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Amerykański system pośrednich wyborów 
prezydenckich

Sposób obsady urzędu prezydenckiego należy do największych osobliwości 
amerykańskiego ustroju. Przypuszczalnie żadne inne postanowienie konsty-
tucji nie jest tak często krytykowane jak przepisy regulujące procedurę wy-
boru prezydenta i wiceprezydenta. Próbowano je zmienić przeszło siedemset 
razy1, przy czym większość proponowanych w tym celu poprawek zakładała 
reformę systemu pośrednich wyborów elektorskich, a nie zastąpienie ich wy-
borami powszechnymi i bezpośrednimi. Takie pomysły, cieszące się współ-
cześnie zdecydowanie największą popularnością wśród przeciwników syste-
mu elektorskiego, zaczęły pojawiać się już w pierwszej połowie XIX wieku. 
Pierwszą propozycję odpowiedniej zmiany konstytucji złożono w Kongresie 
już w 1826 roku2.

Ustalenie trybu powoływania egzekutywy było najtrudniejszym proble-
mem, przed jakim stanęli twórcy konstytucji3. Ostatecznie zdecydowali się na 
rozwiązanie, które wpisywało się dobrze w logikę „złożonej republiki” (com-
pounded republic) tworzonej przez odrębne wspólnoty polityczne, a równo-
cześnie miało mniej przeciwników aniżeli inne realne alternatywy. Niemniej 
jednak trzeba przyznać, że w tym wypadku nie wykazali się oni nadmierną 
przenikliwością, ponieważ to właśnie rozwiązania, które zostały przez nich 
odrzucone – wybór prezydenta w głosowaniu powszechnym lub przez le-
gislaturę – stały się wzorcowymi metodami obsady stanowiska głowy pań-
stwa, i to niezależnie od systemu rządów oraz rodzaju ustroju terytorialnego. 

1  Zob. A.E. Busch, Th e Development and Democratization of the Electoral College [w:] Se-
curing Democracy. Why We Have an Electoral College, red. G.L. Gregg II, Washington 2008, 
s. 39.

2  H.V. Ames, Th e Proposed Amendments to the Constitution of the United States During the 
First Century of Its History, Washington 1897, s. 88.

3  Zob. R.M. Małajny, Doktryna podziału władzy „Ojców Konstytucji” USA, Katowice 1985, 
s. 215.
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Nawet w państwach federalnych, dla których amerykańska konstytucja sta-
nowiła naturalny punkt odniesienia, z reguły nie próbowano adaptować sy-
stemu elektorskiego4.

Rozpoczynając charakterystykę mechanizmu pośrednich wyborów pre-
zydenckich w Stanach Zjednoczonych, wypada zauważyć, że w ustroju ame-
rykańskim nie ma instytucji kolegium elektorskiego (electoral college). Kon-
stytucja nie określa żadnej formy instytucjonalnej, w jakiej elektorzy powinni 
wykonywać nałożony na nich obowiązek wyboru prezydenta i wiceprezyden-
ta. Wymaga ona jednak od nich zebrania się na posiedzenie (electors shall 
meet), co wymusza oczywiście przyjęcie jakichś form organizacyjnych doty-
czących podstawowych kwestii, jak miejsce posiedzenia, godzina jego rozpo-
częcia czy porządek głosowania. Nie są one jednak w żaden sposób określone 
w konstytucji, a ze względu na to, że elektorzy zobowiązani są zbierać się od-
rębnie w każdym ze stanów, odpowiednie regulacje i procedury przyjmowa-
ne w poszczególnych stanach różnią się między sobą5. Z tego powodu można 
mówić raczej o pięćdziesięciu jeden kolegiach elektorskich aniżeli o jednym 
kolegium elektorskim.

Podstawowe zasady systemu elektorskiego uregulowane są w konstytu-
cji federalnej. Jej postanowienia przesądzają o tym, że elektorzy wybierani 
są odrębnie w każdym ze stanów, a także determinują ich liczbę, zrównując 
ją z liczbą kongresmenów i senatorów reprezentujących stan w Kongresie6. 
Oprócz tego przepisy konstytucji defi niują warunki niepołączalności man-
datu elektorskiego7, regulują procedurę głosowania elektorów i ustalania wy-
niku wyborów8 oraz określają większość głosów wymaganą do wyboru na 
urząd prezydenta i wiceprezydenta9.

4  Jedynym wyjątkiem jest Argentyna, gdzie taki sposób wyboru głowy państwa został 
wprowadzony w 1983 r. i obowiązywał do 1994 r. W tym okresie dwóch prezydentów zostało 
wybranych przez kolegium elektorskie.

5  Większość tych zagadnień regulowanych jest przepisami prawa stanowego. Na przykład 
w Virginii odpowiednie regulacje przewidują, że posiedzenie elektorów odbywa się w stolicy 
stanu i rozpoczyna się w południe w dniu wyznaczonym przez Kongres jako dzień oddawania 
przez nich głosów. Va. Code Ann. § 24.2–203.

6  W przypadku Dystryktu Columbia, który nie ma reprezentantów w Kongresie, liczba 
elektorów powinna odpowiadać liczbie kongresmenów i senatorów, do której byłby on upraw-
niony, gdyby był stanem, przy czym nie może ona w żadnym przypadku być większa od liczby 
elektorów wyznaczanych przez najmniej ludny stan.

7  Elektorem nie może być kongresmen, senator ani urzędnik federalny.
8  Od czasu wejścia w życie XII poprawki do konstytucji elektorzy głosują oddzielnie na 

prezydenta i wiceprezydenta, przy czym przynajmniej jedna z osób, na którą oddają głosy, 
nie może być mieszkańcem tego samego stanu, co oni. Ofi cjalne liczenie głosów i ustalanie 
wyników wyborów odbywa się na wspólnym posiedzeniu Izby Reprezentantów i Senatu pod 
przewodnictwem przewodniczącego izby wyższej.

9  Do wyboru na oba stanowiska wymagane jest poparcie większości ogólnej liczby wy-
znaczonych elektorów.
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Przepisy prawa federalnego uzupełniają i rozwijają niektóre spośród re-
gulacji konstytucyjnych. Konstytucja upoważnia Kongres do określenia cza-
su, w jakim mają być wybierani elektorzy, oraz wyznaczenia dnia, w którym 
powinni oni głosować nad wyborem prezydenta i wiceprezydenta. O ile 
dzień głosowania elektorów wyznaczony przez Kongres musi być ten sam 
we wszystkich stanach, o tyle federalna legislatura nie musi ujednolicić cza-
su wyboru elektorów w skali całego kraju, nawet jeżeli zdecyduje się w jakiś 
sposób uregulować tę kwestię. Warto też zwrócić uwagę, że konstytucja nie 
wymaga tego, aby elektorzy byli wybierani w ciągu jednego dnia. Pozwala 
ona bowiem Kongresowi określić czas wyboru elektorów (time of choosing the 
electors), a nie dzień, w którym mieliby być oni wybierani. Sformułowanie to 
wyraźnie kontrastuje z przepisem mówiącym o tym, że federalna legislatura 
może wyznaczyć dzień oddawania przez elektorów głosów.

Pierwsze federalne regulacje obu zagadnień zostały wprowadzone już 
w 1792 roku. Dzień głosowania elektorów został wówczas wyznaczony na 
pierwszą środę grudnia w roku poprzedzającym upływ kadencji prezydenta, 
która wówczas kończyła się 4 marca. Nie ujednolicono natomiast daty wybo-
ru elektorów. Prawo federalne wymagało jedynie, aby elektorzy byli wybierani 
w ciągu 34 dni poprzedzających pierwszą środę grudnia. Obowiązek wyboru 
elektorów w tym samym dniu we wszystkich stanach został wprowadzony 
dopiero w 1845 roku. Od tego czasu elektorzy wybierani są zawsze w pierwszy 
wtorek po pierwszym poniedziałku listopada w roku poprzedzającym upływ 
kadencji prezydenckiej10. W 1877 roku Kongres przesunął dzień, w którym 
elektorzy powinni zebrać się w celu wyboru prezydenta i wiceprezydenta, 
na drugi poniedziałek stycznia. Obecnie obowiązujące rozwiązania zostały 
przyjęte w 1934 roku. Ze względu na wejście w życie XX poprawki do kon-
stytucji, zgodnie z którą kadencja prezydenta miała zaczynać się 20 stycznia, 
dzień głosowania elektorów ponownie wyznaczono w grudniu, tym razem na 
pierwszy poniedziałek po drugiej środzie tego miesiąca11.

Prawo federalne szczegółowo reguluje również kwestie proceduralne 
związane z ustalaniem wyniku wyborów na urząd prezydenta i wiceprezy-
denta. Pod tym względem przepisy konstytucji są bardzo ogólnikowe. Jak 
już wspomniano, wymagają one od elektorów stworzenia dwóch list zawie-
rających wyniki głosowania odpowiednio na urząd prezydenta i wiceprezy-
denta. Zgodnie z konstytucyjną dyspozycją obie listy powinny zostać przez 
elektorów podpisane i poświadczone (certify), a następnie po zalakowaniu 

10  Każdy stan ma prawo wyznaczyć elektorów również następnego dnia pod warunkiem, 
że w dniu określonym przez Kongres jako dzień ich wyboru elektorów przeprowadzone zo-
stały w nim wybory, które z jakiegokolwiek powodu nie doprowadziły do wyboru elektorów. 
W takiej sytuacji mogą oni zostać wyznaczeni w kolejnym dniu w sposób określony przez 
legislaturę, a więc niekoniecznie w drodze wyborów powszechnych. 3 U.S.C. § 2. 

11  G.C. Edwards III, Why the Electoral College is Bad for America?, New Haven–London 
2004, s. 7, 11.
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przesłane do siedziby rządu Stanów Zjednoczonych na ręce przewodniczą-
cego Senatu, który w obecności Izby Reprezentantów i Senatu ma obowiązek 
otworzyć nadesłane dokumenty i przeprowadzić ofi cjalne liczenie głosów. 
Konstytucja nie wskazuje jednak, ani kiedy, ani w jaki sposób powinno się 
ono odbywać, ani kto ma ogłaszać jego wynik. Nie określa również sposobu 
poświadczania list przez elektorów oraz przesyłania ich do stolicy.

Wszystkie te kwestie zostały uregulowane w ustawach federalnych pomi-
mo braku wyraźnego konstytucyjnego upoważnienia. W przypadku proce-
dury obliczania głosów w Kongresie podstawą federalnej legislacji może być 
klauzula uprawnień właściwych i koniecznych (necessary and proper clause), 
ponieważ tego rodzaju regulacje związane są z wykonywaniem konstytucyj-
nych funkcji przez przewodniczącego Senatu. Wątpliwości może natomiast 
budzić opieranie na tym przepisie konstytucji federalnych unormowań do-
tyczących sposobu poświadczania przez elektorów wyników głosowania oraz 
przekazywania ich władzom federalnym. Wydaje się, że kwestie te powinny 
być regulowane indywidualnie przez poszczególne stany.

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów obliczanie głosów 
oddanych przez elektorów odbywa się 6 stycznia. Wspólne obrady obu izb 
Kongresu, zwołane wyłącznie w tym celu, rozpoczynają się o godzinie 13:00 
w hallu Izby Reprezentantów. Prowadzi je przewodniczący Senatu. Po otwar-
ciu dokumentów nadesłanych przez elektorów przekazuje on je czterem se-
kretarzom (tellers) powołanym wcześniej w równej liczbie przez każdą z izb 
federalnej legislatury. Dokumenty z poszczególnych stanów otwierane są 
w porządku alfabetycznym, co obecnie oznacza, że jako pierwsze odczyty-
wane są rezultaty głosowania elektorów z Alabamy, następnie z Alaski i kolej-
no z następnych stanów. Jako ostatnie prezentowane są rezultaty głosowania 
z Wyoming. Sekretarze sporządzają oddzielnie listę głosów oddanych przez 
elektorów na prezydenta oraz wiceprezydenta, i po zakończeniu całej proce-
dury przekazują ją przewodniczącemu Senatu, który ogłasza ostateczne wy-
niki wyborów. Jeżeli jedna z osób uzyskała wymaganą przez konstytucję licz-
bę głosów, oznajmia on, że ta osoba została wybrana odpowiednio na urząd 
prezydenta lub wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Deklaracja przewod-
niczącego Senatu ma charakter wiążący i przesądza o wyniku wyborów12.

Już w 1792 roku Kongres po raz pierwszy sformułował wymogi dotyczą-
ce formy poświadczania oraz przekazywania przez elektorów rezultatów ich 
głosowania. Ustawa federalna uchwalona w tym roku nakładała na nich obo-
wiązek sporządzenia trzech poświadczonych dokumentów (certifi cates). Dwa 
z nich mieli oni przesyłać przewodniczącemu Senatu (jeden przez wybra-
nego większością głosów posłańca, drugi zaś pocztą), trzeci miał trafi ać do 
sędziego z federalnego dystryktu, w którym elektorzy przeprowadzili głoso-

12  Zob. 3 U.S.C. § 15.
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wanie13. Obecnie elektorzy zobowiązani są sporządzić sześć poświadczonych 
dokumentów zawierających rezultaty głosowania. Jeden z nich wysyłają do 
przewodniczącego Senatu, dwa otrzymuje miejscowy sekretarz stanu, kolej-
ne dwa trafi ają do archiwum państwowego Stanów Zjednoczonych. Ostat-
ni, szósty, dokument przekazywany jest federalnemu sędziemu z dystryktu, 
w którym elektorzy zebrali się na posiedzenie14.

Konstytucja przewiduje, że głosy oddane przez elektorów powinny zostać 
policzone w obecności członków obu izb po otwarciu przez przewodniczące-
go Senatu poświadczonych dokumentów przesłanych na jego ręce przez elek-
torów z każdego ze stanów. Wydaje się więc, że przepisy konstytucji wskazują, 
iż rola Kongresu w procedurze liczenia głosów elektorskich powinna być pa-
sywna i sprowadzać się wyłącznie do zsumowania wyników głosowania elek-
torów w poszczególnych stanach. Nie upoważniają one bowiem federalnej 
legislatury do decydowania o ważności głosów elektorskich. Rozstrzygające 
w tym zakresie są dokumenty poświadczone przez samych elektorów, które 
powinny być dla Kongresu bezwzględnie wiążące. 

Ustalenie rezultatu wyborów prezydenckich jest oczywiście konieczne, 
ponieważ elektorzy zbierają się oddzielnie w każdym ze stanów. Z nałożonego 
przez konstytucję na federalną legislaturę obowiązku wypełniania tego zada-
nia nie można jednak wnioskować o uzyskaniu przez nią dzięki temu jakich-
kolwiek dodatkowych uprawnień, o których konstytucja nie wspomina. Za 
taką interpretacją przemawiają również intencje twórców konstytucji, którzy 
postanowili, że elektorzy będą się zbierać oddzielnie w każdym ze stanów, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa intryg i korupcji, na jakie narażone byłyby wy-
bory szefa egzekutywy, gdyby miało za nie odpowiadać pojedyncze zgroma-
dzenie15. Racjonalność takiego rozwiązania byłaby wątpliwa, jeśliby funkcja 
obliczania głosów elektorskich powierzona Kongresowi miała pozwalać mu 
na ingerencję w rezultaty obrad elektorów, co przecież mogłoby prowadzić do 
uruchomienia rezerwowej procedury wyboru prezydenta przez Izbę Repre-
zentantów i wiceprezydenta przez Senat. Odmawiając policzenia dostatecz-
nie dużej liczby głosów, Kongres mógłby z łatwością doprowadzić do sytuacji, 
w której żadna z osób ubiegających się o urząd prezydenta nie uzyskałaby 
wymaganej większości głosów ogólnej liczby wyznaczonych elektorów. 

Zgodnie z odmienną wykładnią odpowiednich przepisów konstytucji, 
którą zainicjowano już na początku XIX wieku, funkcja liczenia głosów 

13  V. Kesavan, Is the Electoral Count Act Unconstitutional?, „North Carolina Law Review”, 
2002, vol. 80, s. 1165–1666.

14  U.S.C. § 9–11.
15  V. Kesavan, op.cit., s. 1712. Był to najważniejszy argument przeciwko powierzeniu wy-

boru prezydenta federalnej legislaturze. W tym kontekście przywoływano m.in. negatywne 
doświadczenia polskich elekcji królewskich. Wypowiedzi Jamesa Wilsona i Jamesa Madisona 
w trakcie obrad konwencji konstytucyjnej por. Notes of Debates in the Federal Convention of 
1787 Reported by James Madison, New York–London 1987, s. 307–308, 364.
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obejmuje również weryfi kowanie ich prawidłowości. W 1800 roku Kongres 
był bliski uchwalenia ustawy pozwalającej na odrzucanie głosów elektorskich 
w procedurze ich liczenia. Projekt został przyjęty przez obie izby, ale w nie-
co różnym brzmieniu. Ostatecznie Izba Reprezentantów i Senat nie zdołały 
dojść do porozumienia odnośnie do tego, czy odrzucenie głosu elektorskiego 
powinno następować na podstawie wspólnej rezolucji obu izb, czy też takie 
prawo powinno przysługiwać każdej z izb z osobna16. W 1824 roku Senat 
uchwalił projekt ustawy, zgodnie z którym głosy elektorskie mogłyby być od-
rzucane wspólną rezolucją obu izb. Nie został on jednak przyjęty przez Izbę 
Reprezentantów.

Dopiero w 1865 roku Kongres otwarcie uznał, że ma prawo odrzucać gło-
sy elektorskie. Uchwalona wówczas wspólna norma regulaminowa obu izb 
(22nd joint rule) przewidywała, że sprzeciw jednej z nich będzie wystarcza-
jącą podstawą odmowy policzenia głosu elektorskiego. Omawiana regulacja 
została przyjęta w szczególnych okolicznościach historycznych. Miała ona 
wyraźny polityczny cel, którym było umożliwienie republikańskiej większo-
ści w Kongresie kontrolowania przebiegu wyborów prezydenckich dzięki 
możliwości ignorowania głosów elektorskich ze stanów byłej konfederacji. 
Omawiana norma regulaminowa dawała federalnej legislaturze pełną kon-
trolę nad rezultatem wyborów prezydenckich. Policzenie głosu elektorskiego 
wymagało zgodnej uchwały obu izb. Każdy głos elektorski mógł zostać za-
kwestionowany przez pojedynczego członka Izby Reprezentantów lub Senatu 
z jakiegokolwiek powodu. Policzenie oprotestowanego głosu wymagało zgo-
dy obu izb Kongresu, co dawało każdej z nich prawo weta absolutnego. W ten 
sposób każda z izb mogła z łatwością, odrzucając dostateczną liczbę głosów 
elektorskich, doprowadzić do uruchomienia rezerwowej procedury wyboru 
prezydenta przez Izbę Reprezentantów i wiceprezydenta przez Senat. Trudno 
nie podzielić opinii, że opisywana regulacja była jawnie sprzeczna z konsty-
tucją17. Zanim w 1876 roku Senat jednostronnie zrezygnował ze stosowania 
normy regulaminowej przyjętej jedenaście lat wcześniej, w 1873 roku na jej 
podstawie Kongres odrzucił głosy elektorskie z Georgii, Luizjany i Arkan-
sas18.

Jak już wspomniano, konstytucja nie określa precyzyjnie podmiotu upo-
ważnionego do liczenia głosów elektorskich. Wskazuje ona, że dokumenty 
nadesłane ze stanów ma otwierać przewodniczący Senatu, i że ma to czynić 
w obecności Izby Reprezentantów i Senatu. Zgodnie z konstytucyjną dyspo-

16  Zob. V. Kesavan, op.cit., s. 1669–1674.
17  Ibidem, s. 1676–1677.
18  Nie została ona zastosowana w 1869 r. tylko dlatego, że ówczesny przewodniczący Se-

natu samodzielnie zdecydował o nieprzedstawieniu w ogóle Kongresowi dokumentów zawie-
rających wyniki głosowania elektorów z Luizjany i Tennessee. Do podjęcia takiej decyzji nie 
miał on oczywiście żadnego prawa. Zob. S.A. Siegel, Th e Conscientious Congressman’s Guide to 
the Electoral Count Act of 1887, „Florida Law Review” 2004, vol. 56, s. 553–554.
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zycją po otwarciu dokumentów poświadczonych przez elektorów głosy mają 
być policzone (votes shall be counted). W jaki sposób i przez kogo? Na te 
pytania konstytucja nie udziela jednoznacznej odpowiedzi. Nie ma to oczy-
wiście wielkiego znaczenia, jeśli pod pojęciem liczenia głosów rozumie się 
jedynie prostą czynność matematyczną. Jeżeli jednak w ramach tej funkcji 
mieści się również prawo weryfi kowania ważności oddanych głosów, wów-
czas kwestia ta staje się bardzo istotna. Odnośne przepisy konstytucji intepre-
towano w rozmaity sposób. Stosownie do różnych interpretacji przekonywa-
no więc, że upoważnieni do liczenia głosów są: przewodniczący Senatu; Izba 
Reprezentantów w stosunku do głosów elektorskich oddanych w wyborach 
prezydenta, i Senat w stosunku do głosów elektorskich oddanych w wybo-
rach wiceprezydenta; wspólnie obie izby; każda z izb osobno w takim samym 
zakresie. Wskazywano też, że chociaż konstytucja nie upoważnia żadnego 
podmiotu do liczenia głosów, Kongres może go wyznaczyć w normie regula-
minowej lub w ustawie19.

W normie regulaminowej z 1865 roku przyjęto, że uchwała jednej z izb 
będzie wystarczała do odrzucenia głosu elektorskiego. Tym samym uznano, 
że funkcję liczenia głosów wykonywać będą w takim samym zakresie obie 
izby Kongresu. Nieco inne rozwiązanie zostało wprowadzone w Ustawie o li-
czeniu głosów elektorskich z 1887 roku (Electoral Count Act), której przepisy 
trwale unormowały tę kwestię, i obowiązują one także obecnie. Utrzymana 
została w niej zasada, zgodnie z którą każda z izb samodzielnie decyduje 
o ważności głosów elektorskich. Równocześnie jednak wprowadzono wymóg 
jednomyślności obu składników federalnej legislatury. Odrzucenie głosu 
elektorskiego wymaga więc aktualnie zgodnych uchwał Izby Reprezentantów 
i Senatu. Negatywne stanowisko jednej izby jest niewystarczające. W porów-
naniu z regulacjami ustanowionymi tuż po zakończeniu wojny secesyjnej 
w ustawie z 1887 roku radykalnie ograniczono również swobodę Kongresu 
w zakresie odrzucania głosów elektorskich. Może on więc odmówić policze-
nia tylko tych spośród nich, które nie zostały prawidłowo oddane (regularly 
given)20. Przesłanki wskazujące na nieprawidłowość głosu elektorskiego nie 
zostały opisane w ustawie. Ocena tego, czy w konkretnym przypadku można 
ją stwierdzić, należy więc do Kongresu. Od czasu uregulowania tej kwestii 

19  Zob. ibidem, s. 551–552.
20  Sprzeciw wobec policzenia głosu musi być złożony na piśmie i podpisany przez przy-

najmniej jednego kongresmena i jednego senatora. Protesty mogą być wnoszone po odczy-
taniu przez przewodniczącego Senatu rezultatów głosowania elektorów z każdego ze stanów. 
W razie wniesienia sprzeciwu po zakończeniu odczytywania rezultatów głosowania elektorów 
ze wszystkich stanów obie izby zbierają się oddzielnie w celu rozpatrzenia zgłoszonych sprze-
ciwów. Debata w każdej z izb nie może przekroczyć dwóch godzin. Pojedynczy kongresmen 
lub senator mogą w jej trakcie zabierać głos tylko jeden raz i przemawiać nie dłużej niż przez 
pięć minut. Obrady izb kończą się podjęciem uchwały o uznaniu lub odrzuceniu kwestiono-
wanego głosu.
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zanotowano tylko jeden przypadek zakwestionowania ważności głosu elek-
torskiego. W 1969 roku siedmiu senatorów i trzydziestu ośmiu kongresme-
nów sprzeciwiło się policzeniu przez Kongres głosu oddanego przez jednego 
z republikańskich elektorów wybranych w Karolinie Północnej, który zamiast 
na kandydata tej partii Richarda Nixona zagłosował na George’a Wallace’a. 
Zarówno Izba Reprezentantów, jak i Senat nie uznały jednak wiarołomno-
ści elektora za nieprawidłowość pozwalającą nie uwzględnić oddanego przez 
niego głosu21.

Normy prawa federalnego regulują tylko niektóre aspekty wyborów pre-
zydenckich. Znacznie większe znaczenie ma pod tym względem prawo sta-
nowe. Konstytucja przewiduje bowiem, że określenie sposobu wyznaczania 
elektorów należy do legislatury stanowej. Tym samym to decyzje stanowych 
organów prawodawczych warunkują powszechność wyborów prezydenckich 
w Stanach Zjednoczonych. Elektorzy nie muszą być bowiem wybierani bez-
pośrednio przez mieszkańców stanu. Każdy sposób ich wyznaczania jest 
konstytucyjnie dopuszczalny. Legislatury stanowe dysponują pod tym wzglę-
dem pełną swobodą.

Sąd Najwyższy dwukrotnie orzekał, że mają one wyłączne prawo do 
określania sposobu wyznaczania elektorów, i że nie jest ono w żaden spo-
sób ograniczone. Sędziowie podkreślali przy tym, że konstytucja federalna 
nie gwarantuje obywatelom czynnego prawa wyborczego w wyborach pre-
zydenckich22. Mogą je oni uzyskać jedynie decyzją stanowej legislatury, która 
uprawniona jest również do defi niowania warunków jego nabywania i utraty. 
W świetle przepisów konstytucji i orzecznictwa Sądu Najwyższego decyzja le-
gislatury o powoływaniu elektorów w wyborach powszechnych nie może być 
też traktowana jako nieodwracalna. Odstąpienie od tej metody jest zawsze 
dopuszczalne, przy czym legislatura nie może zmienić sposobu wyznaczania 
elektorów później aniżeli w przeddzień dnia wyznaczonego przez Kongres 
jako data ich wyboru. Tym samym nawet w razie trudności z ustaleniem wy-
ników głosowania, tak jak to się zdarzyło na Florydzie w 2000 roku, legis-
latura nie może samodzielnie wybrać elektorów, po to by zapobiec sytuacji, 
w której nie zostaną oni w ogóle wyznaczeni. Konstytucja pozwala bowiem 
Kongresowi określić czas, w jakim elektorzy mają być wybierani. Głosy elek-
torów wybranych później aniżeli w czasie wyznaczonym przez Kongres nie 
mogłyby więc zostać uwzględnione.

Początkowo najbardziej rozpowszechnionym sposobem wyznaczania 
elektorów był ich wybór przez legislatury stanowe23. Stosunkowo szybko więk-

21  Zob. G.C. Edwards III, op.cit., s. 17–18.
22  McPherson v. Blacker 146 U.S. 1 (1892); Bush v. Gore 531 U.S. 98 (2000). 
23  W pierwszych wyborach prezydenckich w 1788 r. w siedmiu spośród jedenastu sta-

nów, które ratyfi kowały do tego czasu konstytucję, elektorów wybrały legislatury, przy czym 
w Massachusetts w każdym okręgu, z którego wybierany był członek Izby Reprezentantów, wy-
bieranych było równocześnie dwóch kandydatów na elektorów, spośród których ostatecznego 
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szość stanów zaczęła jednak przeprowadzać w tym celu wybory powszechne. 
Po 1832 roku Karolina Południowa była jedynym stanem, w którym elekto-
rów nadal wybierała legislatura. Taki sposób ich wyznaczania obowiązywał 
tam aż do 1860 roku. Później elektorzy byli zawsze i we wszystkich stanach 
wybierani w wyborach powszechnych. Tylko dwukrotnie – w 1868 roku na 
Florydzie i w 1876 roku w Kolorado – wybierały ich stanowe legislatury24.

Ponieważ to legislatury stanowe odpowiedzialne są za określanie sposobu 
wyznaczania elektorów, prawo stanowe reguluje całość zagadnień związanych 
z wyborami. Dlatego właśnie w Stanach Zjednoczonych, formalnie rzecz uj-
mując, nie odbywają się jedne wybory prezydenckie, ale raczej pięćdziesiąt 
jeden odrębnych elekcji przeprowadzanych według różnych zasad. Co praw-
da głosowanie odbywa się we wszystkich stanach w tym samym dniu, ale jest 
to właściwie jedyna kwestia dotycząca wyborów, która uregulowana jest jed-
nolicie w skali całego kraju. Stany samodzielnie określają system wyborczy, 
warunki czynnego i biernego prawa wyborczego, sposób głosowania, proce-
durę liczenia głosów, ustalania i ogłaszania wyników wyborów, a także tryb 
rozpatrywania i rozstrzygania protestów wyborczych.

Swoboda w zakresie regulowania wszystkich kwestii związanych z prze-
prowadzaniem wyborów prezydenckich elektorów jest ograniczona przepi-
sami konstytucji federalnej. Jak już wspomniano, konstytucja federalna nie 
gwarantuje obywatelom prawa głosowania w wyborach prezydenckich, nie-
mniej jednak poprawki: XV, XIX, XXIV i XXVI zabraniają ograniczania praw 
wyborczych obywateli Stanów Zjednoczonych ze względu na odpowiednio: 
rasę i kolor skóry, płeć, nieuiszczenie podatku pogłównego lub jakiegokol-
wiek innego podatku oraz wiek w stosunku do osób, które ukończyły 18. rok 
życia. Stanowe prawo wyborcze musi uwzględniać te obostrzenia. W świetle 
orzecznictwa Sądu Najwyższego nie może ono również naruszać konstytu-
cyjnej klauzuli równej ochrony prawnej (equal protection clause)25. W orze-
czeniu z 1968 roku w sprawie Williams v. Rhodes sędziowie stwierdzili, że 
decydując się na wybory jako sposób wyznaczania elektorów, legislatury 
stanowe nie mogą naruszać nie tylko tych zakazów, które zostały wyraźnie 
sformułowane w konstytucji federalnej, ale również tych, które wynikają z jej 

wyboru dokonywało Zgromadzenie Ogólne. Legislatura wybierała ponadto dwóch elektorów 
przysługujących stanowi ze względu na reprezentację w Senacie. W Maryland z kolei legislatu-
ra wybrała elektorów, ponieważ w głosowaniu powszechnym obowiązywał wymóg większości 
bezwzględnej, który nie został spełniony. W Nowym Jorku elektorzy w ogóle nie zostali wy-
znaczeni, bo legislatura nie zdołała określić sposobu ich wyznaczania. Powszechne wybory 
przeprowadzono tylko w trzech stanach. W kolejnych wyborach prezydenckich w dziewięciu 
spośród piętnastu ówczesnych stanów elektorzy wybierani byli przez legislatury. Podobnie 
było w 1796 r., wówczas jednak ogólna liczba stanów wzrosła do szesnastu.

24  Zob. G.C. Edwards III, op.cit., s. 5.
25  Williams v. Rhodes 393 U.S. 23 (1968). Zob. R.M. Hardaway, Th e Electoral College and 

the Constitution. Th e Case for Preserving Federalism, Westport 1994, s. 46–47.
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ogólnych przepisów, w tym z klauzuli równej ochrony prawnej26. Stanowisko 
Sądu Najwyższego przesądza więc o tym, że wybory elektorów muszą speł-
niać standardy wolnych i demokratycznych wyborów, wyznaczane przez są-
dową interpretację wskazanej normy konstytucyjnej. W szczególności prze-
pisy prawa wyborczego nie mogą naruszać zasady formalnej i materialnej 
równości głosu27.

Wbrew pozorom mniej jednoznaczna jest relacja między przepisami pra-
wa stanowego regulującego procedurę wyboru elektorów a stanową konstytu-
cją. W orzeczeniach kilku stanowych sądów zawarte w konstytucji federalnej 
upoważnienie legislatur do określania sposobu wyznaczania elektorów zin-
terpretowane zostało bowiem jako nadanie im szczególnego rodzaju władzy 
prawodawczej, która nie może być ograniczona przez stanową konstytucję. 
Intepretując w taki sposób odnośne przepisy federalnej ustawy zasadniczej, 
sąd apelacyjny w Kentucky podtrzymał w 1944 roku konstytucyjność usta-
wy umożliwiającej żołnierzom korespondencyjne oddawanie głosów w wy-
borach prezydenckich bez względu na jednoznaczne przepisy konstytucji 
tego stanu, które wymagały osobistego głosowania we wszystkich wyborach 
przeprowadzanych na terytorium stanu28. Czy taka wykładnia jest rzeczy-
wiście, jak twierdzi Larry D. Kramer, „całkowicie niedorzeczna”, ponieważ 
nie uwzględnia w ogóle kontekstu historycznego towarzyszącego uchwala-
niu konstytucji29? Niekoniecznie. Zacznijmy od tego, że sposób wyznaczania 
elektorów nie może być określony przez żaden inny podmiot poza legislaturą 
stanową. Co do tego nie może być żadnych wątpliwości, wynika to wprost 
z konstytucji federalnej. Nie przesądza to co prawda o formie odpowiednich 
regulacji, niemniej istotnie zakłada, że przyjmą one postać norm ustawowych. 
W każdym razie ze względu na to, że określanie sposobu wyznaczania elekto-
rów należy do legislatury, kwestia ta nie może być uregulowana w konstytucji 
stanowej. Jeśli przepisy prawa wyborczego regulujące wybór prezydenckich 
elektorów mogłyby być uchylane ze względu na ich sprzeczność z konstytucją 
stanową, to legislatura nie mogłaby określać sposobu wyznaczania elektorów, 
ponieważ przynajmniej w pewnej mierze byłby on określany przez podmiot 
inny niż legislatura stanowa, która w żadnym ze stanów nie kształtuje samo-
dzielnie treści konstytucji. Byłoby to więc sprzeczne z jednoznaczną dyspo-
zycją konstytucji federalnej.

26  Williams v. Rhodes 393 U.S. 23, 29 (1968).
27  Zob. J.C. Kirby Jr., Limitations on the Power of State Legislatures Over Presidential Elec-

tions, „Law and Contemporary Problems” 1962, vol. 27, no. 3, s. 496.
28  Com. ex rel. Dummit v. O’Connell 298 Ky. 44, 181 S.W.2d 691. Analogiczne rozumowa-

nie stosowały wcześniej sądy w New Hampshire, Vermont, Nebrasce i Kansas, rozstrzygając 
podobne sprawy. Zob. ibidem, s. 504.

29  Por. L.D. Kramer, Th e Supreme Court in Politics [w:] Th e Unfi nished Election of 2000, 
red. J.N. Rakove, New York 2001, s. 122–125.
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Jak wiadomo, proporcjonalny system wyborczy jest całkowicie obcy ame-
rykańskiej tradycji. Nie dziwi więc, że nigdy nie był on stosowany w wybo-
rach prezydenckich elektorów. Elektorzy we wszystkich stanach wybierani są 
systemem większości zwykłej. Obecnie w czterdziestu ośmiu z nich cały stan 
tworzy jeden okręg wyborczy. W zależności od liczby mandatów przysługu-
jących poszczególnym stanom wybieranych jest od trzech do pięćdziesięciu 
pięciu elektorów. W Maine i Nebrasce obowiązuje natomiast system dys-
tryktowy. Pierwszemu z tych stanów przysługują cztery mandaty elektorskie, 
drugiemu pięć. W związku z tym ich mieszkańcy wybierają odpowiednio 
dwóch i trzech elektorów w dystryktach wyznaczonych na potrzeby wybo-
rów członków Izby Reprezentantów (w każdym z nich jednego) oraz dwóch 
w skali całego stanu. We wszystkich stanach obowiązuje system list zamknię-
tych. Wyborca może zatem zagłosować wyłącznie na wszystkich kandydatów 
na elektorów zgłoszonych przez którąś z partii, nie ma natomiast możliwości 
dokonywania indywidualnego wyboru. W zdecydowanej większości stanów 
nazwiska kandydatów na elektorów nie są umieszczane na kartach do głoso-
wania. Widnieją na nich jedynie nazwiska zgłoszonych w odpowiednim try-
bie kandydatów na urząd prezydenta i wiceprezydenta. Oddany na nich głos 
traktowany jest jako głos na listę elektorów zarejestrowaną przez partię poli-
tyczną, przez którą zostali oni nominowani. Wybory odbywają się systemem 
większości zwykłej. Wybrani zostają wszyscy elektorzy z listy, która uzyskała 
najwięcej głosów. Obecnie tylko w sześciu stanach na kartach wyborczych 
obok kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta wymienione są również 
osoby ubiegające się o mandat elektorski30. 

We wszystkich stanach dopuszczalne jest zgłaszanie ofi cjalnych kandy-
datur prezydenckich pomimo tego, że w wyborach obsadzane są wyłącznie 
mandaty elektorskie. Wszędzie obowiązują w tym zakresie dość podob-
ne rozwiązania. Kandydaci na prezydenta mogą być zgłaszani przez partie 
polityczne lub grupę wyborców31. W większości stanów istnieje również 

30  System list zamkniętych został wprowadzony po raz pierwszy w Massachusetts 
w 1892 r. Praktykę umieszczania nazwisk kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta na 
kartach do głosowania obok nazwisk kandydatów na elektorów zapoczątkowano w Kansas 
w 1897 r. Nazwiska elektorów zostały z nich usunięte po raz pierwszy w Nebrasce w 1917 r. 
Zob. S.D. Albright, Th e Presidential Short Ballot, „American Political Science Review” 1940, 
vol. 34, no. 5, s. 955–956.

31  W każdym stanie warunki uznania organizacji za partię polityczną normowane są 
przepisami prawa stanowego i oczywiście wykazują daleko idące zróżnicowanie. Na przy-
kład w Alabamie za partię polityczną uznawana jest organizacja wyborców, która w ostatnich 
wyborach powszechnych uzyskała przynajmniej 20% głosów. Status partii politycznej na po-
trzeby wyborów prezydenckich może również uzyskać organizacja, która w dniu pierwszych 
prawyborów złoży u sekretarza stanu odpowiedni wniosek poparty przez nie mniej niż 3% wy-
borców uprawnionych do głosowania w wyborach gubernatora. Zgłoszenie kandydatur przez 
grupę wyborców wymaga najczęściej złożenia w wyznaczonym czasie wniosku popartego 
przez wymaganą prawem liczbę osób uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenc-
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możliwość dopisywania przez wyborców na kartach do głosowania nazwisk 
osób, które nie zostały ofi cjalnie zgłoszone jako kandydaci na stanowisko 
prezydenta lub wiceprezydenta32. 

Jest to dość szczególne rozwiązanie, ponieważ zgłoszenie kandydatów na 
prezydenta i wiceprezydenta nie ma formalnie żadnego znaczenia dla ich 
ewentualnego wyboru na stanowiska, o które się ubiegają. Ma ono na celu je-
dynie umieszczenie nazwisk kandydatów na kartach do głosowania. Prowa-
dzi to do kuriozalnej sytuacji polegającej na tym, że na kartach wyborczych 
widnieją nazwiska osób, które nie mogą zostać przez głosujących wybrane 
i na których wybór nie mają oni formalnie żadnego wpływu. Nie ma tam 
natomiast – przynajmniej w większości stanów – nazwisk osób, o których 
wyborze na obsadzane w wyborach stanowiska rzeczywiście oni decydują. 
Jakkolwiek taka forma wyborów może się wydawać dziwna33, legislatury sta-
nowe mają z pewnością prawo zadecydować o wyznaczaniu elektorów w ten 
właśnie sposób. Trudno dopatrzyć się w nim jakiegokolwiek naruszenia kon-
stytucji federalnej. Niezależnie od osobliwości opisywanych regulacji bardzo 
dobrze oddają one specyfi kę amerykańskiej formuły pośrednich wyborów 
prezydenckich.

Ich charakterystyczną cechą jest bowiem całkowita marginalizacja elekto-
rów w procesie wyboru szefa federalnej egzekutywy i jego zastępcy. O wybo-
rze prezydenta i wiceprezydenta decydują więc nie elektorzy, ale głosy elektor-
skie. Od elektorów oczekuje się, że będą głosować na kandydata wysuniętego 
przez partię polityczną, z której ramienia ubiegali się o mandat34. Uznaje się, 
że ich powinnością jest urzeczywistnianie woli wyborców. Tych, którzy jej nie 
realizują, zwykło się nazywać wiarołomnymi elektorami (faithless electors). 
W takich warunkach skład osobowy kolegiów elektorskich nie ma żadnego 
znaczenia. Jeżeli sposób głosowania elektorów jest determinowany przyna-
leżnością partyjną, wówczas system zamkniętych list staje się bez wątpienia 

kich, a w niektórych stanach dodatkowo uiszczenia stosownej opłaty. Na przykład w Idaho 
kandydata na prezydenta może zgłosić grupa 1000 wyborców. Złożenie odpowiedniego wnio-
sku musi natomiast nastąpić nie później niż 25 sierpnia. Do 1 września kandydat na prezyden-
ta musi przedstawić sekretarzowi stanu listę kandydatów na elektorów.

32  W niektórych jest ona jednak ograniczona tylko do tych, które wcześniej w odpowied-
nim czasie złożyły na ręce wyznaczonego urzędnika stanowego stosowną deklarację. Na przy-
kład w Kansas pisemne oświadczenie w tej sprawie musi zostać złożone na ręce sekretarza 
stanu nie później niż w poniedziałek przypadający dwa tygodnie przed wyborami. Oczywiście 
również w przypadku „dopisywanych” kandydatów wyborcy głosują formalnie na zgłoszonych 
przez nich elektorów. 

33  Słusznie wskazuje się, że jeżeli prawo stanowe pozwala na automatyczne przekształce-
nie głosu oddanego na kandydata na prezydenta w głos na elektora, trudno uznać, że mamy tu 
do czynienia z wybieraniem prezydenckich elektorów. Zob. R.W. Bennett, Taming the Electoral 
College, Stanford 2006, s. 109.

34  Procedurę zgłaszania kandydatów na elektorów reguluje prawo stanowe. W większości 
stanów nominowani są oni przez konwencje partyjne. Kandydaci na prezydenta wysuwani 
przez grupy wyborców sami wybierają kandydatów na swoich elektorów. 
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najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Okoliczność ta nie uzasadnia jednak 
braku nazwisk kandydatów na elektorów na kartach do głosowania.

Poza wymogiem głosowania na dwie osoby, spośród których przynaj-
mniej jedna jest mieszkańcem innego stanu niż ich własny, konstytucja fe-
deralna w żaden sposób nie ogranicza swobody elektorów odnośnie do spo-
sobu realizowania przez nich wyznaczonej im funkcji. Nie krępują ich nawet 
konstytucyjne warunki objęcia urzędu prezydenta i wiceprezydenta. Innymi 
słowy elektorzy mogą głosować na osobę, które nie spełnia tych warunków, 
ale na przykład będzie je spełniać przed początkiem kadencji lub spełni je 
dopiero w jej trakcie35. Mogą oni jednak również oddać głos na osobę, o któ-
rej wiadomo, że nigdy nie będzie mogła objąć urzędu36. W 1872 roku trzech 
demokratycznych elektorów z Georgii zagłosowało na wysuniętego przez 
ich partię kandydata na prezydenta, który zmarł pomiędzy dniem wyboru 
elektorów na początku listopada a dniem ich głosowania w połowie grudnia. 
Ostatecznie te głosy nie zostały uwzględnione przez Kongres37.

Konstytucja federalna nie pozostawia żadnych wątpliwości, że elektorzy 
dysponują mandatem wolnym, co oznacza, że nie mogą być oni instruowa-
ni odnośnie do sposobu oddania głosu ani pozbawiani mandatu ze względu 
na niewywiązanie się z ewentualnych instrukcji. Mimo to aż w dwudziestu 
dziewięciu stanach obowiązują obecnie przepisy, których celem jest zagwa-
rantowanie, że elektorzy będą głosować w sposób odzwierciedlający rezultaty 
głosowania powszechnego w ich stanie, to znaczy zagłosują na tego kandy-
data, który w nim zwyciężył38. Pamiętajmy, że na kartach do głosowania wid-
nieją nazwiska kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta. Dlatego właśnie 
uprawnione jest stwierdzenie, że wygrali oni wybory w konkretnym stanie, 
mimo iż formalnie oznacza to tylko tyle, że doszło do wyboru zgłoszonych 
przez ich partię elektorów. 

35  W tym kontekście warto przypomnieć, że konstytucja federalna nie formułuje warun-
ków biernego prawa wyborczego w wyborach prezydenckich. Określa natomiast warunki ob-
jęcia urzędu. Zważywszy, że elektorzy zbierają się w połowie grudnia, a kadencja prezydenta 
rozpoczyna się 20 stycznia, można sobie wyobrazić sytuację, w której elektorzy wybierają oso-
bę niespełniającą tych warunków w chwili wyboru, na przykład ze względu na zbyt niski wiek, 
która jednak będzie w stanie objąć urząd, ponieważ zdoła wypełnić warunki przed początkiem 
kadencji. Zgodnie z postanowieniami XX poprawki do konstytucji, jeżeli prezydent elekt nie 
spełnia warunków objęcia urzędu w dniu rozpoczęcia kadencji, do czasu uzyskania przez nie-
go zdolności do zajęcia stanowiska jego obowiązki wypełnia wiceprezydent.

36  Por. V. Kesavan, Th e Very Faithless Elector?, „West Virginia Law Review” 2001, vol. 104, 
s. 126–127.

37  Zob. R.W. Bennett, op.cit., s. 118–119.
38  W większości z nich zostały one wprowadzone w ciągu ostatniego półwiecza. Pod 

koniec lat 40. ubiegłego wieku tego rodzaju regulacje obowiązywały tylko w dwóch stanach, 
a w połowie lat 60. w dziewięciu. Zob. R.C. Silva, State Law on the Nomination, Election and 
Instruction of Presidential Electors, „American Political Science Review” 1948, vol. 42, no. 3, 
s. 527–528; State Power to Bind Presidential Electors, „Columbia Law Review” 1965, vol. 65, 
no. 4, s. 702.
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Przepisy mające na celu wyeliminowanie wiarołomstwa elektorów przy-
bierają różną formę. W niektórych stanach wymaga się od kandydatów na 
elektorów złożenia ślubowania (pledge) lub przysięgi (oath), że w wyborach 
na prezydenta i wiceprezydenta zagłosują oni na kandydatów nominowanych 
przez ich partię39. Złożenie tego rodzaju ślubowania lub przysięgi jest formal-
nym warunkiem uczestnictwa w wyborach elektorskich. W innych stanach 
od elektorów wymaga się pisemnego oświadczenia, że w razie wyboru za-
głosują na konkretne, wymienione z imienia i nazwiska osoby40. W jeszcze 
innych prawo stanowe zobowiązuje elektorów do głosowania na kandydata 
nominowanego przez krajową konwencję partii politycznej, z której ramienia 
ubiegali się oni o wybór, lub tego, który został wskazany we wniosku grupy 
wyborców41.

W większości stanów omawiane przepisy mają charakter leges imperfec-
tae. Ich naruszenie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami42. W niektórych 
są one jednak zaopatrzone w sankcję. W Nowym Meksyku i Karolinie Po-
łudniowej elektor, który sprzeniewierzy się złożonemu ślubowaniu, podlega 
odpowiedzialności karnej. W Oklahomie i Waszyngtonie grozi mu grzyw-
na w wysokości tysiąca dolarów. W Michigan, Utah i Karolinie Północnej 
mandat elektora, który nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiąza-
nia, uważa się za opróżniony. Co prawda we wszystkich trzech stanach pra-
wo przewiduje, że uszczuplony w ten sposób skład kolegium elektorskiego 
powinien zostać uzupełniony, niemniej byłoby to całkowicie niemożliwe. Nie 
można bowiem unieważnić głosu oddanego przez elektora (może to zrobić 
jedynie Kongres podczas obliczania głosów) ani tym bardziej powtórzyć gło-
sowania.

Żaden z przepisów przewidujących sankcję wobec wiarołomnych elekto-
rów nie został jak dotąd zastosowany. Próba ukarania elektora za narusze-
nie wynikającego z prawa stanowego obowiązku głosowania nie mogłaby 

39  „Każdy kandydat partii na elektora w wyborach prezydenckich powinien złożyć przy-
sięgę, że w przypadku wyboru zagłosuje na osoby nominowane na urząd prezydenta i wice-
prezydenta Stanów Zjednoczonych przez krajową konwencję jego partii”. Or. Rev. Stat. § 26, 
10, 102. 

40  Zob. np. Ala. Code § 17, 14, 31.
41  „Elektorzy wybrani przez stanową konwencję partii politycznej (…) powinni zagłoso-

wać na [osobę] nominowaną przez krajową konwencję, na którą stanowa konwencja wybiera 
delegatów. Elektorzy wskazani we wniosku grupy wyborców (…) powinni głosować na osoby 
wskazane w tym wniosku jako kandydaci na prezydenta i wiceprezydenta”. Va. Code Ann. 
§ 24.2–203.

42  Prawo dwudziestu dwóch stanów nie przewiduje żadnych sankcji za złamanie złożone-
go przez elektora ślubowania lub niewywiązanie się z nałożonego na niego obowiązku odpo-
wiedniego głosowania. Słusznie wskazuje się, że nawet jeśli elektor ogłosiłby już po wyborze, 
a jeszcze przed dniem zebrania się elektorów zamiar głosowania wbrew złożonemu ślubowa-
niu, „nie wydaje się, aby jakikolwiek sąd nakazał mu głosowanie zgodnie ze ślubowaniem. 
Naruszałoby to bowiem w oczywisty sposób konstytucję, która nie wprowadza żadnych ogra-
niczeń odnośnie do tego, na kogo [elektorzy] mogą głosować”. R.M. Hardaway, op.cit., s. 50.
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się zresztą zakończyć powodzeniem. Niekonstytucyjność tych przepisów nie 
budzi bowiem najmniejszych wątpliwości. Za niekonstytucyjne należałoby 
zresztą uznać również te przepisy, które nie przewidując żadnej sankcji za 
ich naruszenie, zobowiązują elektora do głosowania w określony sposób. Na-
ruszają one bowiem zasadę mandatu wolnego sformułowaną jednoznacznie 
w konstytucji federalnej.

Nie są natomiast niezgodne z konstytucją regulacje wymagające od kan-
dydatów na elektorów składania ślubowania, nawet jeżeli warunkują one 
możliwość udziału w wyborach43. Legislatury stanowe mogą bowiem ustalać 
warunki nabywania biernego prawa wyborczego w wyborach prezydenckich. 
Złożenie oświadczenia lub ślubowania nie uniemożliwia elektorowi zagłoso-
wania w sposób, jaki uzna za właściwy, niezależnie od uprzednio składanych 
deklaracji.

Nawet zwięzła charakterystyka amerykańskiego systemu pośrednich wy-
borów prezydenckich pokazuje, że nie mamy do czynienia z prostym mecha-
nizmem. System elektorski jest konstrukcją znacznie bardziej złożoną aniżeli 
można by sądzić wyłącznie na podstawie lektury przepisów konstytucji fede-
ralnej. 

43  Por. Ray v. Blair 343 U.S. 214 (1952).
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