniu, w którym za rok ma nastąpić upływ 
kadencji danego organu przedstawicielskiego.

Kodeks wyborczy formułuje ogólną zasadę, iż prawo do zapoczątkowa-
nia postępowania w sprawie odwołania deputowanego przysługuje jedynie 
wyborcom z okręgu wyborczego, w którym został on wybrany: na zebraniu 
przeprowadzanym w miejscu zamieszkania wyborców, jak i w organizacjach 
działających na terenie danego okręgu19. Zabranie to ma prawo zainicjować 
wskazana w ustawie wyborczej grupa wyborców, zamieszkujących okręg wy-
borczy. Jej minimalna liczebność jest zróżnicowana: w przypadku deputo-
wanego Izby Reprezentantów z inicjatywą może wystąpić nie mniej niż 150 
wyborców, deputowanego rady obwodowej i rady miejskiej w Mińsku – 50 
wyborców, deputowanego rady rejonowej, miejskiej (miasta podporządkowa-
nego obwodowi) – 40 wyborców, deputowanego rady miejskiej (miasta pod-
porządkowanego rejonowi), osiedlowej i wiejskiej – 15 wyborców.

Warunkiem prawomocności zwołanego zebrania jest uczestnictwo w nim 
tylko wyborców zamieszkałych na terenie danego okręgu, w liczbie minimal-
nej określonej w kodeksie wyborczym (np. 300 wyborców przy wszczęciu po-
stępowania w sprawie odwołania deputowanego Izby Reprezentantów, 150 – 
rady obwodowej, 75 – rejonowej, 20 rady wiejskiej). Zebrania tego rodzaju 
mogą być przeprowadzane nie tylko na podstawie kryterium terytorialne-
go, ale również w kolektywach pracowniczych. Ustawa nie ogranicza liczby 
wymaganych zebrań, o których mowa, żądając tylko, by odbyły się w ustalo-
nym przez nią terminie.

Na zebraniu jest rozpatrywany wniosek w sprawie wszczęcia postępowa-
nia w sprawie odwołania deputowanego, zbierania podpisów wyborców po-
pierających ten wniosek oraz powołania grupy inicjatywnej, której zadania-
mi byłoby zbieranie tych podpisów i przeprowadzenie agitacji. W skład tej 
grupy musi wejść minimum pięć osób. Zanim przystąpi ona do wykonywa-
nia swoich zadań, musi ona być jeszcze zarejestrowana: w sprawie odwoła-
nia deputowanego Izby Reprezentantów – przez Centralną Komisję Repu-

19 W białoruskiej literaturze przedmiotu wskazuje się na potrzebę rozszerzenia kręgu 
podmiotów uprawnionych do występowania z inicjatywą odwołania deputowanego o: partię 
polityczną i kolektyw pracowniczy, który zgłosił w wyborach jego kandydaturę (O.A. Anto-
nowa, op.cit., s. 51–52), właściwą terenową radę, której członkiem jest dany deputowanych 
(O.W. Czmyga, Konstitucjonno-prawowoj status..., s. 148).
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bliki Białoruś ds. Wyborów i Przeprowadzenia Referendów Republikańskich 
(dalej: centralna komisja wyborcza), a deputowanego rady terenowej – odpo-
wiednią terytorialną komisję wyborczą. Wniosek o wszczęcie postępowania 
w sprawie odwołania deputowanego powinien być poparty przez minimum 
20 proc. obywateli, posiadających prawa wyborcze i mieszkających na tere-
nie odpowiedniego okręgu wyborczego, w czasie 45 dni od daty rejestracji 
komisji inicjatywnej. Grupa inicjatywna (ewentualnie grupy inicjatywne) 
może zbierać podpisy wyborców na specjalnych listach na całym obszarze 
okręgu wyborczego.

Głosowanie wyborców w sprawie odwołania deputowanego Izby Repre-
zentantów zarządza centralna komisja wyborcza, deputowanego terenowej 
rady deputowanych właściwa komisja terytorialna, po stwierdzeniu zebra-
nia wymaganej liczby podpisów i spełnieniu innych warunków przewidzia-
nych w kodeksie wyborczym. Głosowanie odbywa się nie wcześniej niż je-
den miesiąc i nie później niż dwa miesiące od dnia przyjęcia postanowienia 
o jego zarządzeniu.

Zgodnie z kodeksem wyborczym głosowanie jest tajne i jest przeprowa-
dzane w trybie przewidzianym przez ten akt dla wyborów. Głosowanie uznaje 
się za ważne, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa wyborców ujętych 
w spisach obywateli mających prawo do głosowania w sprawie odwołania po-
sła. Deputowanego uznaje się natomiast za odwołanego, jeżeli za jego odwo-
łaniem głosowała więcej niż połowa wyborców z okręgu wyborczego, którzy 
oddali głosy. Odwołanie deputowanego jest stwierdzane odpowiednio przez 
centralną lub właściwą komisję wyborczą po ustaleniu przez nią, iż powyższy 
warunek został spełniony oraz nie ma podstaw do uznania wyników głoso-
wania za nieważne. Uchwała centralnej komisji wyborczej w tej sprawie może 
być w terminie trzydniowym zaskarżona przez deputowanego i przewodni-
czącego grupy inicjatywnej do Sądu Najwyższego Republiki Białoruś. W tym 
samym trybie może być zaskarżona uchwała komisji terytorialnej do właści-
wego sądu ze względu na radę terenową, w której sprawował mandat odwo-
łany deputowany, tj. do sądu obwodowego, miejskiego w Mińsku, rejonowe-
go lub miejskiego.

Bardzo istotne dla deputowanego, który w wyniku głosowania nie został 
odwołany, jest zastrzeżenie zawarte w kodeksie wyborczym, iż nie jest dopusz-
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czalne ponowne wszczęcie postępowania w sprawie jego odwołania w ciągu 
roku od dnia tego głosowania.

Odwoływanie członków Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego, wy-
bieranych na zasadzie terytorialnej, również jest dokonywane w drodze proce-
dury odwrotnej do aktu ich wyboru, tj. w poszczególnych obwodach, na po-
siedzeniach rad miejskich i rejonowych oraz rady w Mińsku

Z inicjatywą wszczęcia postępowania odwoławczego może wystąpić 
na wspólnym posiedzeniu prezydium wspomnianej rady miejskiej lub rejo-
nowej, oraz miejski lub rejonowy komitet wykonawczy, które zgłosiły kan-
dydaturę danego członka Rady Republiki. W przypadku deputowanego rady 
miejskiej w Mińsku uprawnienie to przysługuje grupie nie mniejszej niż 10 
deputowanych tej rady. Wszczęcie postępowania i wyznaczenie daty głoso-
wania następuje uchwałą prezydium obwodowej rady deputowanej i obwo-
dowego komitetu wykonawczego, a w Mińsku – prezydium rady deputowa-
nych tego miasta i jego komitetu wykonawczego, po stwierdzeniu przez Sąd 
Najwyższy, że czynności mające na celu zainicjowanie odwołania były zgod-
nie z przepisami rozdz. IX kodeksu wyborczego i są podstawy, by zapocząt-
kować postępowanie odwoławcze.

Głosowanie w sprawie odwołania deputowanego odbywa się na posiedze-
niach rad terenowych szczebla podstawowego, tj. miejskich i rejonowych, oraz 
posiedzeniu miejskiej rady w Mińsku. Posiedzenia te są prawomocne, jeże-
li uczestniczy w nich więcej niż połowa ogólnej liczby deputowanych, przy 
czym jeszcze musi być spełniony dodatkowy warunek: powinna uczestniczyć 
w każdym z posiedzeń nie mniej niż 1/4 deputowanych danej rady. Co jest 
istotne: głosowanie jest tajne. Członka Rady Republiki uznaje się za odwoła-
nego, jeśli w głosowaniu wzięła udział więcej niż połowa deputowanych rad 
szczebla podstawowego lub rady miejskiej w Mińsku i za odwołaniem opo-
wiedziała się więcej niż połowa deputowanych uczestniczących w głosowaniu.
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