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Rozdział 1

UWAGI TEORETYCZNE 
I METODOLOGICZNE

1.1. DEFINICJE I UWAGI TEORETYCZNE

Nie wdając się w szczegóły, można stwierdzić, iż badaniem zostaną ob
jęte te zjawiska w ramach polityki zagranicznej, które Zbigniew Brzeziń
ski określił jako dyplomację (diplomacy), wywiad (intelligence) oraz 
obronę (d e fe m e f. W ten sposób można rozpatrywać w ramach jednej 
kategorii cały zakres spraw utożsamianych z polityką zagraniczną 
i związaną z nią polityką bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

W związku z tym, że w niniejszej pracy wielokrotnie pojawiają się 
pojęcia „władzy prezydenckiej” (presidential power) oraz „przywództwa 
prezydenckiego” (presidential leadership)', wydaje się celowe przypo
mnieć w skrócie o ich najgłośniejszych koncepcjach.

Klasyczne ujęcia owych pojęć zostały sformułowane przez dwóch 
autorów: E. Corwina i R. Neustadta3. Pierwszy z nich głównymi determi

1 Za: Robert E. DiClerico (ed.), Analyzing the Presidency. Guilford, CT: Dushkin, 
1990, s. 255-256.

" Jak argumentuje jeden z autorów, przywództwo wymaga połączenia dwóch kategorii: 
predyspozycji charakteru z jednej strony i władzy politycznej z drugiej („ To achieve 
greatness America had to have unity -  meaning a sense o f  national character and purpose. 
To achieve such unity there must he leadership. That leadership can only come from the 
Presidency. But leadership requires two things: greatness o f  soul on the one hand, political 
power on the other”); Paul Eidelberg, The Philosophy o f  the American Constitution: 
a Reinterpretation o f  the Founding Fathers. Lanham, MD: University Press o f America, 
1986, s. 194.

 ̂Edward Samuel Corwin, The President: Office and Powers, 1787-1984: History and 
Analysis o f  Practice and Opinion. New York: New York University Press, 1984; Richard 
E. Neustadt, Presidential Power: The Politics o f Leadership. New York: Wiley, 1960.
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nantami pozycji prezydenta uczynił czynniki o charakterze formalno
prawnym i instytucjonalnym (Konstytucja, Kongres, Sąd Najwyższy, 
etc.), drugi natomiast wyznaczników szukał w osobowościach polityków, 
skupił się na badaniu przymiotów charakteru, zdolności przywódczych 
osób piastujących funkcję zwierzchnika władzy wykonawczej.

Odmienne stanowisko zajęto w pracach o charakterze mniej opiso
wym. Uwyraźniające się zasadnicze różnice w podejściu prezydenta do 
zadań przed nim stojących zrodziły w połowie lat sześćdziesiątych kon
cepcję tzw. „dwóch prezydentur” (the two presidencies) -  jednej dla po
lityki wewnętrznej, drugiej -  dla polityki zagranicznej4. Istotą tej teorii 
jest stwierdzenie, iż prezydent USA ma odpowiednio większą władzę 
w dziedzinie polityki zagranicznej, zaś głównym wyznacznikiem takiego 
stanu rzeczy jest postawa Kongresu. Teza ta wywołała (i do dziś wywo
łuje) żywą dyskusję'. Jak się okazało (co zresztą przyznał później rów
nież sam jej twórca), koncepcja ta dotyczyła jedynie obu kadencji 
Dwighta Eisenhowera, gdyż dane, którymi badacz się posłużył, ograni
czały się tylko do tego właśnie okresu. Próba odniesienia owej teorii do 
następców D. Eisenhowera zakończyła się fiaskiem. Jednakowoż dokłada 
się starań w celu modyfikowania oryginalnej koncepcji „dwóch prezy
dentur” . Przyjmuje się, że jest wciąż aktualna, lecz tylko dla administracji 
republikańskich6.

Niektórzy autorzy dowodzą zaś, istotą „dwóch prezydentur”, czyli 
przyczyną względnej przewagi prezydenta w dziedzinie polityki zagra
nicznej, jest nie współpraca (czy też -  co nie mniej istotne -  jej brak)

Przegląd stanowisk krytycznych wobec tego drugiego w: Thomas E. Cronin, The State o f  
the Presidency, Boston: Little, Brown, 1980, s. 129 i nast. oraz Thomas E. Cronin, Michael 
A. Genovese, The Paradoxes o f  the American Presidency. New' York: Oxford University 
Press, 1998, s. 115 і nast.

4 Aaron Wildavsky, The Two Presidencies, [w:] Aaron Wildavsky (ed.), Perspectives 
on the Presidency. Boston: Little, Brown, 1975, s. 448 i nast. Poglądy polemiczne wobec 
tej koncepcji -  zob. np. Robert J. Spitzer, President and Congress: Executive Hegemony at 
the Crossroads o f  American Government. New' York: McGraw'-Hill, 1993, s. 142 і nast. 
oraz Duane M. Oldfield, Aaron Wildavsky, Reconsidering the Two Presidencies. „Soci
ety”, Vol. 26, No. 5, July/August 1989, s. 55 і Russell D. Renka, Bradford S. Jones, The 
„Two Presidencies” Thesis and the Reagan Administration. „Congress and the Presi
dency”, Vol. 18, No. 1, Spring 1991, s. 17 і nast.

’ Analityczny przegląd stanowisk wobec „dwóch prezydentur” w: Steven A. Shull 
(ed.), The Two Presidencies: a Quarter Centuiy Assessment. Chicago: Nelson-Hall Pub
lishers, 1991.

6 Przynajmniej w okresie 1953-1984. Zob. Richard Fleisher, Jon R. Bond, Are There 
Two Presidencies? Yes, But Only fo r Republicans. „The Journal of Politics”, Vol. 50, No. 
3, August 1988, s. 747 і nast.
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Kongresu z prezydentem, lecz możliwość proponowania przez egzekuty
wę celów i środków w ramach polityki zewnętrznej kraju. Działania te 
wywołują z kolei oddźwięk w stanowisku opozycji parlamentarnej. 
A zatem, „dwie prezydentury” miałyby powstawać wtedy, gdy prezydent 
apeluje do przeciwników politycznych o udzielenie niezbędnego poparcia 
dla wysuwanego programu politycznego. Jak już wspomniano, tego ro
dzaju ujęcie koncepcji „dwóch prezydentur” zostało w piśmiennictwie 
ograniczone do poparcia udzielanego przez demokratów prezydentom 
republikanom7. Dalsze badania wykazały, że „dwie prezydentury” nie 
zawsze funkcjonują, gdy większość parlamentarną tworzy ta sama partia 
polityczna, z której pochodzi prezydent8.

Być może rację mają i ci, którzy zwracają uwagę raczej na różnice 
tkwiące w ramach polityki zewnętrznej i wewnętrznej -  wszakże w tym 
drugim wypadku prezydenckie inicjatywy pozostają propozycjami d o 
p ó k i  Kongres nie podejmie stosownych działań. Natomiast w polityce 
zagranicznej jest dokładnie odwrotnie -  inicjatywy stają się polityką, 
o i l e  Kongres nie podejmie innych działań9. Powyższa konstatacja 
może zatem stanowić podsumowanie rozważań dotyczących koncepcji 
„dwóch prezydentur” : zarówno Kongres, jak  i prezydent, posiadają od
mienne kompetencje, co implikuje zróżnicowaną pozycję polityczną obu 
gałęzi władzy. Reasumując, zgodnie z teorią „dwóch prezydentur” egze
kutywie należą się relatywnie szersze uprawnienia w stosunkach ze
wnętrznych. Szersze uprawnienia niż Kongresu, ale także szersze niż 
w polityce wewnętrznej.

Wnioski płynące z powyższych doświadczeń wskazują na rolę, jaką 
odgrywają w formułowaniu koncepcji naukowych dane, którymi posłu
gują się badacze -  przypadek powstania i dalszych losów koncepcji 
„dwóch prezydentur” jest tutaj bodaj najbardziej pouczający. Inną, wy
mowną egzemplifikacją może być wynik badań A. Kinga. Autor ten -

7 George С. Edwards 111, At the Margins: Presidential Leadership o f Congress. New 
Heaven: Yale University Press, 1989, s. 59 oraz 68-69. Por. także: Jon R. Bond, Richard 
Fleisher, The President in the Legislative Arena. Chicago: University o f Chicago Press, 
1990, s. 171 inast.

8 Vide czasy prezydentury R. Reagana -  zob.: Russell D. Renka, Bradford S. Jones, 
The „ Two Presidencies” Thesis..., op.cit., s. 17 і nast.

9 „In domestic affairs presidential initiatives generally remain proposals u n t i l  
Congress assents. In foreign policy, though, presidential initiatives often become policy 
u n l e s s  Congress acts otherwise"; James M. Lindsay, Wayne P. Steger, The „ Two 
Presidencies ” in Future Research: Moving Beyond Roll-Call Analysis. „Congress and the 
Presidency”, Vol. 20, No. 2, Fall 1993, s. 105.'
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porównując określone dane -  doszedł do wniosku, że prezydent USA 
posiada relatywnie s ł a b ą  pozycję ustrojową10.

Niezwykle szerokim echem odbiła się także publikacja z początku lat 
siedemdziesiątych, w której A.M. Schlesinger wylansował pojęcie „impe
rialna prezydentura” (the imperial presidency)’ . Niewątpliwie, określe
nie to miało związek z licznymi doświadczeniami związanymi z dość 
swobodnym traktowaniem zapisów konstytucyjnych przez kolejnych 
dzierżycieli urzędu prezydenckiego. A.S. Miller zgryźliwie zauważa jed
nak, iż zastanawia fakt, że A. Schlesinger wcześniej nie zwrócił na to 
uwagi, jeszcze przed kadencją R. Nixona, na którego głównie wskazywał 
w swej książce autor Imperialnej prezydentury 2. Analogicznie, doświad
czenia płynące z analizy wzajemnych relacji pomiędzy Białym Domem 
a Kapitolem zaowocowały z czasem określeniem „imperialny Kon-

591 3gres .
Nieco później badacze skierowali swoją uwagę w stronę środowiska 

międzynarodowego, jako czynnika kształtującego relacje pomiędzy gałę
ziami władzy w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce też powstała koncepcja 
„postmodernistycznej prezydentury” (postmodern presidency). Według 
twórcy tej teorii, źródła jej sięgają prezydentury Jimmy Cartera, kiedy to 
czynniki zewnętrzne miały zacząć odgrywać relatywnie większą rolę 
zarówno w formułowaniu celów, jak i w realizacji zadań w polityce za
granicznej. Proces ten jest nierozerwalnie związany ze względną potęgą 
USA; sytuacja na świecie decydująco rzutuje na sytuację w Stanach 
Zjednoczonych, nie zaś odwrotnie14. W latach dziewięćdziesiątych wciąż

10 Anthony King, Foundations o f  Power, [w:] George С. Edwards 111, John H. Kessel, 
Bert A. Rockman (eds.), Researching the Presidency: Vital Questions, New Approaches. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993, s. 415 і nast.

11 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Imperial Presidency. Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1973.

12 Jak pisze A.S. Miller, jest to: „a minor and unexplained mystery". Zob.: Arthur 
Selwyn Miller, Democratic Dictatorship: the Emergent Constitution o f  Control. Westport, 
Conn.: Greenwood Press, 1981, s. 123. Szerzej o związkach pomiędzy wpływem polityki 
zagranicznej a the imperial presidency zob. w: James Nathan, The Roots o f  The Imperial 
Presidency: Public Opinion, Domestic Institutions and Global Interests. „Presidential 
Studies Quarterly”, Vol. V, No. 1, Winter 1975, s. 63 і nast.

b Gordon S. Jones, John A. Marini (eds.), The Imperial Congress: Crisis in the Sepa
ration o f  Powers. New' York: Pharos Books, 1988. Por. z: Thomas E. Cronin, Michael 
A. Genovese, The Paradoxes... op.cit., s. 204-205. Zob. także: Thomas M. Franck (ed.), 
The Tethered Presidency: Congressional Restraints on Executive Power. New' York: New' 
York University Press, 1981.

14 Zob. Richard Rose, The Postmodern President: the White House Meets the World. 
Chatham, N.J.: Chatham House, 1988. Por. Michael Nelson, Is There a Postmodern Presi-
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zaznacza się coraz słabsza rola Stanów Zjednoczonych jako autonomicz
nego autora własnej polityki zagranicznej, a tym samym coraz silniejszy 
wpływ czynników o charakterze globalnym1'.

Zdaniem innych autorów, w okresie po II wojnie światowej można 
wyodrębnić następujące modele prezydentury:

1) presidential government -  prezydentura jest na tyle silna, na ile sil
ny jest prezydent jako jednostka, jako człowiek, lider, przywódca: tak jak 
Lincoln; model ten stał się regułą od prezydentury F.D. Roosevelta 
(wzór: styl rządzenia Hamiltona),

2) executive/party model -  prezydentura silna na tyle, na ile silna jest 
pozycja polityczna prezydenta, jego zaplecza politycznego: vide czasy 
W. Wilsona (wzór: prezydentura Jeffersona),

3) executive/congressional model -  pozycja, siła prezydenta określona 
jest w tym wypadku przez aktywność Kongresu oraz stosowne zapisy 
konstytucyjne (wzór: prezydentura Madisona)16.

Szerszą perspektywę czasową obejmuje koncepcja S. Skowronka. 
Według niego, dzieje prezydentury w USA należałoby podzielić na cztery 
okresy. I tak, dla lat 1789-1832 znamienny byłby model „patrycjalny” 
(patrician), charakteryzujący się tym, iż istotną rolę odgrywają tu czynni
ki służące jednoczeniu młodego państwa, ze szczególnym naciskiem 
położonym na siłę powiązań pomiędzy stosunkowo nieliczną grupą nota
bli. Okres drugi (1832-1900) to czas „partyjnej” (partisan) prezydentury. 
Stosownie do nazwy wyróżniał się on aktywnością struktur partyjnych 
w procesie rządzenia, zaś prezydentura spełniała rolę zwornika, łącznika 
w działaniach partii politycznych. Kolejny okres, lata 1900-1972, można 
opisać jako czas występowania modelu „pluralistycznego” (pluralist) -  
odznaczał się znaczną ekspansją egzekutywy w związku z koniecznością 
sprostania mocarstwowym aspiracjom USA. Prezydencka strategia kon
centrowała się wówczas głównie na przetargach z innymi instytucjami. 
Natomiast od roku 1972 mamy do czynienia z modelem „plebiscytar- 
nym” (plebiscitary), dla którego charakterystyczna jest pierwszorzędna

dency? „Congress and the Presidency”, Vol. 16, No. 2, Fall 1989, s. 155 i nast. Zob. także: 
Steven E. Schier (ed.), The Postmodern Presidency. Bill Clinton Legacy in U.S. Politics. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000.

13 Zob. Joseph A. Pika, Norman C. Thomas, The Presidency Since Mid-Centwy.
„Congress and the Presidency”, Vol. 19, No. 1, Spring 1992, s. 37 i nast., czy też klasyczne
-  Paul Kennedy, Mocarstwa świata. Warszawa: Książka i Wiedza, 1995.

16 Na temat tych koncepcji po zimnej wojnie zob.: Glenn P. Hastedt, Anthony J. Ek- 
stemowicz, Presidential Leadership in the Post Cold War Era. „Presidential Studies 
Quarterly”, Vol. 23, No. 3, Summer 1993, s. 445 і nast.
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ranga niezależnego aparatu państwowego oraz dominacja środków ma
sowego komunikowania się. Aktywność prezydenta jest -  zgodnie z tą 
koncepcją -  nakierowana na pozyskiwanie poparcia ogółu społeczeństwa, 
nie zaś tylko elit władzy17.

Generalizując, należy uwzględnić wśród odgrywających najistotniej
szą rolę na arenie amerykańskiej polityki zagranicznej: Biały Dom (pre
zydent i jego najbliżsi doradcy), aparat biurokratyczny egzekutywy oraz 
Kapitol (komisje i podkomisje parlamentarne)18.

1.2. UWAGI METODOLOGICZNE DOTYCZĄCE BADAŃ 
NAD INSTYTUCJĄ AMERYKAŃSKIEJ PREZYDENTURY

Klasyczne ujęcie amerykańskiej prezydentury może być wyznaczone 
przez poniższe perspektywy:

1) historyczna (kształtowanie się prezydentury w ciągu wielu lat),
2) konstytucyjna (analiza przez pryzmat uprawnień wymienionych 

w Konstytucji oraz uwzględnienie precedensów),
3) psychologiczna (wpływ osobowości kolejnych prezydentów, ich 

zdolności przywódczych na podejmowane decyzje),
4) władzy politycznej (wpływ poszczególnych prezydentów na innych 

aktorów sceny politycznej poprzez użycie środków politycznych),
5) instytucjonalna (ograniczenia swobody działania Białego Domu 

w wyniku aktywności aparatu biurokratycznego)19.

17 Za: Stephen Skowronek, The Politics Presidents Make: Leadership from John 
Adams to Bill Clinton. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 
1997, s. 53. Szerzej na temat stylu polityki kształtowanej przez prezydentów zob. 
zwłaszcza w: James David Barber, The Presidential Character. Predicting Performance in 
the White House. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hałł, 1985; John G. Stoessinger, Cru
saders and Pragmatics. Movers o f  Modern American Foreign Policy. New York: Norton, 
1985 oraz Theodore C. Sorensen, Decision-Making in the White House. The Olive Branch 
or the Arrows. New York: Columbia University Press, 1963.

18 Szerzej o wzajemnych powiązaniach między nimi, np. w: James M. Scott, 
Interhranch Rivalry and the Reagan Doctrine in Nicaragua. „Political Science Quarterly”, 
Vol. 112, No. 2, Summer 1997, s. 238-241.

19 Za: Lyn Ragsdale, Studying the Presidency: Why Presidents Need Political Scientists, 
[w:] Michael Nelson (ed.), The Presidency and the Political System. Washington, D.C.: CQ 
Press, 2000, s. 30. Por. Robert E. Denton, Jr., A Communication Model o f Presidential Power. 
„Presidential Studies Quarterly”, Vol. 18, No. 3, Summer 1988, s. 525-526. O różnych kon
cepcjach władzy prezydenckiej (constitutional, stewardship, prerogative) szerzej zob.
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W literaturze przedmiotu funkcjonuje również inny, uproszczony po
dział. Badając instytucję prezydentury, można mianowicie wskazać na 
następujące podejścia badawcze:

1) prawno-dogmatyczne i instytucjonalne, czyli sprowadzające się do 
analizy formalnych uprawnień wynikających z zapisów konstytucyjnych, 
ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego; niestety, prowadzi ono raczej 
do wniosków o charakterze opisowym, niż wyjaśniającym,

2) socjologiczno-prawne o charakterze nieempirycznym (spekulatyw- 
ne): w tym wypadku w centrum zainteresowania znajdują się ludzie 
i relacje między nimi -  w tym kontekście pojawia się pytanie o obiekty
wizm badacza,

3) empiryczne, określone przez następujące techniki badawcze: the case 
study (badania monograficzne), techniki socjologiczne (eksperyment, wy
wiad, ankieta) oraz analizy ilościowe, kwantytatywne (statystyka)20.

Z uwagi na pewne wady dwóch pierwszych ujęć21, najbardziej obie
cująco przedstawia się perspektywa użycia metody badań o charakterze 
empirycznym. Wydaje się, że dostarcza wiedzy koniecznej do rozwiąza
nia postawionego problemu badawczego przez zastosowanie pewnego 
określonego sposobu pozyskiwania informacji dotyczących badanej rze
czywistości. Warto także wskazać na -  potencjalnie możliwy do spełnie
nia -  postulat wykazania konkretnych prawidłowości rządzących wyja
śnianym zjawiskiem.

W metodzie empirycznej największe znaczenie mają dwie podstawo
we techniki badawcze: obserwacja i wynikający z niej bezpośrednio -

w: Michael A. Genovese, The Supreme Court as a Check on Presidential Power. „Presiden
tial Studies Quarterly”, Vol. VI, No. 1 і 2, Winter-Spring 1975/1976, s. 42 і nast.

20 Za: Wojciech Zakrzewski, Metody badania przywództwa legislacyjnego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. „Studia Nauk Politycznych”, Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwa Naukowe, nr 2 (98), 1989, s. 190 i nast. Por. George С. Edw'ards 111, Ste
phen J. Wayne, Presidential Leadership: Politics and Policy Making. New' York: St. Mar
tin’s Press, 1997, s. 475-™484 oraz Ryan J. Barilleaux, The Presidency: Levels o f  Analysis. 
„Presidential Studies Quarterly”, Vol. 14, No. 1, Winter 1984, s. 73 i nast. Na temat braku 
użyteczności eksperymentów', wywiadów i ankiet w naukach politycznych zob. m.in. Betty 
H. Zisk, Political Research: A Methodological Sampler. Lexington, Mass.: D.C. Heath, 
1981, s. 161-162, 187 oraz 320-321.

21 Nie należy przy tym zapominać o ich korzyściach -  np. zastosowanie podejścia in
stytucjonalnego prowadzi do stosunkowo obiektywnych wyników: jako że jest to stanowi
sko apersonalistyczne, nie ma możliwości zafałszowania rezultatów' przez uwzględnienie 
takich elementów', jak np. charakter czy też wpływ samych prezydentów'. Szerzej zob. 
Terry М. Мое, Presidents, Institutions, and Theory, [wcj George C. Edw'ards 111, John 
H. Kessel, Bert A. Rockman (eds.), Researching the Presidency..., op.cit., s. 337 і nast.
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opis. Obserwacja jest tutaj rozumiana jako proces uzyskiwania wszelkich 
danych o charakterze empirycznym. Technika ta jest ograniczona do 
obserwacji pośredniej (posłużenie się istniejącymi już zapisami, materia
łami) o charakterze naturalnym (badacz nie ma wpływu na badaną rze
czywistość, stąd -  wnioskowanie a posteriori). Z kolei wykorzystanie 
opisu umożliwia dokonanie koniecznej klasyfikacji, systematyzacji 
i uogólnienia zgromadzonych faktów naukowych, czy też inaczej: po
zwala na opracowanie i prezentację zebranych danych, w postaci umoż
liwiającej zapoznanie z nimi czytelnika.

W badaniach niezwykle pomocne mogą być także badanie statystycz
ne, ilościowe, będące wynikiem dokonanego pomiaru"". Postulat wyko
rzystania lansują ci autorzy, którzy kładą nacisk na korzyści związane 
z prowadzeniem tzw. „badań ekonomicznych”, co należy rozumieć dwo
jako: po pierwsze, chodzi o zawężenie wybranej tematyki w celu osią
gnięcia efektywności pracy, po drugie zaś, o wykorzystanie technik za
czerpniętych właśnie z ekonomii. Trzeba wszakże podkreślić, iż idzie nie 
tyle o matematyczne prezentowanie danych, mnożenie zmiennych, ile 
raczej o ich eliminację, uchwycenie ich sensu, istoty23. Nieco inaczej 
rzecz ujmując: o ile zastosowanie dużej liczby zmiennych wyjaśniających 
jest cenne w innych dyscyplinach naukowych (np. w historii), o tyle nie
koniecznie dzieje się w wypadku nauk społecznych24.

Można by przypuszczać, że kolejna technika badawcza -  the case stu
dy -  powinna przynieść niniejszej pracy najwięcej korzyści. Tymczasem 
zaprezentowana w dalszej części książki analiza kilku zagadnień w isto
cie nie wyczerpuje znamion badań monograficznych. Jest to celowe, 
z góry zaplanowane działanie. Biorąc pod uwagę niezaprzeczalne zalety 
the case study, należy przede wszystkim pamiętać o ograniczeniach. Opis 
i wyjaśnienie prawidłowości rządzących jednym zjawiskiem dostarczają 
nam, co prawda, informacji o jego stanie i dynamice, lecz wydaje się, że 
to zbyt słaba przesłanka do wyciągania wniosków o charakterze bardziej 
uniwersalnym. Pewnym wyjściem z sytuacji może być rozpatrywanie, 
w ramach jednej analizy, wielu przypadków, i dopiero na tej rozszerzonej 
podstawie -  podejmowanie próby określenia istniejących między nimi

22 Zob. np. George С. Edwards 111, The Quantitative Study o f  the Presidency. „Presi
dential Studies Quarterly”, Vol. 11, No. 2, Spring 1981, s. 146 і nast.

Za: Terry М. Мое, Presidents, Institutions, and Theory, [w:J George C. Edwards 111, 
John H. Kessel, Bert A. Rockman (eds.), Researching the Presidency..., op.cit., s. 353-354 
oraz 380.

24 Zob. Gary King, Methodology and the Presidency, [w:J George C. Edwards 111, John 
H. Kessel, Bert A. Rockman (eds.), Researching the Presidency..., op.cit., s. 397.



zależności. Akceptacja takiego wariantu wymaga z kolei określenia, czy 
wybrane przyęadki są faktycznie istotne dla badanego tematu, a jeżeli tak 
-  to dlaczego"'. Doktrynalne wykorzystanie the case study budzi sporo 
kontrowersji, dlatego należy podchodzić do niego z dużą ostrożnością. 
Stąd też, przedstawienie przykładów aktywności politycznej z całą pew
nością nie jest badaniem monograficznym, a jedynie -  lepiej lub gorzej -  
uzasadnionym wyborem pewnych wycinków rzeczywistości. Można przy 
tym mieć nadzieję, że ów wybór dostarczy wielu danych koniecznych do 
wyciągnięcia logicznych wniosków oraz zaprezentowania pewnych pra
widłowości. Tak więc, powyższa procedura spełniałaby wymogi badań 
mieszanych, albowiem zawiera się w niej zarówno ocena pewnych frag
mentów rzeczywistości, jak i możliwość weryfikacji określonych hipotez 
o charakterze ogólniejszym. Do tego procesu modyfikacji dochodzi na 
podstawie danych zaczerpniętych z przebadanego wycinka rzeczywisto
ści politycznej"6.

Reasumując, z uwagi na przedmiot niniejszej analizy, najkorzystniej
sza wydaje się metoda empiryczna, gdyż ryzyko subiektywnego zafał
szowania badanej rzeczywistości jest najmniejsze. W samej zaś metodzie 
empirycznej, główna rola przypada technikom badawczym, nakierowa
nym na analizę aktów normatywnych i innych materiałów pisanych, 
sprawozdawczych27, opracowaniu danych otrzymanych z analizy po
szczególnych uprawnień oraz technikom nakierowanym na uzyskanie 
danych ilościowych, statystycznych. Więc, aby praca nabrała wartości 
empirycznej, trzeba oprzeć wnioski i uogólnienia na obserwacji oraz 
interpretacji zebranego materiału.
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23 Mankamentem bardzo ciekawego artykułu poświęconego prezydenckiemu przy
wództwu w kierowaniu polityką zagraniczną jest właśnie ów brak uzasadnienia konkret
nych przypadków' wybranych do badania. Zresztą, nawet sam autor zauważa, iż jego anali
za została narażona na zafałszowania wynikające właśnie z autorytarnego doboru materiału 
badawczego oraz jego wąskiego zakresu. Zob. Ryan J. Barilleaux, Presidential Conduct o f  
Foreign Policy. „Congress and the Presidency”, Vol. 15, No. 1, Spring 1988, s. 4.

26 Szerzej zob. np. Stefan Nowak, Metody badań socjologicznych. Warszawa: Pań
stwowe Wydawnictwa Naukowe, 1965, s. 189-192. Ogóle uwagi metodologiczne 
w: Joseph A. Pika, Moving Beyond the Oval Office: Problems in Studying the Presidency. 
„Congress and the Presidency”, Vol. 9, No. 1, 1981-1982, s. 7 i nast. Z kolei na temat 
zastosowania the case study w badaniach instytucji prezydentury szerzej w: George
С. Edwards 111, Stephen J. Wayne, Presidential Leadership..., op.cit., s. 483 і nast.

27 Zob. np. Stefan Nowak, Metody badań socjologicznych, op.cit., s. 27.
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Stosując inny, uproszczony podział przyjęty w ramach metodologii 
nauk politycznych, „teoretyczna fantazja”28 podpowiada, iż najwłaściw
sze, najbardziej uzasadnione jest połączenie metody jakościowej i ilo
ściowej29. Pierwsza, poprzez deskryptywną analizę zgromadzonego mate
riału, umożliwi spojrzenie na badaną kwestię w sposób nieco bardziej 
kompleksowy, zastosowanie drugiej natomiast -  stwarza szansę na okre
ślenie zależności zachodzących pomiędzy zmiennymi zależnymi (czyli 
tym, co jest wyjaśniane) i niezależnymi (czyli tym, za pomocą czego 
dokonuje się wyjaśniania; są to elementy spełniające rolę pomocniczą 
w procesie wyjaśniania).

28 Stefan Nowak, Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa: Państwowe Wy
dawnictwa Naukowe, 1965, s. 49.

29 Taką klasyfikację przedstawia Lyn Ragsdale, Studying the Presidency..., op.cit., 
s. 30.



Rozdział 2

KONSTYTUCJA 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
A POLITYKA ZAGRANICZNA

The American people, outwardly traditionally 
religious, have substituted the nation fo r  reli
gion, and the President fo r  God.

Arthur Selwyn M iller1

2.1. KONSTYTUCJA I JEJ ZAPISY DOTYCZĄCE 
POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Zanim ratyfikowano Konstytucję Stanów Zjednoczonych, sferę polityki 
zagranicznej regulowały zapisy zawarte w Artykułach Konfederacji 
i Wiecznej Unii {Articles o f  Confederation and Perpetual Union), 
uchwalone 15 listopada 1777 roku przez II Kongres Kontynentalny. Jako 
że jedynym ponadstanowym organem władzy uczyniono Kongres, to 
jemu przypadły odpowiednie kompetencje. To właśnie do wspólnej re
prezentacji „stanów zjednoczonych, zebranych w Kongresie” należały 
prawa do: wysyłania i przyjmowania ambasadorów, uczestniczenia 
w wojnach (z wyjątkiem nagłej napaści), utrzymywania floty i wojsk 
lądowych w czasie pokoju, a także samodzielnego zawierania traktatów, 
porozumień międzynarodowych i sojuszów (artykuł VI), wypowiadania 
wojny i decydowania o pokoju, zawierania sojuszów i traktatów oraz

1 Arthur Selwyn Miller, Democratic Dictatorship: the Emergent Constitution o f  Con
trol. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1981, s. 130.
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rozstrzygania konfliktów pomiędzy samymi stanami (art. IX). Można 
więc stwierdzić, iż stany delegowały na rzecz konfederacji jedynie tyle 
uprawnień, ile musiały, aby zapewnić sobie możliwość efektywnego 
działania, zwłaszcza jeśli idzie o kontakty zewnętrzne. Stosunkowo 
wcześnie zwrócono uwagę na niedogodności związane z wymogami ko
legialnego podejmowania decyzji". Miało to szczególne znaczenie dla tak 
delikatnej materii, jaką jest dyplomacja. Próbę naprawienia takiego stanu 
rzeczy podjęła Konwencja Konstytucyjna (obradująca od 25 maja do 17 
września 1787 roku).

W czasie prac nad ustawą zasadniczą starano się odciąć od rozwiązań 
charakterystycznych dla czasów uzależnienia od Metropolii. Szczególnie 
wyraźnie widać to przy zakreślaniu ram dla działalności legislatywy 
i egzekutywy. Przykładowo wymieńmy uprawnienia: ogólnego kierowa
nia polityką zagraniczną, zawierania traktatów, decydowania o wojnie 
i pokoju oraz zwierzchnictwa nad armią. O ile Brytyjczycy rozwiązali te 
kwestie w sposób typowy dla reprezentantów Starego Kontynentu (to 
znaczy złożyli stosowne uprawnienia w ręce monarchy), o tyle Ameryka
nie dokonali rewolucji ustrojowej i znaczną częścią uprawnień obarczyli 
(przynajmniej w formalnym sensie) Kongres.

Ostatecznie uprawnienia dotyczące polityki zewnętrznej Unii przy
znano zarówno legislatywie, jak  i egzekutywie. Zadania Kongresu ogra
niczono w przedmiotowej dziedzinie głównie do przepisów zawartych 
w artykule I paragraf 8. Są to prawa do: formalnego wypowiadania woj
ny3, regulowania handlu z innymi państwami, powoływania i utrzymy
wania armii, tworzenia urzędów federalnych4, zarządzania terytorium 
(art. IV § 3), w tym terytoriami wcielonymi do Unii' oraz ustanawiania 
przepisów naturalizacyjnych6. Senat otrzymał także uprawnienie w ra
mach procedury ratyfikacyjnej traktatów i opiniowania nominacji, w tym 
w służbie dyplomatycznej.

2 Szerzej zob. np. Zofia Libiszowska, Stany Zjednoczone pod rządem Artykułów Kon
federacji 1781-1789. Dyskusje i polemiki, [w:] Jerzy Wróblewski (red.), Konstytucja USA, 
1787-1987. Historia i współczesność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1987, r. 2.

3 A także -  bez znaczenia od połowy XIX wieku -  prawa wystawiania patentów kaper- 
skich oraz stanowienia w sprawach łupu na lądzie i morzu.

4 Prezydent ma przy tym ograniczone prawo do ich obsadzania bez konieczności uzy
skania zgody Kongresu -  zob. decyzja w sprawie Blackmer v. United States.

’ Zob. American Ins. Co. v. Canter.
6 Potwierdzone w' orzeczeniu do sprawy Hines v. Davidovitz.
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Zamykając przegląd kongresowych kompetencji, trzeba wspomnieć 
o -  last but not k a s t  -  największym uprawnieniu, jakie w swych rękach 
posiada legislatywa, czyli możliwości regulowania budżetów wszystkich 
jednostek władzy federalnej, a także budżetów wszelkich programów 
pomocy i działań amerykańskich poza granicami Unii -  to tzw. „władza 
nad sakiewką” (power o f  the purse)1.

Rola Kongresu w polityce zagranicznej to jedno z bardziej inspirują
cych zagadnień8. Badacze rozpatrują różnorodne aspekty tego problemu. 
Punktem centralnym pozostaje jednak niezmiennie -  ujmując rzecz 
skrótowo -  próba odpowiedzi na pytanie: jakie uprawnienia posiadają 
obie gałęzie władzy i jak  te uprawnienia są realizowane9. W literaturze 
przedmiotu poruszany także jest problem uprawnień nie do końca sprecy
zowanych, takich które wykorzystuje prezydent nie posiadając ani upo
ważnienia Kongresu, ani odmowy jego udzielenia. Mamy wówczas do 
czynienia z tzw. „strefą mroku” (zone o f  twilight)™.

Co się zaś tyczy samego prezydenta, to większość jego uprawnień 
zawarto naturalnie w artykule II Konstytucji. I tak, rola zwierzchnika 
egzekutywy w polityce zagranicznej została określona przez następujące 
zapisy:

7 Owa władza realizowana jest poprzez odpowiednie ustawodawstwo, możliwość pro
wadzenia kontroli i dochodzeń przez komisje kongresowe, organizowanie przesłuchań 
publicznych, czy też przez indywidualne akcje parlamentarzystów'.

8 Zob. np. omówienie podstaw'ow'ych kwestii w: Eileen Burgin, Assessing Congress’s 
Role in the Making o f  Foreign Policy, [w':J Lawrence C. Dodd, Bruce 1. Oppenheimer 
(eds.), Congress Reconsidered. Washington, D.C.: CQ Press, 1997, s. 293 і nast. Zob. 
także: Randałł В. Ripley, James M. Lindsay (eds.), Congress Resurgent: Foreign and 
Defense Policy on Capitol Hill. Ann Arbor: University o f Michigan Press, 1993, czy też 
James M. Lindsay, Congress and the Politics o f U.S. Foreign Policy. Baltimore, Md.: The 
Johns Hopkins University Press, 1994. W literaturze polskojęzycznej na uwagę zasługuje 
przede wszystkim monografia Lesława Kańskiego, Kompetencje Kongresu w zakresie 
kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameiyki. Poznań: Wydawnic
two Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1982.

9 Niektórzy autorzy kwestionują równorzędną rołę Kongresu w polityce zagranicznej -  
,,The Constitution never meant fo r  Congress to be an equal in the foreign policy process 
zob. Lawrence Margolis, Executive Agreements and Presidential Power in Foreign Policy. 
New'York: Preager, 1986, s. 99.

10 Określenie użyte przez sędziego J. Jacksona w uzasadnieniu orzeczenia do sprawy 
Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer. Szerzej zob. np. Edward Keynes, Undeclared 
War: Twilight Zone o f  Constitutional Power. University Park: Pennsylvania State Univer
sity Press, 1982.
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1) całość władzy wykonawczej spoczywa w ręku prezydenta (§ 1 ust. 1),
2) sprawuje on funkcję głównodowodzącego armią i flotą Stanów 

Zjednoczonych oraz milicją stanową, w wypadku powołania jej do czyn
nej służby (§ 2 ust. 1),

3) zawiera traktaty po zasięgnięciu opinii większości dwóch trzecich 
obecnych Senatorów (§ 2 ust. 2),

4) mianuje ambasadorów i innych funkcjonariuszy publicznych oraz 
konsulów, a także innych urzędników, których mianowanie może być 
następstwem uchwalenia odpowiedniego ustawodawstwa (§ 2 ust. 2),

5) jest zobowiązany do udzielania Kongresowi informacji o stanie 
kraju, wraz z propozycją działań (§ 3),

6) ma prawo do przyjmowania ambasadorów i innych ministrów peł
nomocnych (§ 3),

7) ma przestrzegać wykonywania ustaw (§ 3).
Ponadto prezydent posiada także niesłychanie istotne uprawnienia 

wynikające z zapisów art. I § 7 ust. 2. Na ich podstawie głowa państwa 
jest uprawniona do: składania podpisu pod wszystkimi ustawami uchwa
lonymi przez Kongres, zanim staną się one wiążącym prawem, oraz do 
stosowania instytucji weta.

Takie wyznaczenie uprawnień w ramach polityki zagranicznej stano
wi słynne „zaproszenie do walki” pomiędzy Kongresem a prezydentem11. 
Organem, który -  choćby częściowo -  stara się w tych zmaganiach być 
arbitrem, jest Sąd Najwyższy wraz z instytucją judicial review.

2.2. INSTYTUCJA JUDICIAL REVIEW

Istotne przeorientowanie polityki zagranicznej USA z izolacjonizmu 
na rzecz odgrywania aktywniejszej roli na świecie siłą rzeczy musiało 
zetknąć się z problemami dotyczącymi kwestii, w jakim stopniu centralne 
organy państwa mogą kształtować stosunki z zagranicą. Wspomniane 
powyżej pozornie precyzyjne zakreślenie ram funkcjonowania egzekuty
wy i legislatywy (enumeratywne wskazanie pewnych rozstrzygnięć) oraz

11 Por. Cecil V. Crabb, Jr., Pat M. Holt, Invitation to Struggle: Congress, the President, 
and Foreign Policy. Washington D.C.: CQ Press, 1992, s. 3. Por. również opinię jakoby 
Konstytucja była ,.ąn invitation to disunity in the fie ld  o f  foreign r e la t io n s zob. Francis 
O. Wilcox, Congress, the Executive, and the Foreign Policy. New York: Harper and Row, 
1971, s. 168.
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zmienność warunków życia wymogły konieczność dostosowywania zapi
sów do wciąż nowych wyzwań12. Jak to ujął obrazowo jeden z sędziów 
Sądu Najwyższego, Arthur J. Goldberg, konstytucja nie jest „aktem sa
mobójczym” {suicide pact)n , stąd zaś wynika ogromna rola, jaką ma do 
spełnienia w tej dziedzinie praktyka konstytucyjna tworzona właśnie 
poprzez system kontroli i interpretacji sądowej (judicial review)u . Nota 
bene jest to instytucja, której nie włączono do tekstu ustawy zasadni
czej1'. Zwięzłym uzasadnieniem konieczności prowadzenia ciągłej rewi
zji sądowej mogą być słowa jednego z byłych prezesów SN, Charlesa 
Evansa Hughesa: „żyjemy pod rządami Konstytucji, lecz Konstytucja to

12 Zob.: Walter F. Murphy, James E. Fleming, Sotirios A. Barber, American Constitu
tional Interpretation. Westbury, N.Y.: Foundation Press, 1995, s. 12-13 oraz 112 i nast. Na 
marginesie należy przypomnieć, że do zmiany samej Konstytucji może dojść tylko poprzez 
dokonanie stosownych poprawek. Rolę pomocniczą spełniają w praktyce: congressional, 
presidential i judicial interpretation. Zob. Ralph Mitchell, C Q ’s Guide to the U.S. Consti
tution. Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 1994, s. 30-34. Szerzej о living, writ
ten, unwritten Constitution zob. Arthur Selwyn Miller, Democratic Dictatorship: the 
Emergent Constitution o f  Control. Westport, Conn.: Greemvood Press, 1981, s. 35 і nast. 
Z kolei F. Pastusiak twierdzi, iż przyjęte poprawia stanowią „pod względem ilościowym 
i jakościowym swego rodzaju drugą konstytucję USA”; zob. Fongin Pastusiak, Kwestie 
zagraniczne w okresie kształtowania się Konstytucji Stanów Zjednoczonych, [w:] Jerzy 
Wróblewski (red.), Konstytucja USA, 1787-1987. Historia i współczesność. Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 240. Z powyższym poglądem można by 
polemizować, uwzględniając -  dość wszakże ograniczony -  charakter sprawy których 
dotyczą poprawki.

b Zob. uzasadnienie decyzji w sprawie Aptheker v. Secretary of State; cyt. wy Eugene 
V. Rostowy Great Cases Make Bad Law: The War Powers Act, [wyj John H. Garvey, 
T. Alexander Aleinikoff, Modern Constitutional Theory: A Reader. West Publishing Com
pany, St. Paul 1991, s. 218.

14 Zob. np. Edw'ard Samuel Corwin, Court Over Constitution: a Study o f  Judicial 
Review as an Instrument o f Popular Government. Buffalo, N.J.: W.S. Hein [reprint z 1994 
rokuj; John Hart Ely, Democracy and Distrust: a Theoiy o f Judicial Review. Cambridge: 
Harvard University Press, 1980; Fouis Fisher, Constitutional Dialogues: Interpretation as 
Political Process. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988, rozdz. 2; Sotirios 
A. Barber, On What the Constitution Means. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1984, s. 196 і nast.; Gerald Gunther, Cases and Materials on Constitutional Law. Mineola, 
N.Y: Foundation Press, 1980, s. 61 i nast. oraz Fouis Henkin, Foreign Affairs and the US 
Constitution. Oxford: Oxford University Press, 1997, s. 134 і nast.

13 Szerzej o tym problemie zob. Ryszard M. Malajny, Doktryna podziału władzy „Oj
ców Konstytucji” USA. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985, s. 245 i nast. oraz Wojciech
Sokołewicz, Geneza i przemiany Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki a koncepcje 
egzekutvwv i prezydentury [wyj Jerzy Wróblewski (red.), Konstytucja USA, I787-I987..., 
op.cit., s. 143-144.
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jest to, co powiedzą sędziowie”16. W istocie, w rękach dziewięciu człon
ków Sądu Najwyższego spoczywa potężna władza odrzucania wszystkich 
aktów prawnych, niezależnie od tego, czy ich autorem był prezydent, 
Kongres, czy też legislatury poszczególnych stanów. Co więcej, judicial 
review obejmuje nie tylko kontrolę uchwalanych aktów prawnych, ale 
i wszelkich innych form aktywności państwowej17. Dlatego też -  jak to 
określił Woodrow Wilson -  Sąd Najwyższy to rodzaj nieustannie obra
dującej konwencji konstytucyjnej.

W zasadzie nie kwestionuje się prawa judykatywy do tego rodzaju 
aktywności -  wynika ono z konstytucyjnego zapisu zawartego w art. III, 
zgodnie z którym władza sądowa Unii należy właśnie do Sądu Najwyż
szego18. A zatem -  sąd może podejmować określone działania, pytaniem 
natomiast pozostaje: czy tak istotnie jest.

Należy przy tym nadmienić, że SN jest autonomiczny w kwestii 
orzecznictwa, to znaczy, że może zdystansować się od konieczności rozpa
trywania którejś ze spraw przedłożonych mu do interpretacji. Istnieje wręcz 
w amerykańskim konstytucjonalizmie formuła samoograniczania się sądu 
(self-restraint), zgodnie z którą Sąd Najwyższy powinien powstrzymywać 
się od rozwiązywania konfliktów politycznych (political questions)™.

16 „We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is, and 
the judiciaiy is the safeguard o f  our liberty and property under the Constitution", cyt. za: 
Louis Henkin, Foreign Affairs and..., op.cit., s. 327. Z kolei E. Corwin pisze, że rola sę
dziów to: „making the Constitution flexible and adaptable while still keeping it legaF; zob. 
Edward Samuel Corwin, The Doctrine o f  Judicial Review: its Legal and Historical Basis, 
and Other Essays. Gloucester, Mass.: P. Smith, 1963, s. 61. Zob. także Alan 1. Bigel, The 
Supreme Court on Emergency Powers, Foreign Affairs, and Protection o f  Civil Liberties. 
Lanham, Md. University Press o f America, 1986.

17 Za: Leszek Garlicki, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wrocław: 
Ossolineum, 1982, s. 97. W literaturze polskojęzycznej zob. także w: Wacław' Szyszkow- 
ski, Traktaty a prawo wewnętrzne wewnętrzne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Toruń: Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1964, s. 119 
i nast.

18 Potwierdzeniem tego jest choćby argumentacja prezesa SN w latach 1801-1835 
(John Marshall), przytoczona w orzeczeniu do sprawy Marbury v. Madison z 1803 roku.

19 Co znalazło wyraz właśnie w' powyższym orzeczeniu. Formuła political questions 
zasadza się na dwóch przesłankach. Po pierwsze, sprawy dotyczące polityki zagranicznej 
przynależą do kwestii będących w kompetencji gałęzi władzy o charakterze politycznym. 
Po drugie zaś, ewentualne zajęcie stanowiska przez judykatywę mogłoby doprowadzić do 
dalekosiężnych reperkusji w stosunkach bi- łub mułtiłaterałnych Stanów' Zjednoczonych; 
zob. w: Thomas M. Franek, Michael J. Głennon, Foreign Relations and National Security 
Law. Cases, Materials and Simulations. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1993, s. 850 
i nast. Zob. także: Edw'ard Samuel Corwin, The President’s Control o f  Foreign Relations. 
Princeton, N.Y.: Princeton University Press, 1917, s. 163 i nast. oraz krytyczne stanowisko
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Tymczasem za takie uważa się wiele sporów kompetencyjnych właśnie 
w ramach polityki zagranicznej20.

Tak więc, wśród spraw, wobec których sądy uchyliły się od wydania 
wiążącego orzeczenia, zasłaniając się powyższą formułą, znalazły się 
oceny legalności m.in. wszczęcia i prowadzenia wojny wietnamskiej21, 
bombardowań w Kambodży (Holtzman v. Schlesinger), wypowiedzenia 
traktatu z Tajwanem (Goldwater v. Carter), aktywności administracji 
w Ameryce Środkowej i w Zatoce Perskiej za kadencji prezydenta 
Ronalda Reagana (odpowiednio -  Crockett v. Reagan oraz Lowry 
v. Reagan), czy też posunięć prezydenta Busha wobec konfliktu w Zatoce 
Perskiej (Dellums v. Bush)". Generalnie rzecz ujmując, mamy do czy
nienia ze stosunkowo częstą praktyką interpretowania zapisów konstytu
cyjnych począwszy od lat trzydziestych23.

Analizując powyższy temat, nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż cza
sami sam Kongres zdaje się odgrywać w pewnym sensie rolę sądu -  
przykładami mogą być np. uchylenie rezolucji tonkińskiej, czy też

wobec political question doctrine w: John Hart Ely, War and Responsibility: Constitutional 
Lessons o f  Vietnam and its Aftermath. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993, 
s. 55 i nast. Na temat political questions zob. także Louis Henkin, Foreign Affairs and..., 
op.cit., s. 143 i nast. Z kolei próba ujęcia political questions w ramy definicyjne w: Baker 
v. Carr. W literaturze polskojęzycznej -  zob. пр.: Leszek Garlicki, Sąd Najwyższy Stanów 
Zjednoczonych Ameryki..., op.cit., s. 71 i nast. oraz Wacław Szyszkowski, Traktaty 
a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 121 i nast.

20 Oczywiście nie wszystkie aspekty z nią związane są traktowane jako sprawy leżące 
poza jurysdykcją SN: „it is error to suppose that eveiy case or controversy which touches 
foreign relations lies beyond judicial cognizance"; Baker v. Carr. Por. Leszek Garlicki, Sąd 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki..., op.cit., s. 73.

21 Wiele casusów, zob. np. United States v. Mora, czy też Mitchell v. United States. 
Szerzej na temat doktryny political questions w kontekście wojny wietnamskiej zob. choć
by we James L. Moses, William O. Douglas and the Vietnam war: Civil Liberties, Presi
dential Authority, and the „Political Question”. „Presidential Studies Quarterly”, Vol. 26, 
No. 4, Fall 1996, s. 1019 i nast. oraz Jan Majewski, Użycie sił zbrojnych USA. Teoria -  
praktyka. Warszawka: Wydawnictw'0  MON, 1972, s. 282 i nast.

~  Zob. Ronald D. Rotunda, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure. 
St. Paul, Minn.: West Group, 1999, s. 317-319.

-3 Szerzej o wzajemnych relacjach pomiędzy Białym Domem a Sądem Najwwższym 
zob. np. Robert Scigłiano, The Presidency and the Judiciary, [w:] Michael Nelson (ed.), 
The Presidency and the Political System. Washington, D.C.: CQ Press, 2000, s. 471 і nast. 
oraz np. M. Uhlman, Reflection on the Role o f  the Judiciary in Foreign policy, [we] Robert 
A. Gołdwin, Robert A. Licht (eds.), Foreign Policy and the Constitution. Washington 
D.C.: AE1 Press; Lanham, Mde University Press of America, 1990, s. 40 і nast.
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uchwalenie War Powers Resolution24. Szczególna rola w omawianej 
kwestii przypada -  utworzonej w 1816 roku -  senackiej Komisji Spraw 
Zagranicznych. Stała się ona głównym motorem wszelkich działań mają
cych na celu wnikliwą obserwację poczynań egzekutywy na arenie mię
dzynarodowej"'. Wiąże się to również z kwestią (zdaniem niektórych: 
zbyt szerokiej) delegacji kongresowej na rzecz egzekutywy, czego eg- 
zemplifikacją mogą być wydarzenia poprzedzające przystąpienie Stanów 
Zjednoczonych do II wojny światowej2 . Szerzej na ten temat w dalszych 
rozdziałach niniejszej książki.

Nie wdając się tutaj w szczegółowe odgadywanie intencji, jakimi kie
rowali się the Founding Fathers, należy stwierdzić, że istniały wśród nich 
różne koncepcje dotyczące rozlokowania uprawnień w dziedzinie polityki 
zagranicznej. Wprawdzie deklaracja złożona przez Thomasa Jeffersona 
(„utrzymywanie stosunków z obcymi narodami ma całkowicie wykonaw
czy charakter”27) wydaje się zawierać jasne wskazówki, jednak praktyka 
znacznie zwiększyła liczbę możliwych interpretacji tego stwierdzenia. Co 
więcej -  dyskusyjna jest kwestia, czy wszystkie kompetencje w zakresie 
polityki zewnętrznej miały zostać powierzone egzekutywie. I tak np. 
Alexander Hamilton stanął na stanowisku, że to „Kongres winien mieć 
pełną suwerenność we wszystkim, co dotyczy wojny, pokoju, handlu, 
skarbowości, a także w kierowaniu sprawami zagranicznymi; to znaczy, 
winien posiadać prawo wypowiadania wojny, powoływania armii, mia
nowania oficerów, płacenia im, kierowania wszystkimi ich poczynaniami,

24 ,.These actions were designed to restore the shared responsibility between the legi
slative and executive branches which the Constitution provides fo r  the conduct o f  Ameri
can foreign relations”; zob. Committee on Foreign Relations, United States Senate: 170lh 
Anniversary, 1816-1986. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1986, s. 4.

23 Szerzej o nadzorowaniu przez Kongres aktywności egzekutywy w tej sferze zob. np. 
Committee on Foreign Relations..., op.cit., s. 21 i nast.

26 Na taki stan rzeczy miała prawdopodobnie wpływ silna osobowość polityczna ów
czesnego prezydenta -  Franklina D. Roosevelta. Niedługo po ataku na Pearl Harbor Ame
rykanie zwrócili się w stronę bardziej zdecydowanej polityki zagranicznej prowadzonej 
pod egidą prezydenta. Walter Fippmann dosadnie określił sytuację z 1939 roku mianem 
„wykastrowanej amerykańskiej polityki zagranicznej”, która to „osiągnęła szczyt absurdu 
i totalnego bankructwa” {„the emasculation o f  American Foreign policy reached its extre
me limit -  the limit o f  total absurdity and total bankruptcy'j; zob. Walter Fippmann, Uni
ted States Foreign Policy. Shield o f the Republic. Boston: kittle, Brown and Co., 1943, 
s. 42. Jak zgryźliwie zauważa jeden z autorów', prezydentura F.D. Roosevelta to była raczej 
the Stuart theory, niż stewardship theory; zob. Edw'ard Samuel Corwin, The Constitution 
and What it Means Today, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1978, s. 149.

27 Cyt. za: Ryszard M. Malajny, Pozvcja ustrojowa Kongresu USA. Katowice: Uniwer
sytet Śląski, 1992-1995, tom 11, s. 13-14.
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tak samo jak poczynaniami i wyposażeniem floty, wznoszenia fortyfika
cji, arsenałów, magazynów etc., zawierania pokoju na takich warunkach, 
jakie uzna za właściwe, regulowania handlu (-)  załatwiania wszelkich 
spraw z obcymi narodami, zawierania sojuszów obronnych i zaczepnych, 
traktatów handlowych”28.

Bodaj najpełniejszym zbiorem poglądów „Ojców Założycieli” są tzw. 
„Dokumenty Federalistów” (The Federalist Papers)29, czyli artykuły 
publikowane w nowojorskiej prasie pomiędzy październikiem 1787 
a kwietniem 1788 roku. Autorzy cyklu: Alexander Hamilton, James Ma
dison oraz John Jay, dokonali w nim egzegezy zapisów Konstytucji 
przyjętej we wrześniu 1787 roku. Argumentując za ratyfikowaniem tekstu 
ustawy zasadniczej we wszystkich stanach, federaliści wychodzili 
z podstawowego założenia: skupienie władz ustawodawczej, wykonaw
czej i sądowniczej w ręku jednego podmiotu (jednostki lub instytucji) 
prowadzi do tyranii30. Środkiem, który miał temu zapobiec był po
wszechnie znany system „hamulców i równowag” (checks and balances). 
To właśnie ów system jest źródłem, a zarazem wyznacznikiem, wszyst
kich przyjętych w Konstytucji rozwiązań ustrojowych, w tym także tych 
dotyczących polityki zagranicznej.

Jak wiemy z historii, zapisy wyrażone explicite w tekście Konstytucji 
zaczęto Konstytucji „uzupełniać” wieloma innymi rozstrzygnięciami 
regulującymi sprawy nieuwzględnione u schyłku XVIII stulecia. Stąd 
w gruncie rzeczy funkcjonują dwie konstytucje: ta przez duże „K”, z roku 
1787, oraz pisana przez małe „k”, czyli ta, która powstaje w powiązaniu 
z działalnością kolejnych prezydentów31. Jak pisał przed laty sam twórca

28 W liście do Jamesa Duane’a z 3 października 1780 roku; cyt. za: Wiktor Osiatyński, 
Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców Założycieli. Warszawa: Państwowy Insty
tut Wydawniczy, 1977, s. 357-358.

29 Czasami, zamiennie, używana jest także nazw'a „Federalista” (The Federalist).
M Jak pisał sam J. Madison: „The accumulation o f  all powers, legislative, executive, 

and judiciary, in the same hands, whether o f  one, a few, or many, and whether hereditaiy, 
self-appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition o f  tyranny”; cyt. 
za: William R. Brock, Christopher Bigsby (eds.), The Federalist or. The New Constitution. 
London: J. M. Dent Ltd.; Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle Co. Inc., 1992, s. 247.

л Należy podkreślić, iż -  zgodnie z opinią jednego z badaczy tej kwestii -  to drugie 
(tzw. „wilsonowskie”) rozumienie konstytucji nie zastępuje oryginalnej wersji ustawy 
zasadniczej, łecz jedynie uzupełnia swój pierwowzór. Zob. Jeffrey К. Tułis, The Two 
Constitutional Presidencies, [w:] Michael Nelson (ed.), The Presidency and the Political 
System. Washington, D.C.: CQ Press, 2000. Szerzej na temat wilsonowskiej konstytucji 
zob. np. Edw'ard Samuel Corwin, Presidential Power and the Constitution: Essays. Ithaca: 
Cornell University Press, 1976, s. 29 і nast.
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tej koncepcji, jej zastosowanie umożliwia bardziej elastyczne reagowanie 
na wymogi życia politycznego32. Jest to fundament wilsonowskiej kon
cepcji, którą wyznacza opinia W. Wilsona: „Fakty się zmieniają i są bra
ne pod uwagę, lecz zasady są niezmienne”33.

Reasumując: jak widać z powyższego przeglądu podstawowych kwe
stii, w ramach amerykańskiego konstytucjonalizmu mamy do czynienia 
z dwoma zasadniczymi aspektami:

-  orzecznictwem SN, który, kierując się zasadą self-restraint, może 
odmówić rozpatrzenia sprawy oraz

-  określonym tekstem konstytucji i zmianami w jej zapisach w wyni
ku stosowania ich w odmiennych okolicznościach.

Mając tak nakreśloną perspektywę konstytucyjną, możemy przejść do 
dalszych rozważań, które rozpoczniemy od przeglądu spraw związanych 
z tradycyjnie rozumianą dyplomacją.

3~ ,A  constitutional government is one whose powers have been adapted to the inte
rests o f  its people and to the maintenance o f  individual libertyn"; zob. Woodrow Wilson, 
Constitutional Government in the United States. New York: Columbia University Press, 
1964, s. 2. Oczywiście, nie jest to jednoznaczne z całkowitą dowolnością w stanowieniu 
i przestrzeganiu prawa -  zob. ibidem, s. 24.

33 „Facts change and are taken care o f  but principles do not c h a n g e ibidem, s. 193.



Rozdział З

POLITYKA TRAKTATOWA 
I NOMINACYJNA -  ART. II § 2 UST. 2

3.1. WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisem zawartym w art. II § 2 ust. 2, „Prezydent będzie miał 
prawo, w porozumieniu z Senatem i za zgodą dwóch trzecich obecnych 
na posiedzeniu senatorów, zawierać traktaty”. Analogicznie, jak w przy
padku innych unormowań konstytucyjnych, tak też tutaj mamy do czy
nienia ze stwierdzeniem tyleż jasnym, co budzącym wiele wątpliwości. 
Z tej też przyczyny historia amerykańskich traktatów to ciąg nieustan
nych zmagań pomiędzy Białym Domem a Kapitolem.

Zanim przejdziemy do zasadniczych rozważań, poruszymy kilka 
spraw o charakterze ogólnym.

Po pierwsze, należy zacząć od definicji. Otóż kompetencje omawiane 
w tym rozdziale są powszechnie określane mianem „władzy zawierania 
traktatów” (the treaty-making power). Autor niniejszej pracy używać 
będzie powyższego pojęcia w znaczeniu całokształtu działań politycz
nych USA w stosunkach z innymi aktorami stosunków międzynarodo
wych, które to działania są nakierowane na zwarcie porozumienia mię
dzynarodowego1. Naturalnie, the treaty-making power obejmuje zarówno 
układy o genezie konstytucyjnej (traktaty), jak  i pozostałe omówione 
formy (executive agreements oraz parallel unilateral policy declara
tions).

1 Por. z: Wactaw Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne w systemie prawnym 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Toruń: Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 1964, s. 83-86. O krytyce zaś wymogu uzyskania pozytywnego stanowiska 
poprzez głosowanie większością dwóch trzecich zob. ibidem, s. 107-108.
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Po drugie, w niniejszym rozdziale zostanie omówiona dziedzina poro
zumień międzynarodowych, a ściślej rzecz ujmując -  ich dwa rodzaje: 
traktaty oraz tzw. „porozumienia władzy wykonawczej” (executive agre
ements). Pierwsze z nich traktowane są w wąskim, ścisłym znaczeniu -  
jako układy zawierane przez prezydenta za „radą i zgodą” (advice and 
consent) Senatu, podczas gdy wobec porozumień drugiego rodzaju speł
nienie tego wymogu nie zawsze jest condicio sine qua non dla ich legal
nego zawarcia". Mówiąc precyzyjniej: executive agreements dla swojej 
legalności nie wymaga otrzymania konstytucyjnej (kwalifikowanej) 
większości dwóch trzecich głosów, tzn. nie jest wymagana ani uchwała 
Senatu, ani jego ustawa, ani też żadna inna delegacja kongresowa, po
trzebna wszak przy zawieraniu traktatów3. Szerzej o porozumieniach 
władzy wykonawczej autor pisze w dalszej części rozdziału.

Po trzecie, zawieranie układów międzynarodowych jest zdetermino
wane kolejnymi etapami procedury zawierania traktatów. Obejmuje ona 
następujące elementy:

1) negocjacje,
2) zatwierdzenie dokumentów,
3) ich ratyfikację,
4) wymianę tekstów oraz
5) proklamację, zgodnie z zapisami prawa wewnętrznego układają

cych się stron4.
W dalszej części rozdziału dokonamy odniesień do najważniejszych 

elementów owego trybu.

" Szerzej na temat różnych rodzajów porozumień międzynarodowych zob. Wacław 
Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 63-64.

3 Istnieje w omawianej kwestii również trzecie rozwiązanie -  możliwość uregulowania 
danej kwestii poprzez ustawę kongresową lub wspólną rezolucję obu izb. Precedensem 
była w tym wypadku kwestia przyłączenia Teksasu do Unii. W 1844 roku Senat odrzucił 
stosowny traktat, wobec czego prezydent John Tyler zdecydował (rok później), aby zakoń
czyć sprawę przez uchwalenie stosownej rezolucji wspólnej. Podobnie miała się rzecz 
z uregulowaniem prawnym poprzedzającym wprowadzenie „płanu Marshalla”. Oczywi
ście, przyjęcie takiego rozwiązania -  inaczej niż w dwóch pierwszych sposobach postępo
wania -  powoduje pewne zawężenie przedmiotu regulacji: ustawy bowiem są ze swej 
istoty aktami jednostronnymi, dlatego też nie wszystkie zagadnienia mogą być normowane 
za ich pośrednictwem.

4 Szerzej o kwestiach związanych ze sprawcami „technicznymi” zawierania porozumień 
międzynarodowych, a zwłaszcza o rołi Kongresu w tej kwestii, zob. Committee on Foreign 
Relations, United States Senate: I 7 ( f  Anniversary, 1816-1986. Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office, 1986, s. 14 i nast.
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3.2. ZAWIERANIE TRAKTATÓW

Rozważania dotyczące zawierania traktatów trzeba zacząć od stwierdze
nia, iż prezydent zdaje się mieć relatywnie większą władzę -  w porówna
niu z Kongresem -  w kwestiach traktatowych. Taka konstatacja wynika 
przede wszystkim z lakoniczności odpowiednich zapisów konstytucyjnych 
i stosownego orzecznictwa SN'. Jakiekolwiek ograniczenia przedmiotu 
uregulowań traktatowych można jedynie pośrednio wyprowadzać z:

1) natury samych traktatów jako umów międzynarodowych -  wiele 
kwestii zwyczajowo reguluje się przy użyciu takiej formuły porozumie
nia, inne środki zaś nie mają tu zastosowania,

2) zasady podziału władzy na władzę federalną i stanową -  zakres 
działania władz stanowych nie może być zawłaszczony przez władze 
federacji i vice versa ,

3) istnienia tzw. „klauzuli supremacyjnej”, stwierdzającej, że zapisy 
Konstytucji i traktaty stanowią najwyższe prawo Unii7,

’ Stanowisko potwierdzone w sprawie United States v. Curtiss-Wright Export 
Corporation. Sąd orzekł, że prezydent ma „wyłączną władzę, jako jedyny organ federalny, 
w' dziedzinie stosunków' międzynarodowych” („exclusive power o f the President as the 
sole organ o f  the federal government in the fie ld  o f  international relations -  a power which 
does not require as a basis fo r  its exercise an act o f  Congress, but which, o f  course, like 
every other governmental power, must be exercised in subordination to the applicable 
provisions o f  the Constitution'j.

6 Jakkolwiek -  zdaniem SN -  nie mają zastosow'ania ograniczenia wynikające z X po
prawia: „Го the extent that the United States can validly make treaties, the people and the 
States have delegated their power to the National Government and the Tenth Amendment is 
no barier"; w: Missouri v. Holland. Z kolei w decyzji Geofroy v. Riggs stwierdzono m.in.: 
„The treaty power, as expressed in the Constitution, is in terms unlimited except by those 
restraints which are found in that instrument against the action o f  the government or o f its 
departments, and those arising from the nature o f  the government itself and o f  that o f  the 
States. It would not be contended that it extends so far as to authorize what the 
Constitution forbids, or a hange in the character o f the government or in that o f  one o f  the 
States, or a cession o f  any portion o f  the territory o f  the latter, without its consent". Zob. 
także: United States v. Darby, 312 U.S. 100 (1941), 124-125 i przywoływane tam 
postanowienia.

7 Ściślej rzecz biorąc -  chodzi o konieczność zawierania traktatów' zgodnych 
z Konstytucją; zob. np. ibidem oraz: np.: United States v. Minnesota, 270 U.S. 181 (1926), 
207-208; Holden v. Joy, 84 U.S. 211,21 L.Ed. 523, 17 Wall. 211 (1872), 242-243; The 
Cherokee Tobacco, 78 U.S. 616 (1870), 11 Wall. 616, 620-621; Doe v. Braden, 16 How'. 
635 (1853), 657; Marbury v. Madison 5 U.S. 1 Cranch. 137 (1803), 176-180. Reguła ma 
także zastosowanie do executive agreements; za: Reid v. Covert, 354 U.S. 1 (1957), 41.
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4) istnienia określonych kompetencji ustawodawczych Kongresu -  
z uregulowań traktatowych zwyczajowo wyłącza się pewne kwestie, 
których normowanie leży w gestii władzy ustawodawczej.

Brak jednoznacznych ograniczeń konstytucyjnych nie oznacza, natu
ralnie, braku istnienia jakichkolwiek barier. I tak, jeśli idzie np. o pkt. 2 
i 3, to -  utrzymywano w związku z zawarciem traktatu z Kanadą -  że 
zostały naruszone pewne prawa przynależne właśnie stanom. Spór zakoń
czył się przed Sądem Najwyższym. Sędzia Oliver W. Holmes, w orze
czeniu do sprawy Missouri v. Holland z 1920 roku argumentował, że 
„akty prawne Kongresu stanowią najwyższe prawo krajowe wtedy, gdy 
zostały uchwalone zgodnie z konstytucją, podczas gdy traktaty -  wtedy, 
gdy zostały uchwalone w imieniu Stanów Zjednoczonych . Stąd też 
można domniemywać, iż przy zawieraniu traktatów władza federalna 
posiada dużo większą swobodę, niż przy uchwalaniu ustaw9.

Poza tym, to właśnie na głowie państwa spoczywa cała odpowiedzial
ność za sam przebieg rozmów traktatowych1 , co oznacza, że to sam pre
zydent decyduje o podjęciu negocjacji, osobach prowadzących rozmowy 
i udzieleniu im odpowiednich wskazówek; same pertraktacje zaś prowa
dzone są pod egidą sekretarza stanu. Podniesienie rangi egzekutywy do
prowadziło z czasem do stopniowego zmniejszenia znaczenia konstytu
cyjnego zapisu o każdorazowej konieczności otrzymywania „rady i zgo
dy” Senatu w sprawach dotyczących polityki traktatowej.

Problem ten wiąże się z rozbieżnym interpretowaniem przez polity
ków intencji the Founding Fathers' , co w konsekwencji rodzi wiele 
wątpliwości o charakterze prawnym. Precedensów należy szukać już za 
kadencji pierwszego prezydenta. Chcąc dopełnić stosownych wymogów, 
George Washington pojawił się 22 sierpnia 1789 roku w Kongresie (co 
prawda osobiście, lecz bez zapowiedzi), oczekując udzielenia „rady 
i zgody” w sprawie jednego z traktatów z Indianami. Jednakże, nie 
otrzymawszy od zaskoczonych parlamentarzystów stosownych opinii, 
jeszcze tego samego dnia wycofał prośbę, co stało się precedensem dla 
wszystkich kolejnych lokatorów Białego Domu. W omawianej dziedzinie

8 ,Acts o f  Congress are the supreme law o f  the land only when made in pursuance o f  
the Constitution, while treaties are declared to be so when made under the authority o f the 
United States”.

9 Szerzej na ten temat zob. Wacław Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne..., 
op.cit., s. 14 i nast.

10 Zob. United States v. Curtiss-Wright Export Corporation, 299 U.S. 304, 1936.
11 Zob. Ryszard M. Małajny, Pozycja ustrojowa Kongresu USA. Katowice: 

Uniwersytet Śląski, 1992-1995,1.11, s. 63-64.
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G. Washington kontynuował jedynie praktykę pisemnego zasięgania 
rady, jak  też informowania legislatywy o przebiegu rokowań.

Senat, chcąc niejako zrekompensować sobie taki stan rzeczy, już 
w 1794 roku stworzył kolejny precedens, który skutecznie miał zagwa
rantować jego miejsce w procedurze traktatowej -  mianowicie zawarto 
wówczas tak zwany „traktat Jaya” (the J a y ’s Treaty; od nazwiska ówcze
snego sekretarza stanu Johna Jaya). Można stwierdzić, iż kontrowersje 
związane z omawianym porozumieniem dotyczyły raczej roli, jaką miała 
odgrywać legislatywa, niż postanowień samego układu1". Problem, który 
się wówczas zarysował, dotyczy możliwości wprowadzania przez Senat 
poprawek (<amendments), zastrzeżeń (reservations) lub interpretacji (in
terpreta tions^. W przypadku „traktatu Jaya” izba wyższa postawiła 
przed egzekutywą swoiste ultimatum: albo zostaną częściowo zawieszone 
postanowienia art. XII traktatu, albo zostanie on zaopiniowany negatyw
nie. W trosce o szybkie sfinalizowanie prac, zdecydowano się przystać na 
wymóg Senatu. Należy stwierdzić, że od tego czasu izba wyższa może 
ingerować w proces zawierania traktatu, jednak dopiero wówczas, gdy 
rząd wynegocjuje przedmiotową umowę.

Siła pozycji prezydenta w procedurze traktatowej nie wynika jedynie 
z prawa do negocjacji treści układu. Do istotnych czynników należy także 
możliwość odmowy podpisania wynegocjowanego i już zaakceptowane
go przez Senat układu, a co za tym idzie -  prezydent może także odmó
wić wymiany dokumentów ratyfikacyjnych14. Tak więc, zwierzchnik

12 Szerzej na temat szczegółów tego porozumienia zob. Wacław Szyszkowski, Traktaty 
a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 110-111.

b Czasem szokuje liczba samych poprawek. Dwa traktaty regulujące status Kanału 
Panamskiego zostały uzupełnione 145 poprawkami, 26 zastrzeżeniami i 18 interpretacjami. 
Szerzej o tych trzech możliwościach wpływu na tekst umowy zob.: Ryszard M. Małajny, 
Pozycja ustrojowa..., op.cit., t. 11, s. 76-78. Zob. także: Lesław Kański, Kompetencje 
Kongresu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1982, s. 57-61 
oraz Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zarys monografii. 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, 1981, s. 393 i nast. Prawomocność 
senackich poprawek została uznana przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu w sprawie Haver v. 
Yaker w 1869 roku, co zostało potwierdzone opinią w sprawie Fourteen Diamond Rings v. 
United States w 1901 roku.

14 Zob. decyzja w sprawie Missouri Pacific Railway Co. v. Kansas 248 U.S. 276, 1919. 
W tym miejscu wdarto zatrzymać się na rzeczywistej rołi Senatu w procedurze zatwierdza
nia traktatów'. Należy wyraźnie podkreślić, że jest to sfera w s p ó ł n у с h uprawnień 
prezydenta i Kongresu -  można by powiedzieć, że zwierzchnik egzekutywy dokonuje 
ratyfikacji de facto, zaś Senat de iure. Jak wspomniano powyżej, ranga łegisłatury jest 
potwierdzona explicite w tekście Konstytucji. Przypomnijmy -  odpowiedni zapis znajduje
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amerykańskiej egzekutywy posiada niesłychanie istotne uprawnienia 
kształtowania -  na każdym szczeblu -  procedury traktatowej.

Izba wyższa może umieszczać poprawki lub zastrzeżenia (do ich 
przegłosowania wystarczy zwykła większość głosów) także w tekście 
wynegocjowanym przez egzekutywę1'.  Praktycznie, to do niej należy 
przywilej ratyfikowania danej umowy, naturalnie po wcześniejszym 
otrzymaniu senackiej zgody16. Jak zostało wskazane powyżej, prezydenta 
nie wiąże pozytywna opinia Senatu, może on zrezygnować z podjęcia 
dalszych kroków, jeśli uzna, że sens danej umowy został zbyt zmieniony 
na Kapitolu.

Do takiej sytuacji doszło np. w marcu 1920 roku, podczas procedury 
ratyfikacyjnej traktatu wersalskiego, kiedy to egzekutywa samodzielnie 
pracowała nad jego treścią. Odpowiedzią Senatu była, co prawda, zgoda 
na ratyfikację, wszakże pod warunkiem uwzględnienia pakietu zastrzeżeń 
(tzw. the Lodge Reservations). Prezydent Woodrow Wilson nie zgadzał 
się z owymi zastrzeżeniami, toteż nie uwzględnił tych uregulowań. 
O wadze politycznej takich działań może świadczyć fakt, że przyczyną, 
dla której Stany Zjednoczone nie zostały członkiem Ligi Narodów17, był 
brak ratyfikacji traktatu.

się w artykule 11 (czyli „prezydenckim”) § 2 ust. 2. Zatem Senat nie ratyfikuje samodziel
nie traktatów, lecz współuczestniczy w tej procedurze -  jest elementem koniecznym 
i zarazem niewystarczającym, aby daną umowę ratyfikować.

13 Zob. np. Edward Samuel Corwin, The President: Office and Powers, 1787-1984:
History and Analysis o f  Practice and Opinion. New York: New York University Press,
1984, s. 241 oraz Wacław Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 67.

16 Jak słusznie zauważa Kazimierz Nowak, Senatowi można by przypisać rołę organu 
posiadającego w zasadzie prawo weta wobec posunięć egzekutywy; zob.: Kazimierz 
Nowak, Svstem prezvdencjalnv Stanów Zjednoczonych. Toruń: Towarzystwo Naukowe, 
1969, s. 179.

17 Nota hene powszechnie uważa się, że winę za taki stan rzeczy ponosi sam 
W. Wilson, czyli główmy propagator traktatu wersalskiego w USA. Prezydent odsunął 
senatorów' od negocjacji i zwrócił się o przychylność do opinii publicznej, nie dbając 
o zapewnienie sobie stosownego poparcia na Kapitolu. Co więcej -  prezydent byl 
nieprzejednany również w sprawie (w gruncie rzeczy nieistotnych) kongresowych 
poprawek (the Lodge reservations). Szerzej zob. np. Jeffrey К. Tułis, The Rhetorical 
Presidency. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987, s. 147-148; James 
L. Sundquist, Constitutional Reform and Effective Government. Washington, D.C.: 
Brookings Institution, 1986, s. 67, czy też zwłaszcza Arthur Stanley LINK, Wilson the 
Diplomatist. A Look at His Major Foreign Policies. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1957, 
s. 127 i nast. Reakcja Wilsona na odrzucenie traktatu w: „New' York Times” z 11 listopada 
1923 roku. Szerzej zob. np. Edward Samuel Corwin, Presidential Power and the 
Constitution: Essays. Ithaca: Cornell University Press, 1976, s. 50 і nast.
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Jednakże z owego uprawnienia korzystano stosunkowo rzadko -  na 
ogólną liczbę około 1500 układów zawartych przez USA od początku ich 
państwowości, aż 1300 uzyskało aprobatę Senatu18. W latach 1900-2000 
negatywnie odniesiono się na Kapitolu do następujących porozumień:

-  traktat wersalski (marzec 1920),
-  umowa handlowa z Turcją (styczeń 1927),
-  umowa z Kanadą dotycząca drogi wodnej na Rzece św. Wawrzyńca 

(marzec 1934),
-  umowa akcesyjna do Stałego Międzynarodowego Trybunału Spra

wiedliwości (styczeń 1935),
-  protokół genewskiej konwencji prawa morskiego (maj 1960),
-  protokół montrealskiej konwencji prawa lotniczego (marzec 1983),
-  traktat o całkowitym zakazie przeprowadzania prób nuklearnych (13 

października 1999)19,
-  traktat rzymski powołujący Międzynarodowy Trybunał Karny (maj 

2002).
Do powyższej listy należy także dołączyć konwencję dotyczącą broni 

chemicznej (z 1990 roku) oraz dwie części międzynarodowej konwencji 
regulującej żeglugę towarową (czerwiec 1991). Co prawda, w przypadku 
tych dwóch ostatnich aktów nie odmówiono ich ratyfikacji, lecz pierwszy 
z nich wciąż pozostaje nieratyfikowany, drugi zaś został zwrócony do 
prezydenta20. Brak działania ze strony Kongresu jest także pewną możli
wością zdystansowania się do zawartego przez prezydenta układu -  np. 
międzynarodowa konwencja karania zbrodni przeciwko ludzkości trafiła 
do Senatu w 1949 roku, zaś rozpatrywać ją  zaczęto w... 1986 roku21.

Bywa oczywiście i tak, że kryzysy międzynarodowe przyczyniają się 
do zacieśnienia wzajemnej współpracy pomiędzy egzekutywą a legisla

18 James M. Lindsay, Congress and the Politics o f U.S. Foreign Policy. Baltimore, 
Md.: The Johns Hopkins University Press, 1994, s. 79 oraz Ryszard M. Malajny, Pozycja 
ustrojowa..., op.cit., 1.11, s. 76.

19 Powyższe dane za: Congressional Quarterly’s Guide to Congress. Washington,
D.C.: Congressional Quarterly Press, 2000, s. 203.

20 Za: Lyn Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency: Washington to Clinton. 
Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 1998, s. 323. Zob. także: Christian L. Wiktor 
(ed.), Unperfected Treaties o f  the United States o f America, 1776-1976. Dobbs Ferry, 
N.Y.: Oceana Publications, 1976-1994. Wydaje się, iż zwrot aktu do prezydenta można 
traktować jako funkcjonalny substytut odmowy ratyfikowania kwestionowanego 
porozumienia w wynegocjowanej formie.

21 Za: Peter M. Shane, Harold H. Bruff, Separation o f  Powers Law..., op.cit., s. 611
612.
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tywą22. Tak czy owak, gdy traktat nie uzyska pozytywnej opinii Senatu, 
wraca do prezydenta, co jest równoznaczne z odrzuceniem kwestionowa
nego aktu, przynajmniej w jego dotychczasowej formie.

Praktyka realizowania własnych uprawnień traktatowych przez legi
slatywę i egzekutywę jest dowodem politycznego wykorzystania posia
danych środków. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy mogą być np. 
perturbacje na przełomie 1968 i 1969 roku dotyczące ratyfikowania trak
tatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Umowa ta stała się także 
jednym z ważniejszych elementów walki wyborczej Huberta Humphreya 
z Richardem Nixonem.

Prezydent może incydentalnie wykorzystywać wynegocjowany traktat 
w walce politycznej z innymi państwami. Przykładowo: pod koniec lat 
siedemdziesiątych XX wieku prezydent Jimmy Carter zwrócił się do 
Senatu o zawieszenie procedury ratyfikacyjnej traktatu o ograniczeniu 
zbrojeń strategicznych (SALT II). Powodem takiego posunięcia była 
decyzja władz radzieckich o wkroczeniu do Afganistanu w grudniu 1979 
roku.

Poza wspomnianymi możliwościami, do szefa egzekutywy należy 
również decydowanie o formie, jaką ma przyjąć odpowiednie porozumie
nie. Dopuszcza się zastosowanie wspomnianych już dwu formuł: traktatu, 
lub też tzw. executive agreements pełnomocnych przedstawicieli rządu 
Stanów Zjednoczonych. Szersze omówienie tej problematyki znajduje się 
w dalszej części rozdziału.

Senat poza omówionym uczestniczeniem w procedurze ratyfikacyjnej 
i ograniczonymi możliwościami wpływu na kształt wynegocjowanego 
traktatu, może również wpływać na zawieranie porozumień międzynaro
dowych poprzez włączanie (w charakterze negocjatorów) przedstawicieli 
władzy ustawodawczej do rokowań. Takie rozwiązanie daje wiele korzy
ści obu organom władzy: legislatywa ma poczucie, iż jest istotnym ele
mentem procesu tworzenia umów międzynarodowych, co z kolei rzutuje 
na egzekutywę, która może się spodziewać przychylnego przyjęcia od
powiednich uregulowań w Kongresie. Jak widać, korzyści z dobrych 
relacji pomiędzy Białym Domem a Kapitolem są obopólne. Tej współ
pracy może również służyć kontaktowanie się sekretarza stanu z kongre
sowymi komisjami do spraw stosunków zagranicznych. Dla przykładu

~  Przykładem może być choćby poprawka autorstwa senatora Hanka Browna 
(R, Kolorado) z 21 września 1995 roku. Szerzej zob. Rebecca K.C. Hersman, Friends and 
Foes: How Congress and the President Really Make Foreign Policy. Washington, D.C.: 
Brookings Institution Press, 2000, s. 67 і nast.
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można wspomnieć o licznych konsultacjach, jakie prowadził -  przy oka
zji negocjowania traktatu pokojowego z Japonią w 1952 roku -  John 
Foster Dulles z senacką podkomisją ds. Dalekiego Wschodu, 
o współudziale parlamentarzystów w negocjacji porozumienia SALT 
w 1977 roku23, czy też o uczestnictwie (w 1994 roku) przewodniczącego 
senackiej komisji ds. sił zbrojnych (Sam Nunn) w delegacji negocjującej 
z przywódcami haitańskich sił zbrojnych24. W rezultacie pojawiło się 
z czasem określenie „dyplomacja kongresowa” (congressional diploma
cy)"'. W sumie jednak, aktywność przedstawicieli legislatywy w oma
wianej kwestii sprowadza się zazwyczaj do roli doradców i obserwato- 

'  26 row .
Dla porządku należy dodać, że opisywana tutaj praktyka rodzi także 

pewne trudności. Pomijając istotny, lecz dość prozaiczny dylemat: czy 
parlamentarzysta ma uczestniczyć w posiedzeniu Kongresu, czy np. 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ27, warto zwrócić uwagę na sprawę dużo 
bardziej zajmującą. Otóż, opisana wyżej aktywność przedstawicieli legi
slatywy dokonuje się pod działaniem obowiązującego zapisu Konstytucji 
(art. I § 6 ust. 2), który zabrania członkom Kongresu sprawowania urzę
dów cywilnych w okresie, gdy pełnią funkcje parlamentarzysty. Rzeczy

ъ  Congressional Quarterly’s Guide to Congress, op.cit., s. 202 oraz Cecil V. Crabb, 
Jr., Pat M. Holt, Invitation to Struggle: Congress, the President, and Foreign Policy. Wa
shington D.C.: CQ Press, 1989, s. 277-278.

24 Zob. w: Congressional Quarterly’s Guide to Congress, op.cit., s. 168-169.
23 W: Dick Cheney, Congressional Overreaching in Foreign Policy, [w:J Robert

E. DiClerico (ed.), Analyzing the Presidency, Guilford, CT: Dushkin, 1990, s. 236. Zob. 
także: James M. Lindsay, Congress and the Politics..., op.cit., rozdz. 6.

26 Za: Francis O. Wilcox, Congress, the Executive, and the Foreign Policy. New York: 
Harper and Row, 1971, s. 55-56. Niezależnie od oceny owej praktyki, warto przytoczyć 
w tym miejscu opinię L. Kańskiego. Zauważa on, że chodzi tu nie tyle o merytoryczne 
uwagi dotyczące negocjowanej umowy, ile raczej o przyczynienie się do powstania kli
matu zgody w stosunku do przedmiotowego traktatu, co z kolei powinno zaowocować 
pozytywnie zakończoną procedurą ratyfikacyjną; zob. Lesław Kański, Kompetencje Kon
gresu..., op.cit., s. 54. O różnych formach wpływu parlamentarzystów na dyplomację zob. 
Randałł B. Ripley, James M. Lindsay (eds.), Congress Resurgent: Foreign and Defense 
Policy on Capitol Hill. Ann Arbor: University o f Michigan Press, 1993, s. 261 і nast. 
Członkowie Kongresu negocjatorzy są pownływnni na stosunkowi) krótkie okresy i dła 
swojej aktywności nie wymagają zgody Kapitolu.

27 Zob. Abraham Holtzman, Members o f Congress as Presidential Diplomats in the 
United Nations. „Congress and the Presidency”, Vol. 24, No 2, Fall 1997, s. 149 і nast. 
Szerzej o uczestnictwie Senatorów' w konferencjach międzynarodowych i spotkaniach 
organizacji międzynarodowych zob. Committee on Foreign Relations, United States Sena
te..., op.cit., s. 23-24.
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wiście, początkowo spełniano ten warunek -  kiedy prezydent James Ma
dison powołał w 1814 roku dwóch członków Kongresu do współudziału 
w negocjowaniu traktatu pokojowego z Wielką Brytanią, obaj parlamen
tarzyści zrzekli się swych mandatów. Jednak pomimo istnienia takiego 
precedensu, nie złożyli mandatów trzej senatorowie, powołani w 1898 
przez prezydenta Williama McKinleya jako negocjatorzy w rozmowach 
pokojowych z Hiszpanią. Podobnie było w przypadku czterech członków 
amerykańskiej delegacji na konferencję założycielską ONZ w San Fran
cisco w 1945 roku. Wątpliwości prawne, związane z tym problemem, 
rozstrzygnięto arbitralnie w ten sposób, że -  dzięki wzajemnemu poro
zumieniu pomiędzy obydwiema gałęziami władzy -  ustalono, iż parla- 
mentarzysta-negocjator nie jest przedmiotowym urzędnikiem w rozumie
niu odpowiednich postanowień Konstytucji. Było to konieczne, aby 
usankcjonować wskazane wyżej korzyści o charakterze politycznym, 
płynące z włączania parlamentarzystów w proces negocjacji.

Bardzo ciekawa jest też praktyka, kiedy to nie parlamentarzyści wy
jeżdżają współuczestniczyć w negocjowaniu umowy międzynarodowej, 
lecz to do nich przyjeżdżają głowy państw, premierzy i inni politycy, aby 
apelować o zajęcie stosownego stanowiska2 .

I w końcu -  last but not k a s t  -  legislatywa może ograniczyć skutecz
ność zapisów uwzględnionych w zawartych już traktatach poprzez przy
jęcie ustawodawstwa celowo sprzecznego z postanowieniami umowy 
międzynarodowej29.

3.3. WYPOWIADANIE ORAZ OGRANICZANIE MOCY 
OBOWIĄZUJĄCEJ ZAWARTYCH POROZUMIEŃ 

MI ĘDZYNARODOWYCH

Jednym z istotnych uprawnień prezydenta jest możliwość wypowiadania 
zawartych już traktatów. Tej ważnej dziedziny również nie uregulowano 
w tekście Konstytucji, w związku z czym jej ramy zostały wyznaczone 
przez praktykę. Zwolennicy możliwie szerokich kompetencji legislatywy 
(również dotyczących tej sfery) podkreślają, iż Senat w procedurze

28 Zob. w: Louis Fisher, The Politics o f  Shared Power: Congress and the Executive. 
College Station: Texas A&M University Press, 1998, s. 215.

29 Zob. orzecznictwo SN: Head Money Cases, 112 U.S. 580, 1884 oraz La Abra Silver 
Mining Co. v. United States 175 U.S. 423, 1899.
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uchwalania traktatów znajduje swe -  ograniczone, jakkolwiek potwier
dzone zapisami ustawy zasadniczej -  miejsce30. Ostatecznie to jednak 
kolejni szefowie egzekutywy wykazali większą siłę przebicia -  i to pre
zydent występuje, jako wyłączny reprezentant Stanów Zjednoczonych, do 
innego rządu z oświadczeniem o uznaniu danej umowy międzynarodowej 
za wygasłą31. Od jego decyzji zależy to, czy działa samodzielnie32, czy 
też przy współudziale władzy ustawodawczej. Senatowi w omawianych 
kwestiach pozostawiono jedynie możliwość zanegowania traktatu naj
później na etapie ratyfikacji.

W przypadku, gdy ma dojść do wypowiedzenia traktatu, praktyka do
puszcza następujące rozwiązania:

1) wypowiedzenie traktatu w następstwie uwzględnienia stosownych 
zapisów ograniczających jego obowiązywanie,

2) wypowiedzenie traktatu na mocy porozumienia stron,
3) prezydent może wypowiedzieć dany traktat:
-  w drodze samodzielnej decyzji zwierzchnika egzekutywy33,
-  na mocy otrzymanej delegacji prawnej Kongresu (traktaty są wszak

że law o f  the land) poprzez stosowną uchwałę senacką (lub też 
wspólną rezolucję obu izb)34.

W literaturze przedmiotu istnieje także bardziej precyzyjny podział. 
Otóż, wymienia się następujące możliwości:

1) działanie egzekutywy jest wynikiem wcześniej otrzymanego upo
ważnienia całego Kongresu,

M Zob. bardzo ciekawe argumenty zwolenników ścisłej współpracy w tej kwestii 
prezydenta z Kongresem (Barry Goldwater) i uznania stosownych kompetencji jako 
uprawnień szefa egzekutywy (Edw'ard Kennedy) w: Christopher H. Pyle, Richard M. 
Pious, The President, Congress, and the Constitution: Power and Legitimacy in American 
Politics. New' York: The Free Press; London: Collier Macmillan Pub., 1984, s. 252-257 
oraz Termination o f  Treaties -  the Constitutional. Allocation o f  Power: Materials. 
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1979, s. 29-34 і 147-173.

л Zob. stanowisko SN w orzeczeniach: United States v. Pink czy też Goldwater v. 
Carter.

Tak właśnie postąpił po raz pierwszy prezydent Madison, który w 1815 roku wypo
wiedział traktat bez parlamentarnego upoważnienia.

"  Senat może w takim wypadku podjąć uchwałę a posteriori akceptującą posunięcie 
egzekutywy.

Za: Edw'ard Samuel Corwin, The Constitution and What it Means Today. Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1978, s. 172-173. O praktykach wypowiadania traktatów' 
za zgodą Senatu (oraz częściej -  bez niej) do 11 wojny światowej zob. Edward Samuel 
Corwin, The President: Office and..., op.cit., s. 481—482.
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2) działanie egzekutywy jest wynikiem wcześniej otrzymanego upo
ważnienia wyłącznie Senatu,

3) działania podjęte przez egzekutywę nie są poprzedzone stosownym 
upoważnieniem za strony legislatywy, lecz zostaje ono udzielone post 

factum  przez obie izby,
4) działalność egzekutywy nie jest poprzedzona stosownym upoważ

nieniem, lecz zostaje ono udzielone post factum  tylko przez Senat,
5) egzekutywa działa bez uprzedniej i bez późniejszej autoryzacji, czy 

to całego Kongresu, czy tylko samego Senatu3'.
Tak jak w wypadku decydowania o tym, jaką formę ma przyjąć za

wierane porozumienie międzynarodowe, znaczna dowolność panuje rów
nież przy wyborze konkretnych dróg postępowania w razie wycofania się 
z zobowiązań. Jest to raczej kwestia polityczna, na którą rzutują wzajem
ne stosunki pomiędzy zainteresowanymi gałęziami władzy.

Reasumując: traktaty (jak i omawiane w dalszej części rozdziału exe
cutive agreements) mogą być wypowiadane przez samego prezydenta 
samodzielnie lub też przy współudziale Kongresu. W tym drugim wy
padku, możemy mieć do czynienia z przegłosowaniem legislacji, która 
jest w konflikcie z niepożądanym traktatem lub też jest odmową uchwa
lenia stosownych aktów wykonawczych. Kongres nie może jednak s a 
m o d z i e l n i e  uwolnić kraju od zobowiązań międzynarodowych, któ
rych stroną są Stany Zjednoczone.

A zatem, w sprawie decydowania o ograniczaniu mocy obowiązującej 
zawartych porozumień międzynarodowych istnieją dwa przeciwstawne 
stanowiska. Albo wskazuje się na prezydenta, jako na organ uprawniony 
do samodzielnego działania w omawianej sferze, albo przypisuje się sto
sowne kompetencje obu gałęziom władzy. O politycznej randze problemu 
może świadczyć fakt, iż np. R. Reagan zdecydował -  samodzielnie -  
o ograniczeniu układów dotyczących członkostwa USA w UNESCO 
(1983), akceptacji jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawie
dliwości (1984) czy też regulujących wzajemne stosunki z Nikaraguą 
(1985).

Konkludując, należy stwierdzić, iż prezydent USA posiada prawo:
1) rozpoczynania rozmów traktatowych,
2) decydowania o ich przebiegu,
3) decydowania o formie zawieranego porozumienia,

35 Za: Termination o f  Treaties -  the Constitutional..., op.cit., s. 39—43.
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4) decydowania o jego wejściu w życie, w zależności od tego, czy 
Kongres ustosunkował się do niego przychylnie, wyrażając zgodę na 
ratyfikację,

5) wypowiadania traktatów.
Pomimo tych (zdawałoby się szerokich) możliwości działania prezy

denta, duże znaczenie ma również Kongres. Potwierdzeniem tej tezy 
może być sceptyczna opinia, jaką wygłosił w 1904 roku John Hay (se
kretarz stanu za prezydentur Williama McKinleya i Theodore Roosevel- 
ta): „Traktat wpływający do Senatu jest jak  byk idący na arenę. Nikt nie 
może orzec, jak  lub kiedy spadnie nań cios. Mimo to jedna rzecz jest 
pewna -  on nigdy nie opuści areny żywy”36. Z kolei Woodrow Wilson 
gorzko skonstatował, iż prezydencka władza zawierania traktatów (thet- 
reaty-making power) staje się w istocie władzą grzebania ich (the treaty- 
marring power)31. Tak więc wątpliwości i związane z nimi obawy, doty
czące ograniczania swobody działania, nie są znamienne jedynie dla 
okresu po II wojnie światowej38.

Kolejni zwierzchnicy władzy wykonawczej nieustannie czynią stara
nia o jak  najszerszy zakres możliwości działania w sferze kształtowania 
polityki traktatowej. Do istotniejszych środków służących temu celowi 
należą tzw. executive agreements.

3.4. POROZUMIENIA WŁADZY WYKONAWCZEJ 
(EXECUTIVE AGREEMENTS) -  ICH HISTORIA, 

RODZAJE I ZNACZENIE

Jakkolwiek w amerykańskiej Konstytucji uwzględniono jedynie możli
wość zawierania przez Unię traktatów, to praktyka polityczna wykształ
ciła także i inną formułę zawierania porozumień międzynarodowych. Są 
to właśnie executive agreements, czyli porozumienia władzy wykonaw

Cyt. w: Ryszard M. Małajny, Pozycja ustrojowa..., op.cit., t. 11, s. 91 oraz w: Wa
cław Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 231.

л  Za.: Arthur M. Schlesinger, Jr., The Imperial Presidency. Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1973, s. 80.

Ze względu na fakt, iż Stany Zjednoczone są sygnatariuszem odpowiedniego poro
zumienia międzynarodowego (Treaty o f  Principles Governing the Activities o f  States in the 
Exploration and Use o f  Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, Jan. 
27, 1967), przedmiotowe uregulow'ania są stosowane także do spraw' dotyczących prze
strzeni kosmicznej.
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czej. Należy przy tym podkreślić, iż prawo międzynarodowe nie rozróż
nia tych obydwu formuł. Wiedeńska konwencja prawa traktatowego, 
podpisana przez USA 24 kwietnia 1970 roku, uwzględnia jedynie trakta
ty, jako środek służący wiązaniu się ze sobą uczestników stosunków mię
dzynarodowych. Tym samym, traktaty w rozumieniu konwencji, zostały 
sprowadzone do traktatów w rozumieniu Konstytucji. Taki stan rzeczy 
miał być zresztą przyczyną, dla której Stany Zjednoczone nie ratyfiko
wały powyższej konwencji39.

Executive agreements są zawierane przez prezydenta lub przez niego 
powołanych i upełnomocnionych przedstawicieli. Inaczej niż traktaty, nie 
wymagają one do wejścia w życie zgody większości dwóch trzecich se
natorów. Jako że na układy rządowe decydująco wpływa praktyka poli
tyczna udział legislatywy przy executive agreements nie jest konieczny. 
Ponadto niektóre porozumienia władzy wykonawczej w ogóle nie obli
gują Senatu do wyrażenia jakiejkolwiek opinii, gdyż oparte zostały na 
uprawnieniach własnych prezydenta lub są porozumieniami zawieranymi 
w ramach wykonywania wcześniej uchwalonych ustaw.

W związku z tym, że instytucja executive agreements nie znalazła 
uregulowania w zapisach Konstytucji40, decyzje w tej materii pozosta
wiono orzecznictwu SN41. Jakkolwiek historia porozumień władzy wy
konawczej sięga początków amerykańskiej państwowości, jednak dopiero 
w XX wieku zaczęto po nie sięgać częściej. Wtedy też zainteresował się 
tą  kwestią SN. Pretekstem stało się nawiązanie przez Stany Zjednoczone 
stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim.

W roku 1933 prezydent Franklin D. Roosevelt podpisał w imieniu 
USA tzw. protokół Litwinowa. Akt ten pociągnął za sobą wiele innych 
porozumień, w tym także dotyczących spraw majątkowych. Wobec zna- 
cjonalizowania przez ZSRR udziałów rosyjskich firm ubezpieczenio
wych, niezależnie od miejsca inwestycji, a więc także i na terenie Stanów

л  Zob.: Thomas M. Franek, Michael J. Glennon, Foreign Relations and National Se
curity Law. Cases, Materials and Simulations. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1993, 
s. 282.

40 Mylnie -  Kazimierz Nowak, System prezydencjalny..., op.cit., s. 173. 
Nieuwzględnienie explicite w ustawie zasadniczej executive agreements jest bodaj 
najważniejszą (obok pominięcia roli Senatu) różnicą pomiędzy porozumieniami władzy 
wykonawczej a traktatami. O innych próbach rozróżnienia zob. Wacław Szyszkowski, 
Traktaty a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 100 i nast.

41 Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w kwestii executive agreements w: 
Lawrence Margolis, Executive Agreements and Presidential Power in Foreign Policy. New 
York: Preager, 1986, s. 50 і nast.
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Zjednoczonych, zaskarżono powyższe uregulowania w sprawie United 
States v. Belmont z 1937 roku42. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż 
prezydent istotnie ma prawo do zawierania umów międzynarodowych, 
posiadając w tej dziedzinie stosunkowo dużą swobodę -  jak  dowodził 
sędzia Sutherland: „międzynarodowa umowa (-) nie zawsze jest trakta
tem, który wymaga uczestnictwa Senatu”43. Wynika to z określenia pre
zydenta jako jedynego organu władzy kompetentnego do regulowania 
spraw międzynarodowych, co z kolei jest konsekwencją postanowień 
zawartych w artykule II Konstytucji USA44 i potwierdzonych w decyzji 
w sprawie United States v. Curtiss-Wright Export Corporation. Zatrzy
majmy się na chwilę przy tym orzeczeniu.

Jedna z amerykańskich firm wysunęła zarzut, iż doszło do sprzenie
wierzenia się zasadzie separacji władz, w związku z delegowaniem wła
dzy ustawodawczej na rzecz egzekutywy4'.  Sąd Najwyższy (przewodni
czącym składu orzekającego był sędzia Charles Evans Hughes) stanął na 
stanowisku, iż taka delegacja nie ma prostego przełożenia na sferę polity
ki zagranicznej46. Między innymi właśnie wokół tej kwestii -  odmienno

42 Szerzej o tych wydarzeniach zob. Andrzej Mania, Polityka Stanów Zjednoczonych 
wobec Związku Radzieckiego w latach 1933-1941. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1987. Z kolei o orzeczeniu United States v. Belmont zob. np. Wacław 
Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 97 i nast.

43 „But an international compact (-) is not always a treaty which requires the partici
pation o f  the Senate"; zob. United States v. Belmont 301 U.S. 324, 330.

44 „Governmental power over external affairs is not distributed, but is vested exclu
sively in the national government. And in respect o f  what was done here, the Executive had 
authority to speak as the sole organ o f  that government. The assignment and the agre
ements in connection therewith did not, as in the case o f  treaties, as that term is used in the 
treaty making clause o f  the Constitution (article 2, 2), require the advice and consent o f  the 
Senate", ibidem. Należy jednak podkreślić, że -  jeśli idzie o same executive agreements -  
już w 1934 roku uchwalono ustawę o wzajemnym obrocie handlowym (The Reciprocal 
Trade Agreements Act), która wymuszała na prezydencie zawieranie executive agreements 
dotyczących redukowania ciężarów' (w granicach określonych przez Kongres) w imporcie 
między układającymi się stronami. Tym samym legislatywa wwrazila zgodę na takie ure
gulowanie powyższej kwestii; niejako na potwierdzenie tego stanowiska w następnych 
łatach zawarto ponad czterdzieści stosownych porozumień; zob. Jułius W. Pratt, Vincent P. 
De Santis, Joseph M. Siracusa, A History o f United States Foreign Policy. Englewood 
Cliffs: Prentice-Hałł, Inc., s. 8.

43 Szerzej na temat problematyki delegacji władzy legislatywy na rzecz egzekutywy 
zob. choćby Louis Henkin, Foreign Affairs and and the US Constitution. Oxford: Oxford 
University Press, 1997, s. 123 і nast.

46 Z powyższymi problemami związana jest też sprawa możliwości delegowania sto
sownych uprawnień przez Kongres na rzecz egzekutywy. O iłe praktyka taka w polityce 
wewnętrznej została uznana przez SN za sprzeczną z Konstytucją (Wayne v. Southard),
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ści polityki wewnętrznej i zagranicznej -  osnuta jest argumentacja SN. 
Skonstatowano, że o ile sprzeniewierzenie się regule niedelegowania 
uprawnień w polityce wewnętrznej jest jawnym naruszeniem zasad kon
stytucyjnych, o tyle specyfika polityki zagranicznej niweluje to obostrze
nie. Takie stanowisko wynika z następujących przesłanek.

Według sądu różnice (określone zresztą jako „fundamentalne”) we 
władzy rządu federalnego dotyczące spraw wewnętrznych i zewnętrznych 
są niewątpliwe47. Co więcej, powoływanie się na zapisy konstytucyjne 
jest dopuszczalne jedynie w wypadku rozstrzygania spraw wewnętrz
nych. Siłę argumentacji wzmocniono przytoczeniem nieco wcześniejsze
go -  choć pochodzącego także z 1936 roku -  orzeczenia, w którym 
stwierdzono m.in., że „uprawnienia nie objęte konstytucyjnym wylicze
niem pozostały w niezmienionej formie w gestii poszczególnych sta
nów”4 .

Sąd Najwyższy przypomniał jednocześnie, że o ile zmieniają się rzą
dzący, politycy, formy rządów, o tyle suwerenność jest przymiotem im- 
manentnym, jedynie w części dobrowolnie scedowanym na rzecz wspól
nych organów władzy. Skoro zatem Unia istniała jeszcze przed przyję
ciem Konstytucji, ta zaś nie zmieniła powyższych unormowań, to są one 
obowiązujące i po jej przyjęciu. Ponadto, nie dość, że obie sfery władzy 
posiadają własną specyfikę, to jeszcze sprawowana w ich ramach władza 
nie jest bynajmniej rozłożona proporcjonalnie pomiędzy egzekutywę 
i legislatywę. Zdaniem sądu, to właśnie tylko prezydent ma możliwość

o tyle -  zgodnie właśnie z orzeczeniem Curtiss-Wright Corp. v. United States -  w sferze 
stosunków zagranicznych owa wykładnia nie ma zastosowania.

47,,Differences between the powers o f  the federal government in respect o f  foreign or 
external affairs and those in respect o f  domestic or internal affairs. That there are diffe
rences between them, and that these differences are fundamental, may not be doubted".

48 „What was not embraced by the enumeration remained vested in the states without 
change or impairment"; zob. Carter v. Carter Coal Co. 298 U.S. 238, 294. Por. z: „Now the 
governments o f  the States possess all the powers o f  the Parliament o f  England, except such 
as have been delegated to the United States or reserved by the people"; zob. Munn v. State 
of Illinois 94 U.S. 113 (1876), 124. Stosowne uprawnienia w dziedzinie stosunków 
zagranicznych zostały uregulowane jeszcze w Deklaracji Niepodległości: „The 
Representatives o f  the United States o f  America have fu ll Power to levy War, conclude 
Peace, contract Alliances, establish Commerce and to do all other Acts and Things which 
Independent States may o f  right do. Jak to obrazowo ujął Rufus King: Considering them 
[the StatesJ as political beings, they were dumb, fo r  they could not speak to any foreign 
sovereign whatever. They were deaf, fo r  they could not hear any propositions from such 
sovereign. They had not even the organs or faculties o f  defence or offence, fo r they could 
not o f  themselves raise troops, or equip vessels, fo r  war"; 5 Elliot’s Debates, 212.1.
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i prawo „przemawiać lub słuchać” jako reprezentant całego narodu49. Co 
istotne, na poparcie powyższej tezy przytoczono opinię senackiej Komisji 
Spraw Zagranicznych z 15 lutego 1816 roku'0.

Takie -  jak  się wydaje szerokie -  delegowanie pewnych kompetencji 
wynika głównie z przesłanek pragmatycznych: sędziowie zauważyli, że 
to właśnie prezydent, dzięki swojemu aparatowi wykonawczemu, otrzy
muje najpełniejszy obraz rzeczywistości'1. Ponadto znakomita większość 
aktów prawnych Kongresu upoważnia zwierzchnika egzekutywy do po
dejmowania stosownych działań w dziedzinie polityki zagranicznej. To 
z kolei pociąga za sobą daleko większą „swobodę prawną”, niż dopusz
czają uregulowania w obrębie polityki wewnętrznej kraju. W polityce 
zagranicznej albo pozostawia się pewne sprawy do uregulowania zgodnie 
z bardzo dowolnym osądem zwierzchnika egzekutywy {unrestricted 
judgment), albo wypracowuje się standardy bardziej ogólne, niż analo
giczne w polityce wewnętrznej'". Przykładami takiej wykładni -  jak 
stwierdzono w orzeczeniu -  mogą być choćby postanowienia szeregu 
ustaw regulujących sprawy związane z dopuszczalnym tonażem oraz 
innymi wymogami wobec jednostek pływających obcych państw. Jeśli 
p r e z y d e n t  uzna, iż nie należy stosować powyższych obostrzeń, to 
-  zgodnie z decyzją Kongresu -  może proklamować taki stan rzeczy'3. 
Rozwiązanie takie nie jest charakterystyczne wyłącznie dla XIX stulecia, 
dlatego też wypada przytoczyć zapisy z rezolucji przyjętej przez Kongres 
14 marca 1912 roku: w razie stwierdzenia (ponownie: przez prezydenta) 
że w którymś z państw Ameryki stosuje się przemoc z użyciem środków 
pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, zwierzchnik armii amerykań
skiej (prezydent) jest władny wydać stosowną proklamację, na mocy 
której zabrania się handlu bronią, z wyłączeniem wszakże ograniczeń

49 „In this vast external realm, with its important, complicated, delicate and manifold 
problems, the President alone has the power to speak or listen as a representative o f  the 
nation"', zob. Curtiss-Wright Export Corp. 299 U.S. 304, 319.

30 „The President is the constitutional representative o f  the United States with regard 
to foreign nations". 8 U.S. Senate Committee Reports on Foreign Relations, s. 24; cyt. 
ibidem.

31 „Moreover, he, not Congress, has the better opportunity o f knowing the conditions 
which prevail in foreign countries, and especially is this true in time o f war. He has his 
confidential sources o f information. He has his agents in the form o f  diplomatic, consular 
and other officials"; zob. Curtiss-Wright Export Corp. 299 U.S. 304, 320.

32 Curtiss-Wright Export Corp. 299 U.S. 304, 325 oraz cytowane tam rezolucje.
33 Ustawy z: 7 stycznia 1824 (c. 4, 4, 4 Stat. 3), 24 maja 1828 (c. 111,4 Stat. 308) oraz 

24 lipca 1897 (c. 13, 30 Stat. 214).
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i wyjątków określonych przez samego prezydenta. Niestosowanie się do 
powyższych uregulowań obłożone jest odpowiednią sankcją'4.

Swobodą działania egzekutywy w dziedzinie polityki zagranicznej 
można również tłumaczyć zawarcie w 1940 roku executive agreement 
z Wielką Brytanią''. Prezydent F.D. Roosevelt zawarł stosowne porozu
mienie z premierem Winstonem Churchillem, na mocy którego dokonano 
wymiany pięćdziesięciu jednostek floty amerykańskiej za prawo do ko
rzystania z baz brytyjskich zlokalizowanych na zachodnim Atlantyku. 
Istotnie, trudno wyobrazić sobie unormowanie takiej kwestii w traktacie 
międzynarodowym, a więc przy udziale Kongresu. Chodziło tu nie tylko 
o zachowanie tajności i stosunkowo szybkie zakończenie rozmów, lecz 
zwłaszcza o uniknięcie -  wszakże koniecznej w tak istotnej sprawie -  
narodowej batalii o kształt i charakter zobowiązań międzynarodowych 
Unii56.

Racje władzy wykonawczej SN ponownie potwierdził w 1981 roku. 
W orzeczeniu Dames & Moore v. Regan podtrzymano prawomocność 
zawarcia przez prezydenta J. Cartera executive agreement z Iranem. 
W uzasadnieniu wskazano na dotychczasową (przyzwalającą) postawę 
samego Kongresu.

Legislatywa starała się ograniczyć swobodę działania prezydenta 
głównie poprzez ustawowy wymóg informowania Kongresu o wszelkich 
porozumieniach międzynarodowych. Zagadnienie to zostanie szerzej 
omówione w rozdziale 7.

Powróćmy do kwestii zasadniczych. Otóż, wielce wymowna jest sta
tystyka dotycząca liczby zawartych układów rządowych: o ile w 1930 
roku podpisano zaledwie 9 executive agreements і 25 traktatów, to

34 Tutaj właśnie znalazły się takie same środki, które później powtórzono w 1934 roku. 
Opinię na temat wzajemnych powiązań pomiędzy stosow'aniem instytucji embarga i po
krewnych instrumentów', a zagadnieniem delegacji władzy ustawodawczej Sąd Najwyższy 
wyraził w orzeczeniu do sprawy Panama Refining Co. v. Ryan.

33 Chodzi o tak zwane Destroyers fo r  Bases Agreement.
36 Wielce wymowne są słowa Roberta E. Sherwooda: Roosevelt byl „zdeterminowany

do znalezienia sposobu na okpienie Kongresu, i udało mu się to” („was determined to find  
a way to circumvent Congress on this problem, and he found it'j; cyt. za: Robert E. 
Sherw'ood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History. New' York: Harper, 1950, s. 175. 
Inne spektakularne przykłady executive agreements to: Lend-Lease Act z 1941 roku, 
porozumienia jałtańskie i poczdamskie z 1945 roku, układ SALT 1 z 1972 roku, 
porozumienie pokojowe z Wietnamem z 1973 roku czy też porozumienie synajskie z 1975 
roku.
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w 1971 roku było już 214 porozumień egzekutywy i 17 traktatów '7. 
W sumie -  w latach 1789-1979 podpisano 8908 executive agreements 
i (zaledwie) 1281 traktatów '8. Liczbę zawartych w latach 1949-1998 
traktatów i executive agreements przedstawiono na wykresie 1 zamiesz
czonym w aneksach. Ta dysproporcja dobitnie świadczy o zmianie rangi 
traktatów wśród umów międzynarodowych zawieranych przez USA' . 
Jak widać, priorytetowe stały się właśnie układy rządowe, których stoso
wanie mogłoby wskazywać na wzmocnienie roli egzekutywy w prowa
dzeniu polityki zagranicznej, kosztem osłabienia funkcji Kongresu.

Teoria „kompetencji domniemanych” lub „pochodnych” (implied, in
cidental powers) zdaje się uzasadniać takie stanowisko. Zgodnie z nią, 
danej władzy przypisuje się nie tylko te uprawnienia, które wywodzą się 
z zapisów konstytucyjnych i delegacji ustawowej, lecz ró w n ie  te, które 
wynikają -  przez domniemanie -  z samych zadań i funkcji danej władzy, 
z jej prawnej formy funkcjonowania60. Istotą takiego rozwiązania jest 
stwierdzenie, według którego uznaje się, iż wiążące konstytucyjnie nor
my prawne znaleźć można także poza samą ustawą zasadniczą6 . Zaś co 
do podstawy konstytucyjnej takiego -  jakże daleko idącego -  rozstrzy
gnięcia, do dyspozycji pozostaje zapis zawarty w art. I § 8 ust. 18. 
Uwzględniona tam formuła necessary and proper stała się podstawą do 
wielu późniejszych działań, wskazując środki „konieczne i właściwe” do 
realizowania stosownych uprawnień62.

37 Za samej prezydentury Richarda Nixona zawarto (tylko w okresie do 1 maja 1972 
roku) 608 porozumień i 71 traktatów. Wszystkie dane za: Arthur M. Schlesinger, Jr., The 
Imperial Presidency, op.cit., s. 313.

38 Dane za: Lawrence Margolis, Executive Agreements and..., op.cit., s. 108. Co do 
systematyki dotyczącej sfer regulowanych za pośrednictwem traktatów, to: 34% dotyczy 
pomocy międzynarodowej, 22% współpracy społecznej, 13% współpracy ekonomicznej, 
12% spraw o charakterze administracyjnym i dyplomatycznym; dane za lata 1946-1965 w: 
Peter H. Rohn, Treaty Profiles. Santa Barbara, Calif.: Clio Books, 1976, s. 244.

39 Zdaniem niektórych autorów, uzasadnia to stwierdzenie traktatów, w gruncie rzeczy, 
rozmywaniu się (blurred) granicy miedzy traktatami a porozumieniami władzy 
wykonawczej; zob. Charles J. Stevens, The Use and Control o f  Executive Agreement: 
Recent Congressional Initiatives. „Orbis”, Vol. 20, No. 4, Winter 1977, s. 929.

60 Zob.: Kazimierz Nowak, Armia w strukturze władzy USA. Warszawa, Wydawnictwo 
MON, 1976, s. 113-114.

61 Dla porządku należy wspomnieć także o drugiej koncepcji -  „uprawnień 
wyliczonych” (enumerated powers) lub wyraźnych (expressed powers). Mamy z nią do 
czynienia wiedy, gdy odpowiedni zapis został zawnrty w tekście ustawy zasadniczej.

62 Szerzej na ten temat zob. choćby: Alexander M. Bickel, Congress, the President and 
the Power to Wage War, [w:] John H. Garvey, T. Alexander Aleinikoff, Modern 
Constitutional Theory: A Reader. St. Paul: West Publishing Company, 1991, s. 209, czy
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Analizując instytucję executive agreements należy też zwrócić uwagę 
na relację pomiędzy częstością ich stosowania a kształtem politycznym 
Kongresu. Jak się okazuje, porozumienia władzy wykonawczej nie są 
częściej stosowane, kiedy większość w Senacie stanowi opozycja63. Zda
niem zaś Lawrence’a Margolisa, fakt ten ma, co prawda, wpływ na czę
stość stosowania porozumień władzy wykonawczej, lecz w niewielkim 
stopniu (niecałe 4%); nie zachodzi natomiast zależność pomiędzy istnie
niem określonej większości parlamentarnej (Republikanie lub Demokra
ci) a skłonnością do regulowania określonych dziedzin poprzez częstsze 
zawieranie executive agreements64. Pewne zastrzeżenia do tej opinii rodzą 
się w związku z tym, że L. Margolis po prostu sumuje dane liczbowe 
i wysnuwa wnioski oparte na założeniu, zgodnie z którym wszystkie 
zawarte porozumienia są jednakowo ważne.

Z innej, przeprowadzonej w 1978 roku, analizy wynika, iż na liczbę 
zawieranych executive agreements nie ma wpływu to, czy aktualny pre
zydent jest republikaninem, czy też demokratą. Ponadto, Kongres nadal 
pozostaje aktywny w dyplomacji, chociaż istotnie częściej zawierane są 
executive agreements niż traktaty. Jednakowoż większość układów rzą
dowych powstaje w porozumieniu z Kapitolem (są to tzw. statutory exe
cutive agreements, o których w dalszej części rozdziału). Aktywność 
legislatywy nie jest specjalnie ograniczana w dziedzinach regulowanych 
za pomocą executive agreements, przy czym najwięcej z nich obejmuje 
sprawy militarne i dyplomatyczne6'. Jak zatem widać -  Kongres nadal ma 
duże znaczenie, jednakże pozostaje pytanie: czy również w istotnych 
sferach66.

Na zakończenie wstępnych uwag dotyczących układów rządowych, 
należy nadmienić, iż tego rodzaju porozumienia zostały określone 
w okólniku nr 175 Departamentu Stanu z 13 grudnia 1955 roku. Zgodnie

też Andrzej Pułło, Podział władzy między federacją a stanami w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. Warszawa-Poznań-Toruń: PWN 1977, s. 45—46. W orzeczeniu do sprawy Carter 
v. Carter Coal Co. sędziowie stwierdzili, że do realizacji „uprawnień wyliczonych” 
Kongres może stosować „takie uprawnienia pochodne, jakie są potrzebne i właściwe” do 
osiągnięcia tego celu.

63 Gary King, Lyn Ragsdale, The Elusive Executive: Discovering Statistical Patterns in 
the Presidency. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1989, s. 113.

64 Za: Lawrence Margolis, Executive Agreements and..., op.cit., s. 45—46.
63 Jako wyjątek potwierdzający regułę należy tutaj traktować kadencję J.F. 

Kennedy’ego.
66 Szerzej zob.: Loch Johnson, James M. McCormick, The Making o f  International 

Agreements Congress Confronts the Executive. New' York: New' York University Press, 
1984, s. 468—478.



Polityka traktatowa i nominacyjna  -  art. 11 § 2 ust. 2 57

z zawartymi w nim instrukcjami, zastosowanie opisywanej formuły jest 
możliwe, gdy:

-  porozumienie jest zawierane w następstwie lub też zgodnie z istnie
jącym stanem prawnym,

-  porozumienie wymaga aprobaty Kapitolu lub też wydania stosow
nych ustaw, niezbędnych do jego wykonania,

-  porozumienie jest zawierane w ramach i zgodnie z konstytucyjnymi 
uprawnieniami prezydenta67.

Nieco upraszczając powyższy podział, można -  ze względu na ich re
lację do aktów Kongresu -  wyodrębnić:

1) congressional executive agreements (lub: statutoiy executive agre
ements) -  zawierane są za zgodą Kongresu, udzielaną w formie stosow
nego upoważnienia przy zwykłej większości obu izb uzyskanej przed (lub 
po) zawarciu stosownego układu (wspólna rezolucja obu izb -  jo in t re
solution), albo też poprzez uchwalenie stosownych ustaw (mamy wów
czas do czynienia z upoważnieniem wydanym ex post facto),

2) presidential executive agreements (inaczej zwane: sole, simple, 
unilateral, true lub też pure executive agreements) -  zawierane są na 
podstawie uprawnień własnych prezydenta, wynikają z jego konstytucyj
nych uprawnień jako: głównodowodzącego armią i flotą Stanów Zjedno
czonych oraz reprezentanta USA w stosunkach z innymi państwami lub 
też wynikają z innych zapisów zawartych w tekście Konstytucji68.

67 Za: Thomas M. Franek, Michael J. Glemion, Foreign Relations and National Secu
rity Law..., op.cit., s. 457—458. Zob. także: Congressional Oversight o f Executive Agre
ements. Hearings before the Subcommittee on Separation o f Powers, Committee on the 
Judiciary, U.S. Senate. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1972, s. 250. 
Por. z decyzją Sądu Apelacyjnego do sprawy United States v. Capps z 1953 roku. Zob. 
także: Wacław Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 168 i nast.

68 Ciekawe zestawienie proponuje Departament Stanu. Wyróżnia się, mianowicie, po
rozumienia:

1) oparte na wcześniejszych ustawnch lub rezolucjach,
2) wwmagające realizacji poprzez wwdanie przez Kongres odpowiedniego ustawndaw'- 

stwa,
3) zawierane w ramach traktatów' i realizownne zgodnie z odpowiednim ustawodaw

stwem,
4) wykonawcze, będące następstwem zawarcia traktatu,
5) zawarte zarówno na podstawie ustaw', postanowień traktatu, jak i konstytucyjnych 

uprawnień prezydenta,
6) zawarte w wyniku zastosowania uprawnień własnych prezydenta.
Szerzej na ten temat oraz inne przyjęte podziały zob. Lesław Kański, Kompetencje 

Kongresu..., op.cit., s. 61-63. Na temat klasyfikacji porozumień międzynarodowych USA 
zob. także: Loch Johnson, James M. McCormick, The Making o f International Agree-
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3.4.1. Porozumienia władzy wykonawczej zawierane na mocy 
ustaw (congressional executive agreements)

Na mocy art. 1 § 8 Konstytucji Kongres ma prawo do normowania obrotu 
gospodarczego z innymi państwami. Jednocześnie Kongres jako całość, 
ani tym bardziej któraś z izb, nie jest uprawniony do zawierania umów 
międzynarodowych. Wypadkową tych dwu wyznaczników są porozu
mienia władzy wykonawczej (executive agreements). Umowy te powstają 
w następstwie realizowania wspólnych uprawnień prezydenta (występo
wanie w imieniu USA na arenie międzynarodowej) oraz Kongresu (sta
nowienie ustawodawstwa w określonych sferach). Dzięki takiemu roz
wiązaniu omija się wymóg zgody kwalifikowanej większości, jak  to ma 
miejsce w wypadku traktatów. Jako, że congressional executive agre
ements są zawierane w oparciu o istniejące zapisy prawne -  niejako „na 
zapas” -  Kongres przychyla się do stosownych posunięć egzekutywy.

Congressional executive agreements dają wiele realnych korzyści, 
spośród których warto wymienić:

1) możliwość prowadzenia przez prezydenta dość swobodnej polityki 
zagranicznej, przy jednoczesnym utrzymaniu -  mniejszej niż zazwyczaj -  
kontroli ze strony parlamentu,

2) zabezpieczenie przez Kongres realizacji stosownej umowy między
narodowej poprzez przyznanie środków niezbędnych do jej realizacji,

3) uwzględnienie Izby Reprezentantów w procesie tworzenia polityki 
zagranicznej,

4) skrócenie drogi legislacyjnej omawianych aktów -  w przypadku 
traktatu międzynarodowego, po jego negocjacji przez egzekutywę, musi 
on uzyskać akceptację w Senacie, a następnie wraca do Kongresu w celu 
uchwalenia szczegółowych ustaw, niezbędnych do jego wdrożenia69.

Istotną rolę opisywanego rodzaju porozumień wydają się potwierdzać 
następujące dane: w latach 1938-1957 zawarto ogółem 2687 porozumień, 
z czego 1947 to właśnie congressional executive agreements. Natomiast 
zestawienie opracowane przez urzędników Departamentu Stanu wskazu

ments: a Reappraisal o f  Congressional Involvement. „The Journal o f Politics”, Vol. 40, 
No. 2, May 1978, s. 471-473.

69 Za: Louis Henkin, Foreign Affairs and the U.S. Constitution, op.cit., s. 215 і nast. 
Przedmiotowo związana jest z tą problematyką możliwość wpływania przez legislatywę na 
te spośród porozumień międzynarodowych, które potrzebują do swojego urzeczywistnienia 
uchwalenia odpowiedniego ustawodawstwa (są to tak zwane non self-executing treaties). 
Zob. np. Wacław Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 123 i nast.
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je, że w okresie 1946-1968 zawarto ogółem 4926 executive agreements, 
z czego aż 92 % należało do grupy congressional executive agreements 0.

Praktykę regulowania przez egzekutywę kwestii związanych z obro
tem międzynarodowym przy wykorzystaniu zawieranych na mocy ustaw 
porozumień władzy wykonawczej rozpoczęto w roku 1792. Doszło wtedy 
do uchwalenia ustawy pocztowej (Postal Act). Na jej podstawie zawarto 
wkrótce wiele porozumień władzy wykonawczej z innymi państwami, 
dotyczących wzajemnego doręczania przesyłek pocztowych. Do zawarcia 
owych umów doszło przy braku sprzeciwu ze strony Kongresu.

Podobnie kształtowano sferę stawek celnych. Pierwszą ustawę 
uchwalono już w 1789 roku (The Tariff Act), niebawem zaś egzekutywa 
zaktywizowała swe działania i 3 marca 1815 roku zawarto stosowne po
rozumienie, którego legalność została potwierdzona orzeczeniem Sądu 
Najwyższego w sprawie Oldfield v. Marriott. Co więcej, na mocy tzw. 
ustawy celnej McKinleya z 1890 roku, upoważniono właśnie urząd pre
zydenta do prowadzenia polityki celnej. W wyniku tych posunięć zawarto 
porozumienie władzy wykonawczej z 11 państwami. Sąd Najwyższy 
potwierdził w sprawie Marshall Field v. Clark (1892) legalność owych 
umów. Jednak już dwadzieścia lat później -  w sprawie B. Altman and Co. 
v. United States -  starano się podważyć legalność wielu executive agre
ements zawartych z wykorzystaniem delegacji płynącej z ustawy celnej 
z 1897 roku71. Ostatecznie -  począwszy od uchwalonej w 1934 roku Tra
de Agreement Act -  zaczęto potwierdzać (regularnie, co trzy lata) stosow
ne uprawnienia egzekutywy w odpowiednim akcie prawnym. Wiele lat 
później taki stan rzeczy znalazł swoje potwierdzenie w orzecznictwie 
(sprawa Star Kist Foods, Inc. v. United States z 1959 roku). W swej de
cyzji Sąd Apelacyjny orzekł, iż prezydent może zostać upoważniony 
przez Kongres do zawierania porozumień handlowych, lecz jednocześnie 
należy nakreślić linię, której winni trzymać się w trakcie swych działań 
przedstawiciele władzy wykonawczej. Skoro zatem, nie dochodzi, we
dług sądu, do przeniesienia uprawnień legislatywy na rzecz egzekuty
wy 2, to prezydent może regulować sprawy celne i handlowe, na dodatek

70 Powyższe dane za: Edward Samuel Corwin, The Constitution and What it Means 
Today, op.cit., s. 136.

71 Podobna sytuacja powiórzyla się w 1922 roku -  zob. orzeczenie J.W. Hampton, Jr. 
and Co. v. United States.

72 W delegacji w sprawach celnych nie mieszczą się jednak kwestie podatkowe, trak
towane jako wyłączne uprawnienie legislatywy.
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-  niekoniecznie za pośrednictwem traktatów73. Zakończono w ten sposób 
wieloletni spór dotyczący stosownych uprawnień, uwzględnionych jesz
cze w Artykułach Konfederacji. Stan faktyczny został potwierdzony wer
dyktem w sprawie Monaco v. Mississippi z 1934 roku. SN uznał wów
czas, że rząd federalny -  jako odpowiedzialny na mocy Konstytucji za 
politykę zagraniczną -  jest także uprawniony do prowadzenia koniecz
nych negocjacji i zawierania stosownych porozumień międzynarodo
wych: czy to traktatów, czy to executive agreements.

Przy okazji warto wspomnieć o instytucji embarga. Jest to narzędzie 
polityki zagranicznej, które ma w Stanach Zjednoczonych historię niemal 
tak długą, jak  one same. Po raz pierwszy zastosowano embargo 2 kwiet
nia 1794 roku na mocy rezolucji wspólnej obu izb Kongresu. Podczas 
I wojny światowej również zaistniała konieczność zastosowania tej meto
dy wpływu na politykę innych państw. Na mocy ustawy o handlu 
z wrogiem (The Trading with the Enemy Act z 1917 roku) prezydent zy
skał możliwość wpływu na obroty handlowe z państwami Osi oraz 
uprawnienia dotyczące ograniczania swobody w komunikowaniu się 
z pozostałymi krajami. A zatem, znów mamy sytuację, kiedy egzekutywa 
może działać na tyle swobodnie, na ile upoważni ją  do tego Kapitol.

Do zawarcia umów międzynarodowych w formie porozumień władzy 
wykonawczej doszło również na mocy innych ustaw i to w kwestiach, 
które tradycyjnie wiąże się z egzekutywą -  a mianowicie w sprawach 
wojskowych. Właśnie dzięki stosownej delegacji kongresowej zawarto 
w okresie międzywojennym liczne układy z państwami Ameryki Łaciń
skiej, Filipinami i Arabią Saudyjską74. Uchwalenie ustawy Lend-Lease 
Act (1941) dało asumpt do zawarcia porozumień władzy wykonawczej 
z 39 państwami na łączną sumę 40 miliardów dolarów. Z kolei, powołu
jąc się na zapisy Mutual Defence Assistance Act (1949) i Mutual Security 
Act (1951) zawarto aż 500 układów rządowych, zaś na podstawie Act for 
International Development zawarto aż 340 umów regulujących pomoc 
USA dla innych państw7'.

Reasumując, zawierane na mocy ustaw porozumienia władzy wyko
nawczej nie znajdują ograniczeń przedmiotowych w prawach stanowych, 
lecz w kongresowych kompetencjach w zakresie normowania określo

ъ  Szerzej o problemie delegacji władzy ustawodawczej i uprawnieniach traktatowych 
egzekutywy zob. Robert Thomas Devlin, The Treaty Power Under the Constitution o f  the 
United States. San Francisco: Bancroft-Whitney Company, 1908, s. 133-136.

74 Na mocy ustaw z lat 1920 і 1926 ustanowiono wiele amerykańskich misji 
wojskowych.

73 Powyższe dane za: Lesław' Kański, Kompetencje Kongresu..., op.cit., s. 68-69.
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nych sfer. Ogromna większość congressional executive agreements doty
czy regulacji wymiany handlowej i innych kwestii w ramach obrotu go
spodarczego z zagranicą. W wypadku stwierdzenia przekroczenia swych 
uprawnień przez zwierzchnika egzekutywy, o losach danego porozumie
nia decydują członkowie Kongresu.

3.4.2. Porozumienia władzy wykonawczej oparte 
na uprawnieniach własnych prezydenta 

(presidential executive agreements)

Można stwierdzić, iż w przypadku presidential executive agreements 
mamy do czynienia z przewagą jakości nad ilością. To znaczy: o ile sto
suje się relatywnie rzadko (w porównaniu z congressional executive 
agreements, co zostało wskazane powyżej), o tyle normują niesłychanie 
istotny zakres spraw; chodzi głównie o kwestie związane ze sprawami 
bezpieczeństwa militarnego -  większość presidential executive agree
ments ma związek z uprawnieniami prezydenta jako głównodowodzącego 
armią i flotą.

Pierwszy tego typu akt został zawarty w 1817 roku i dotyczył regula
cji liczebności floty brytyjskiej utrzymywanej na Wielkich Jeziorach. Co 
prawda, Kongres zaaprobował powyższe unormowanie dopiero rok póź
niej, jednakże było to działanie w gruncie rzeczy pro form a, albowiem 
odpowiednie ustalenia zaczęły mimo to obowiązywać.

Wprawdzie sfera zakreślona przez omawiany rodzaj porozumień jest 
raczej wolna od sporów kompetencyjnych, to jednak przekroczenie granic 
uprawnień prezydenckich wiąże się z pewnym ryzykiem76. Pewną formę 
zabezpieczenia się Kongresu przed wszechwładzą egzekutywy stanowi 
opisany wcześniej wymóg informowania Kapitolu o wszystkich zawar
tych executive agreements. To w zasadzie jedyny środek, jaki może być 
obecnie wykorzystany przez Kongres do powściągnięcia prezydenckich 
kompetencji w zakresie executive agreements11.

76 Zob. orzeczenie United States v. Belmont.
77 Istnieje wszak -  raczej teoretycznie -  instytucja weta legislatywy. Szerzej zob. 

w rozdz. 6.
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3.5. JEDNOSTRONNE UZGODNIENIA POLITYCZNE 
(PARALLEL UNILATERAL POLICY DECLARATIONS)

W Stanach Zjednoczonych istnieje jeszcze jedna -  oprócz wyżej wskaza
nych -  możliwość zawarcia porozumienia międzynarodowego -  są to tak 
zwane „jednostronne uzgodnienia polityczne” (parallelpolicy statements, 
częściej nazywane parallel unilateral policy declarations, PUPD). W tym 
wypadku prezydent samodzielnie wydaje oświadczenie na temat zaanga
żowania się USA poza granicami kraju. Jeżeli wraz z jego decyzją nastę
puje analogiczne posunięcie drugiej strony, to jest to traktowane jako 
praktyczny, funkcjonalny -  lecz nie prawny -  substytut zawarcia execu
tive agreement i może być wiążące z punktu widzenia zobowiązań mię
dzynarodowych Stanów Zjednoczonych. PUPD nie wymagają dla swojej 
prawomocności aprobaty Kongresu. Należy podkreślić, że są to raczej 
umowy pomiędzy egzekutywami dwóch państw, a nie porozumienia 
międzynarodowe sensu stricte, których zawarcie pociąga za sobą szereg 
uregulowań o charakterze wykonawczym78. Zaletą takiego rozwiązania 
jest dla prezydenta USA to, iż nie musi zwracać się do legislatywy o „ra
dę i zgodę”. Wadą są problemy związane z wyegzekwowaniem stosow
nych ustaleń w przypadku, gdy druga strona nie przestrzega uzgodnień. 
Tak więc, cena może być niewspółmierna do ewentualnych korzyści79, 
zaś jednostronne uzgodnienia polityczne obowiązują dopóty, dopóki ist
nieje dobra wola układających się stron.

78 Na ten temat zob. np. Richard M. Pious, The Presidency. Boston: Allyn and Bacon, 
1966, s. 410-411; Thomas M. Franek, Michael J. Glennon, Foreign Relations and National 
Security Law..., op.cit., s. 482 i nast. oraz Louis Fisher, The Politics o f  Shared Power..., 
op.cit., s. 191.

79 Zob. Thomas M. Franck, Michael J. Glennon, Foreign Relations and National 
Security Law..., op.cit., s. 486. Tam też szerzej o jednym z przykładów PUPD, tj. 
helsińskim Protokole Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
z 1975 roku. Jest to o tyłe istotna egzemplifikacja, gdyż, na mocy dokumentu przyjętego 
wlipcu 1992 roku, sygnatariusze OBWE deklarowali możliwość prowadzenia wspólnych 
akcji militarnych w obronie pokoju. Egzekutywa nie zwróciła się do Senatu 
o zaopiniow'anie takich zobowiązań; zob. ibidem, s. 492.
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3.6. MIANOWANIE AMBASADORÓW, MINISTRÓW 
PEŁNOMOCNYCH I KONSULÓW

Uprawnienie do mianowania pracowników administracji jest bardzo istotne 
w dziedzinie polityki zagranicznej. O randze problemu mogą częściowo 
świadczyć przytoczone w dalszym ciągu wywodu dane. Otóż, chodzi 
o niemal 650 stanowisk, do obsadzenia których wymagana jest zgoda Se
natu, oraz bez mała 200 dalszych posad, co do których barak takiego wy
mogu. W sumie prezydent mianuje około tysiąca osób rocznie80.

Sam proces nominacyjny obejmuje: wyznaczenie kandydatury przez 
prezydenta, jej zatwierdzenie przez Senat oraz mianowanie i wprowadze
nie na urząd przez prezydenta81. Temu trójetapowemu procesowi podle
gają:

1) ambasadorowie, konsulowie i ministrowie pełnomocni,
2) najbliżsi współpracownicy prezydenta -  sekretarze departamentów, 

ich zastępcy i asystenci oraz zwierzchnicy niezależnych agencji federal
nych,

3) sędziowie, a przede wszystkim sędziowie Sądu Najwyższego i są
dów apelacyjnych.

Z uwagi na temat niniejszej książki przyjrzyjmy się nieco bliżej poli
tyce nominacyjnej wobec pierwszych dwóch kategorii82. Najistotniejsze 
kwestie związane z administracją rządową (kategoria 2) zostaną omówio
ne w części poświęconej zwierzchnictwu prezydenta nad egzekutywą 
(rozdział 5).

Szczegółowe unormowania dotyczące mianowania kandydatów na 
stanowiska ambasadorów, konsulów i ministrów pełnomocnych zawarto

80 Dane za rok 1998; zob. Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek, Congress and Its 
Members Washibgton, D.C.: CQ Press, 2000, s. 317. Oczywiście -  w związku 
z międzynarodową pozycją Stanów' Zjednoczonych -  posiadają one niesłychanie rozległe 
kontakty dyplomatyczne. Z grubsza licząc, tyłko około 10% państw' świata wykazuje taką 
aktywność, jak USA; zob. Alexander DeConde, Richard Dean Burns, Fredrik Logevall 
(eds.), Encyclopedia o f  American Foreign Relations. New' York: Charles Scribner’s Sons, 
2002, s. 31.

81 Za: Ryszard M. Małajny, Doktryna podziału władzy „Ojców Konstytucji” USA. 
Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985, s. 194.

82 Szerzej o historii nominacji sędziowskich zob. np.: Sheldon Goldman, Judicial 
Appointments and the Presidential Agenda, [wcj Paul Brace, Christine B. Harrington, Gary 
King, The Presidency in American Politics. New' York: New' York University Press, 1989, 
22 i nast. oraz Norman C. Thomas, Joseph A. Pika, The Politics o f  the Presidency. 
Washington, D.C.: CQ Press, 1997, s. 288 і nast.
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w ustawie z 1 marca 1855 roku. Na mocy tej ustawy określono dwie rangi 
urzędników w służbie dyplomatycznej Unii (tj. posła nadzwyczajnego 
i ministra pełnomocnego), wymagania wobec nich oraz listę państw, do 
których mogli być delegowani. Kolejne akty prawne z tego zakresu wy
dano w 1893 i 1909 roku. W drugim z nich zawarto stwierdzenie, zgodnie 
z którym nowe stanowiska mogą być tworzone jedynie za zgodą Kongre
su. Ponadto, Foreign Service A d ,  obowiązująca od 1946 roku, określa 
stanowiska, do obsadzania których konieczna jest senacka zgoda, oraz 
wymagania wobec kandydatów i zasady ich awansu.

W związku z tym, iż wymienieni funkcjonariusze kształtują w znacz
nym stopniu oblicze amerykańskiej polityki zagranicznej, przyjęło się 
traktować ich jako wyłącznych „podopiecznych” egzekutywy. Mimo to, 
co chyba naturalne, Kongres nie rezygnuje z możliwości określania kon
kretnych wymogów wobec kandydatów na owe stanowiska. Na tej pod
stawie uchwalono w 1975 roku stosowną ustawę (The Foreign Relations 
Authorisation Act). W ustawie o służbie dyplomatycznej z 1980 roku 
(The Foreign Service Act), zrewidowano wymogi stawiane kandydatom 
na omawiane stanowiska, w większości zresztą powtórzono postanowie
nia zawarte w ustawie z 1975 roku.

Podobnie jak w wypadku traktatów, tak i w tej dziedzinie wymagane 
jest -  zgodnie z zapisem zawartym w art. II § 2 Konstytucji -  udzielenie 
„rady i zgody” przez Senat. Takie ograniczenie swobody prezydenta 
w kształtowaniu polityki personalnej jest nieustannie weryfikowane przez 
rzeczywistość: specyfika pracy przedstawicielskiego ciała kolegialnego, 
jakim jest Senat, skutecznie utrudnia podejmowanie szybkich decyzji, 
kluczowych przy prowadzeniu polityki zagranicznej, zwłaszcza w sytu
acjach kryzysowych. W rezultacie konsekwentnie ignoruje się rozwiąza
nia zaproponowane przez Ojców Założycieli: jedynie George Washington 
zwracał się do izby wyższej Kongresu o udzielenie „rady” w sprawie 
zatwierdzenia osób prowadzących rokowania z Anglikami, jednakże gdy 
(w 1794 roku) nie otrzymał takiej zgody na nominację jednego 
z negocjatorów (John Jay) 3, zrodziły się wątpliwości co do celowości 
takich działań. Rychło -  bo już od przedostatniego roku prezydentury 
J. Madisona (1816) -  zaniechano takiej praktyki, wykorzystując jako 
negocjatorów stałych przedstawicieli dyplomatycznych lub agentów spe
cjalnych (commissioners). Uczestnictwo odpowiednich negocjatorów

83 Senatorzy spodziewali się, że w az  z przedstawieniem kandydatury otrzymają 
wytyczne dotyczące kierunku rozmów. Szerzej zob. Holbert N. Carroll, The House o f  
Representatives and Foreign Affairs. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1958, s. 8-9.
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w rozmowach wiąże się czasami z koniecznością uzyskania na to zgody 
izby wyższej; takie unormowanie znalazło się m.in. w ustawie o członko
stwie Stanów Zjednoczonych w ONZ (United States Participation Act o f  
1945).

Kongres nie ma również większego wpływu na skład delegacji mają
cej uczestniczyć w wielostronnych konferencjach międzynarodowych, ani 
też przy delegowaniu przedstawicieli USA do niektórych organizacji 
międzynarodowych (np. Międzynarodowej Organizacji Pracy, ILO)8 , 
czy też Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Co więcej, legi
slatywa nie ma w zasadzie żadnego wpływu na powoływanie osobistych 
wysłanników prezydenta8',  którzy wykonują swe obowiązki w ramach 
misji specjalnych, pomimo że czasami działają oni -  naturalnie, tylko 
formalnie -  w randze ambasadora lub ministra pełnomocnego. Owi 
urzędnicy bywają także określani jako executive agents, czyli przedstawi
ciele USA podlegający bezpośrednio prezydentowi86. Z kolei ambasado
rowie podlegają mu tylko formalnie, gdyż ich bezpośrednim zwierzchni
kiem jest sekretarz stanu.

Taka swoboda działania wywołała naturalnie reakcję Kongresu. Do
chodzenie przeprowadzone przez ekspertów senackiej Komisji Stosun
ków Zagranicznych wykazało, że 1 maja 1969 roku Stany Zjednoczone 
posiadały 83 takich wysłanników. Podczas debaty, w czerwcu 1969 roku, 
przewodniczący komisji -  senator J.W. Fulbright -  argumentował, że 
Komisja nie sprzeciwia się pomijaniu jej opinii przy mianowaniu owych 
urzędników, jeśli tylko chodzi o wykonanie zadań ograniczonych ramami 
czasowymi. Egzekutywa broniła się, wskazując m.in. na fakt, że samo 
nadanie i posiadanie stosownego tytułu nie jest jednoznaczne z powoła
niem do sprawowania urzędu (na poparcie przytoczono orzeczenie Sądu

84 Nota bene Stany Zjednoczone wycofały się za prezydentury J. Cartera z prac tej 
organizacji w proteście przeciwko -  jak utrzymywała administracja -  antyzachodniemu 
nastawieniu ILO. Analogicznie postąpiono za kadencji Ronalda Reagana w związku 
z członkostwem w UNESCO.

83 Chodzi tutaj o agentów' specjalnych (personal representatives), osobistych (private 
agents) i tajnych (secret agents) zw'anych ogólnie personal ranks. Szerzej zob. np. 
Kazimierz Nowak, System prezydencjalny..., op.cit., s. 177-178.

86 Według niektórych autorów', prezydenci ceniący niezależność i „dynamiczność” 
(vigorous manner) w sprawowaniu władzy częściej wykorzystują tę instytucję. Na ten 
temat szerzej zob. Alexander DeConde, Richard Dean Burns, Fredrik Logevall (eds.), 
Encyclopedia o f American..., op.cit., s. 34 i nast. Jako executive agents mogą także działać 
członkowie administracji -  np. Henry Kissinger negocjował porozumienie SALT w 1969 
roku, zaś podsekretarz stanu w administracji R. Reagana -  Chester Crocker -  przyczynił 
się do zakończenia konfliktu w Mozambiku.



66 Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej

Najwyższego w sprawie Wood v. United States z 1883 roku). Co więcej -  
zgodnie z decyzją Scully v. United States (1910) -  tylko urzędnicy po
wołani „za radą i zgodą” Senatu stają się funkcjonariuszami Unii w ro
zumieniu Konstytucji. A zatem executive agents -  powołani bez 
uwzględnienia opinii Kongresu -  nie są urzędnikami lege artis w trady
cyjnym znaczeniu. Można powiedzieć, że analogicznie do polityki trak
tatowej, gdzie istnieją traktaty i executive agreements -  w ramach polityki 
personalnej funkcjonują ambasadorzy oraz executive agents.

Jako ciekawostkę można przytoczyć ustawę z 1916 roku, określającą 
wymogi, jakie miał spełniać kandydat na stanowisko w ówczesnym De
partamencie Armii: „jest cywilem, ma nie mniej niż 45 lat i nie więcej niż 
50, był przez 10 lat sędzią Sądu Najwyższego na Filipinach, odbył dwu
letnią służbę wojskową oraz jest biegły w prawie i języku hiszpańskim”87. 
Jak widać, dowodzona częstokroć aktywność prezydenta w powściąganiu 
uprawnień Kongresu działa także w drugą stronę.

Tak jak  w kwestii wypowiadania traktatów, również w sprawie usu
wania pracowników służby dyplomatycznej nie istnieją zapisy konstytu
cyjne, oczywiście poza procedurą impeachment. Kwestia ta została ure
gulowana przy użyciu instytucji „grzecznościowej rezygnacji” (courtesy 
resignation) -  w chwili objęcia stanowiska przez nowego prezydenta 
wszyscy dotychczasowi przedstawiciele dyplomatyczni USA zwyczajo
wo składają na jego ręce swoją rezygnację. Oddają się tym samym do 
dyspozycji zwierzchnika władzy wykonawczej, który decyduje o ich 
dalszym losie. Praktyka powiązania odwoływania urzędników ze zmianą 
na czele egzekutywy została potwierdzona w orzeczeniu w sprawie 
Myers v. United States. Sąd zdecydował, że procedura odwoływania 
urzędników jest częścią procedury ich powoływania i stosowne upraw
nienia w tej dziedzinie przynależą egzekutywie88.

Oczywiście, stanowisko Senatu w sprawie danej nominacji (np. na 
stanowisko ambasadora) może mieć również wydźwięk polityczny. Taka 
sytuacja zaistniała np. w 1953 roku, kiedy to wobec mianowania 
M. Clarka na ambasadora przy Watykanie zgłoszono obiekcje, dotyczące 
zarówno samego kandydata (zgodnie z ustawą z 1870 roku, wojskowy 
w służbie czynnej nie mógł sprawować urzędu cywilnego, a Clark

87 ,A  person from civil life, not less than forty-five nor more than fifty years o f  age, 
who shall have been fo r  ten years a judge o f  the Supreme Court o f the Philippine Islands, 
shall have served fo r  two years as a captain in the Regular or Volunteer Army, and shall 
be proficient in the Spanish language and laws"; zob. Louis Henkin, Foreign Affairs and 
the Constitution, op.cit., s. 400, przyp. 105.

88 Stanowisko potwierdzone w orzeczeniu United States v. Lovett.
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w czasie nominowania był generałem), jak i w ogóle potrzeby utrzymy
wania stałego przedstawicielstwa przy Stolicy Apostolskiej (naruszenie 
konstytucyjnej zasady niefaworyzowania przez państwo którejkolwiek 
z religii). Ostatecznie prezydent zdecydował o wycofaniu kandydatury. 
Ewidentnie polityczny wydźwięk miała zwłoka w zaopiniowaniu kandy
data na ambasadora w Grecji w 1969 roku. Chcąc zaprotestować przeciw 
polityce wojskowych władz greckich, Senat zatwierdził stosowną kandy
daturę dopiero w grudniu, a więc po trzech miesiącach zwłoki89. Taki sam 
kontekst miało nieustanowienie stałego przedstawicielstwa USA na Ku
bie. W związku z rozbieżnościami politycznymi, interesy Stanów Zjed
noczonych na wyspie są wciąż reprezentowane za pośrednictwem pla
cówki Szwajcarii.

Owa praktyka działa też w drugą stronę -  w tym samym okresie (ko
niec lat sześćdziesiątych) egzekutywa odwlekała mianowanie ambasadora 
w Szwecji, co zostało odebrane jako protest wobec stanowiska rządu 
szwedzkiego, oficjalnie dystansującego się wobec polityki wietnamskiej 
Stanów Zjednoczonych90. Aby zaprzestać nadmiernego upolityczniania 
tej sfery, powołano się na rezolucję z 25 września 1969 roku, zgodnie 
z którą uznanie przez USA danego państwa, a co za tym idzie oficjalna 
wymiana z nim przedstawicieli dyplomatycznych, nie musi świadczyć 
o przychylnym nastawieniu do polityki, czy też formy rządów sprawowa
nych w tym kraju. Rzeczywiście, Stany Zjednoczone utrzymywały wów
czas oficjalne stosunki dyplomatyczne z wieloma państwami komuni
stycznymi oraz „bananowymi republikami” południowoamerykańskimi.

3.7. UZNAWANIE INNYCH PAŃSTW

Prezydent posiada analogiczne uprawnienia w kwestii przyjmowania 
przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w Stanach Zjednoczo

89 Praktyka nominacyjna może mieć polityczny wydźwięk również w sprawach 
wewnątrzpaństwowych -  formula regulująca te kwestie nazywana jest senatorial courtesy. 
W związku z tym, iż przedmiotem jej uregulowań są stanowiska niezwiązane z polityką 
zagraniczną, autor niniejszej pracy nie podejmuje się przedstawienia tego zagadnienia. 
Więcej informacji na ten temat w literaturze polskojęzycznej zob. np. Lesław Kański, 
Kompetencje Kongresu..., op.cit., s. 169 i nast., czy też Kazimierz Nowak, System prezy- 
dencjalny..., op.cit., s. 166-167.

90 Znaczna liczba Amerykanów', chcąc uniknąć mobilizacji w kraju, znalazła wiaśnie 
w Szwecji azyl.
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nych, a także uznawania innych państw i rządów91. Z tym zagadnieniem 
zetknęli się po raz pierwszy Amerykanie już w 1793 roku, kiedy to Wa
shington zgodził się przyjąć Edmonda Geneta, zaś po pewnym czasie 
zażądał od rządu francuskiego jego odwołania. Tak też się stało; w ten 
sposób został stworzony precedens przyjmowania i odwoływania amba
sadorów akredytowanych w USA.

Sam proces uznawania innych państw odbywa się dwuetapowo: na 
mocy prezydenckiej decyzji Departament Stanu wydaje odpowiednie 
oświadczenie.

Precedensem było uznanie nowego rządu francuskiego w 1792 roku, 
kiedy ówczesny sekretarz stanu (Thomas Jefferson) wystosował odpo
wiednie pismo do amerykańskiego reprezentanta w Paryżu92. Zgodnie 
z ukształtowaną praktyką -  a wobec milczenia konstytucji -  tego rodzaju 
działania nie wymagały od Kapitolu potwierdzenia legalności.

Podobnie rzecz się ma z cofaniem uznania innego państwa. W 1979 
roku 26 kongresmanów zakwestionowało ową procedurę, zaskarżając 
decyzję prezydenta J. Cartera o wypowiedzeniu z dniem 1 stycznia 1980 
roku uznania rządu tajwańskiego. Sąd Najwyższy odrzucił skargę w wer
dykcie z dnia 13 grudnia 1979 roku, argumentując, że sprawa jest „nie
możliwa do osądzenia z prawnego punktu widzenia” (nonjusticiable), 
tym samym prezydencka decyzja nie została cofnięta93.

Praktycznie rzecz biorąc, przyjmowanie ambasadorów postrzegano 
jako uprawnienie o czysto „technicznym”, formalnym charakterze. Jed
nak wraz ze wzrostem aktywności USA na arenie międzynarodowej, 
prezydencka aktywność w tej sferze stała się istotnym elementem polityki 
zewnętrznej. Stąd też egzekutywa cieszy się daleko posuniętą swobodą 
przy uznawaniu innych państw94.

91 Zob. orzeczenie United States v. PinkfOJ z 1942 roku. Zob. także Edward Samuel 
Corwin, The President’s Control o f  Foreign Relations. Princeton N.Y.: Princeton 
University Press, 1917, s. 71 і nast.

92 Zob. Wacław Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne..., op.cit., s. 95.
93 Goldwater v. Carter 444 U.S. 996, 1979.
94 Za: Alexander DeConde, Richard Dean Bums, Fredrik Logevall (eds.), 

Encyclopedia o f American..., op.cit., s. 340.



Rozdział 4

PREZYDENT JAKO 
GŁÓWNODOWODZĄCY ARMIĄ I FLOTĄ 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
-  ART. II § 2 UST. 1

There aren 't any great men. There are ju s t  
great challenges that ordinaiy men like you  
and me are forced  by circumstances to meet.

admirał Halsey1

No form o f  government can survive that excludes 
dictatorship when the life o f  the nation is at stake.

Clinton L. Rossiter2

4.1. WPROWADZENIE

Już na wstępie należy stwierdzić, że rozwiązanie wymienione w tytule 
rozdziału należy do dość nietypowych we współczesnych państwach 
o ustrojach demokratycznych -  regułą jest, że monarcha, prezydent lub 
też premier raczej nominalnie sprawują swe funkcje w ramach polityki 
wojskowej, zazwyczaj zaś ich działania sprowadzają się do realizowania 
polityki personalnej. Tymczasem w przypadku Stanów Zjednoczonych, 
głowa państwa ma realną możliwość wpływania na sprawy militarne.

1 Cyt. za: Jon R. Bond, Richard Fleisher, The President in the Legislative Arena. Chi
cago: University o f Chicago Press, 1990, s. 220.

~ Clinton Lawrence Rossiter, Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the 
Modern Democracies. Princeton, NY: Princeton University Press, 1948, s. viii.
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Uprawnienie to jest szczególnie pielęgnowane przez kolejnych lokatorów 
Białego Domu. Owa troska kolejnych prezydentów o swobodę działania 
w tej sferze doprowadziła do tego, że -  wraz z executive agreements -  
jest to element o bodaj największym znaczeniu dla egzekutywy, determi
nuje bowiem w najszerszym stopniu swobodę jej poczynań w zakresie 
polityki zagranicznej i związanej z nią polityki bezpieczeństwa zewnętrz
nego kraju. Nie zmienia to faktu, że owe kompetencje -  czyli tzw. 
„uprawnienia wojenne” (the war powers) -  należą do dziedziny często 
weryfikowanej przez aktywność Kapitolu oraz Sądu Najwyższego.

Zanim jednak przejdziemy do dalszych rozważań, należy zdefiniować 
pojęcie „uprawnień wojennych” . Termin ten zwyczajowo stosowany, jest 
wszak dość nieprecyzyjny. Trzeba bowiem podkreślić, że the war powers 
obejmują nie tylko kwestię udziału USA w działaniach zbrojnych, lecz 
także: „kontrolę, rozmieszczenie i użycie wojsk w zróżnicowanych ce
lach, które wszakże nie zawsze sprowadzają się do wojny”3. A zatem, 
„uprawnienia wojenne” rozumiane będą przez autora szerzej, niż tylko 
jako: „nieodłączne uprawnienie najwyższej władzy państwowej do: wy
powiadania, prowadzenia i zakańczania działań zbrojnych z innymi pań
stwami”4. Z drugiej strony należy również pamiętać o rozszerzającym 
znaczeniu the war powers. Otóż, zdaniem SN „władza wojenna” to także 
konieczność zabezpieczenia się przed ponownym wybuchem konfliktu 
zbrojnego'.

Jak wskazano, prezydent Stanów Zjednoczonych formalnie sprawuje 
funkcję Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych USA (Commander-in-Chief 
o f  the US Armed Forces). Takie rozwiązanie w Konstytucji wynika 
przede wszystkim z dwóch przesłanek. Po pierwsze -  prezydent staje się 
gwarantem cywilnej kontroli na siłami zbrojnymi6, co powszechnie

3 „The control, deployment, and use o f militaiy force for a variety o f  purposes, only 
some o f  which may he result in war"; zob. Christopher H. Pyle, Richard M. Pious, The 
President, Congress, and the Constitution: Power and Legitimacy in American Politics. 
New York: The Free Press; London: Collier Macmillan Pub., 1984, s. 286.

4 „The authority inherent in national sovereignties to declare, conduct and conclude 
armed hostilities with other states"; zob. U.S. Congress, House, Committee on Foreign 
Affairs: War Powers Resolution o f  1973. House Report No. 287. 93rd Congress, f  Session. 
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1973, s. 2-3.

’ Zob. orzeczenie Stewart v. Kahn z 1871 roku.
6 Kierując się właśnie taką przesłanką, prezydent H. Truman zdymisjonował w kwiet

niu 1951 roku gen. Douglasa MacArtura, który podczas działań wojennych w Korei mial 
postępować zbyt samodzielnie, naruszając tym samym przedmiotową klauzulę cywilnej 
supremacji. Szerzej o kwestii kontroli cywilnej nad armią w USA zob. choćby Samuel 
E. Finer, The Man on Horseback: The Role o f  the Military in Politics. London: Praeger,
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uznawane jest za jeden z wyznaczników ustroju demokratycznego. Po 
drugie -  takie unormowanie miało zapewnić odpowiednio szybkie re
agowanie w sytuacji nagłego ataku na terytorium Unii, obecnie zaś -  we 
wszelkich sytuacjach kryzysowych. Sprawa ta nabiera szczególnego zna
czenia wobec specyfiki współczesnych konfliktów -  chodzi zarówno
0 niebezpieczeństwo działań o charakterze terrorystycznym, jak i o broń 
atomową, co do użycia której wróg może podjąć decyzję (przynajmniej 
teoretycznie) dosłownie w ciągu kilku minut, nie pozwalając tym samym 
na szybką reakcję ze strony USA. Należy przy tym pamiętać, że w razie 
ataku na pierwszy plan wysuwają się służby wywiadowcze i rozpoznaw
cze, które w Stanach Zjednoczonych są ściśle powiązane z egzekutywą.

Sytuacja jest jednak dość skomplikowana, gdyż dokładniejsza lektura 
ustawy zasadniczej wskazuje, że wyrażone explicite w konstytucji 
uprawnienia rozciągają się zarówno na egzekutywę, jak i legislatywę.
1 tak, najistotniejsze uprawnienia Kongresu -  w zakresie spraw militar
nych -  zawierają się w następujących punktach:

a) wypowiadanie wojny (art. I § 8 ust. 11),
b) wystawianie i utrzymywanie wojska poprzez uchwalanie jego bu

dżetu, jednak na okres najwyżej dwóch lat (art. I § 8 ust. 12),
c) wystawianie i utrzymywanie marynarki wojennej (art. I § 8 ust. 13),
d) kontrola i wywieranie wpływu na siły zbrojne poprzez realizowanie 

uprawnień fiskalnych i finansowych: pobieranie dochodów (art I § 8 ust.
1) oraz zezwalanie na wydatki za pomocą ustaw o kredytach budżeto
wych (art. I § 9 ust. 7)7,

e) prawo decydowania o wielkości oraz strukturze wewnętrznej armii 
poprzez określanie zasad dowodzenia i wydawanie regulaminów (art. I § 
8 ust. 14),

f) definiowanie piractwa i aktów przemocy dokonywanych na morzu 
oraz przestępstwa przeciw prawu międzynarodowemu i wyznaczanie kar 
(art. I § 8 ust. 10),

g) powoływanie milicji, uśmierzanie powstań i odpieranie najazdów 
oraz dbanie o organizację, uzbrojenie i wyszkolenie milicji (art. I, § 8 ust. 
15 i 16).

1988, s. 24-25 oraz Richard H. Kohn (ed.), The United States Military Under the Consti
tution o f  the United States, 1789-1989. New York: New York University Press, 1991, 
część 111. Z kolei na temat wydarzeń z początku lat pięćdziesiątych zob. np. Roy K. Flint, 
The Truman-MacArthur Conflict: Dilemmas o f Civil-Militaiy Relations in the Nuclear 
Age, [w:J ibidem, s. 223 і nast.

7 Jest to tzw. „władza nad sakiewką” (power o f  the purse).
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Jak stwierdził to w przemówieniu z 13 grudnia 1956 roku ówczesny 
przewodniczący podkomisji ds. Departamentu Obrony -  sen. Dennis 
Chavez (D, Nowy Meksyk), uprawnienia wojenne Kongresu można 
sprowadzić do czterech „M” : money, men, material, management9,. Przy 
omawianiu prezydenckich „uprawnień wojennych”, należy pamiętać
0 wskazanych wyżej uregulowaniach. Poza tym -  jak podaje jeden 
z badaczy -  w 1973 roku istniało (poza odpowiednimi zapisami konstytu
cyjnymi) 470 zapisów ustawowych (statutory provisions), określających 
wyłączne prawa prezydenta w razie konfliktów zbrojnych i sytuacji nad
zwyczajnych9. Zatem już na wstępie należy zakreślić perspektywę ba
dawczą, wyznaczoną szeregiem w s p ó l n y c h  uprawnień prezydenta
1 Kongresu °.

4.2. ROZPOCZYNANIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Z punktu widzenia praktyki życia międzynarodowego, niesłychanie istot
ne jest uprawnienie związane z wypowiadaniem wojny. Jednak i tym 
razem rzeczywistość odbiegła dość znacznie od intencji Ojców Założy
cieli, którzy widzieli niebezpieczeństwo dla republikańskiego systemu 
rządów w złożeniu tak istotnych uprawnień w ręce jednostki -  obawa 
przed tyranią była wówczas szczególnie aktualna i usprawiedliwiona11.

8 Zob. CR, 1957, s. 400.
9 Za: John T. Rourke, The Future is History: Congress and Foreign Policy. „Presiden

tial Studies Quarterly”, Vol. 9, No. 3, Spring 1979, s. 275.
10 Uprawnienia Kongresu potwierdzone zostały w stosownym orzecznictwie SN. 

Gwoli przykładu można wspomnieć o „niekwestionowanym prawie Kongresu do powoły
wania poborowych” („The power o f  Congress to classify and conscript manpower for  
military service is beyond question")', zob. United States v. O’Brien 391 U.S. 367, 1968. 
Kazus ten jest powszechnie znany jako The Draft Card Burning Case.

11 Zwolenników tego stanowiska próbowano uspokoić stwierdzeniem, że najprawdo
podobniej na urząd prezydencki zostanie po raz pierwszy wybrany powszechnie szanowa
ny G. Washington. Niejako na potwierdzenie takiego stanu rzeczy, w roku rozpoczęcia 
sprawowania przez niego urzędu (1789), Thomas Jefferson stwierdził: „Tyrania władzy 
ustawodawczej jest w rzeczywistości tym niebezpieczeństwem, którego należy się najbar
dziej obawiać i będzie tak jeszcze przez wiele łat. Tyrania władzy wykonawczej nastanie 
w swoim, ałe odleglejszym czasie” („The tyranny o f the legislature is really the danger 
most to be feared, and will continue to be so fo r  many years to come. The tyranny o f  the 
executive power will come in its turn, but at a more distant period"); cyt. za: Arthur 
M. Schłesinger, Jr., The Imperial Presidency. Boston: Houghton Mifflin Company, 1973, 
s. 377.
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Ponadto -  jak argumentował J. Madison -  prowadzący wojnę (w tym 
wypadku -  głowa państwa) nie może być równocześnie sędzią we wła
snej sprawie, czyli nie może zaczynać, kontynuować i kończyć działań 
wojennych. Do takiego przekonania doprowadziła the Founding Fathers 
analiza historii niektórych państw europejskich12. Dlatego też zdecydo
wano się obarczyć stosownym uprawnieniem ciało kolegialne, mając 
wszakże świadomość ułomności również tego rozwiązania. Chodzi 
zwłaszcza o wzmiankowaną już skuteczność (tzn.: szybkość) reagowania 
na zagrożenie. Niezależnie od przytoczonych argumentów, to właśnie 
Madisonowi przypisuje się autorstwo rozwiązania przyjętego ostatecznie 
w tekście Konstytucji 3.

Przegląd możliwości scedowania stosownego uprawnienia na jedną 
z gałęzi władzy, to temat na osobną pracę. W tym miejscu wypada 
wspomnieć tylko o jednej -  jakkolwiek kluczowej -  kwestii, a mianowi
cie o przeorientowaniu podstaw amerykańskiej polityki zagranicznej 
z izolacjonizmu na interwencjonizm. Powściągliwość w tej kwestii zapi
sów Konstytucji bierze się stąd, iż w owym czasie Unię widziano raczej 
jako potencjalną ofiarę napaści, niż ewentualnego agresora. Zmiana 
w postawie nastąpiła stosunkowo wcześnie, bo już w 1802 roku, kiedy to 
Kongres upoważnił szefa egzekutywy do podjęcia działań w związku 
pirackimi atakami ze strony jednostek beja Trypolisu.

Jeszcze w trakcie debaty konstytucyjnej udało się wprowadzić obo
wiązujące do dzisiaj rozstrzygnięcie. Otóż, na wniosek George’a Masona 
i Elbridge’a Gerry’ego, Kongres otrzymał prawo do wypowiadania wojny 
(ito declare war) 4, lecz nie do jej prowadzenia (to make war). Była to 
próba znalezienia kompromisu: z jednej strony bano się omnipotencji 
jednego z organów władzy1',  z drugiej zaś odrzucono brytyjską tradycję, 
traktującą oba pojęcia (tj. wypowiadanie wojny i jej prowadzenie) za
miennie16.

12 Szerzej zob. Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zarys mo
nografii. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, 1981, s. 404.

b Zob. Ryszard M. Małajny, Doktryna podziału władzy władzy „Ojców Konstytucji” 
USA. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985, s. 196.

14 Prawno to zostało potwierdzone w wiełu orzeczeniach Sądu Najwyższego -  zob. np. 
McCułłoh v. Maryland czy też Penhallow' v. Doane.

13 Krótki przegląd opinii the Founding Fathers dotyczących tej kwestii Congressional
Quarterly's Guide to Congress. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 2000,
s. 25.

16 Na ten temat zob. Alexander DeConde, Richard Dean Burns, Fredrik Logevall 
(eds.), Encyclopedia o f  American Foreign Relations. New' York: Charles Scribner’s Sons, 
2002, s. 392.
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Wydaje się iż racjonalne przesłanki stanowiska ujętego w Konstytucji 
nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości, albowiem „w przynaj
mniej 150 wypadkach” wojska amerykańskie działały poza granicami 
USA17. Pozostaje jednak sprawą otwartą, czy to tak dużo (nawet jeśli owa 
liczba odpowiada stanowi faktycznemu). Prawdopodobnie dla laika wyda 
się ona znaczna, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę stosunkowo 
długą i silną tradycję amerykańskiego izolacjonizmu. Jednakże bardziej 
wnikliwy czytelnik zapyta o c h a r a k t e r  i zasięg interwencji. Warto 
wspomnieć, że wśród działań amerykańskich sił zbrojnych poza granica
mi USA znajdują się tak spektakularne (a zarazem jakże różniące się 
swoim charakterem) wydarzenia, jak choćby: rozpoczęcie wojny w Korei 
(1950), „kwarantanna” Kuby (1962), działania w Wietnamie (1964
1975), inwazja wojsk lądowych w Kambodży (30 kwietnia 1970 roku), 
czy też akcje na Grenadzie (1983), w Panamie (grudzień 1989 roku), 
Iraku (styczeń -  marzec 1991 roku), Afganistanie (2001-2002). Lista 
przypadków zawarta w raporcie kongresowym opracowanym przez 
Congressional Research Service obejmuje (tylko za okres od 1945 roku 
do 17 maja 1999 roku) 110 pozycji18.

17 Zob. Kenneth Smorsten, A Preface to Action. An Introduction to American Politics. 
Santa Monica: Goodyear Publishing Company, Inc., 1980, s. 250. Zbliżone dane podają 
też: Kazimierz Nowak, System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych. Toruń: Towarzy
stwo Naukowe, 1969, s. 203, Lesław Kański, Kompetencje Kongresu w zakresie kształto
wania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Poznań: Wydawnictwo Na
ukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1982, s. 100 oraz Alexander M. Bickel, 
Congress, the President and the Power to Wage War, [w:] John H. Garvey, T. Alexander 
Aleinikoff, Modern Constitutional Theory: A Reader. St. Paul: West Publishing Company, 
1991, s. 214-215. Tam też znajduje się wyszczególnienie pochodzące z początku lat 70. 
XX wieku. Według autora zestawienia -  senatora Barry Goldwntera -  na 153 wypadki 
działań bez wypowiedzenia wojny, 63 miało „wątpliwe” podstawy prawne, 34 były wyni
kiem realizacji traktatów', 26 -  legislacji, zaś jedynie w 4 wypadkach w grę wehodzily oba 
te środki. Na ten temat zob. także m.in. David L. Anderson (ed.), Shadow on the White 
House. Presidents and the Vietnam War, 1945-1975. Kansas: University Press o f Kansas, 
1993, s. 211. Z kolei S. Gebert podaje, że w okresie pomiędzy 1 a 11 wojną światową USA 
przeprowadziły 19 akcji wojskowych poza półkulą zachodnią; zob. Stanisław' Gebert, 
Kongres Stanów Zjednoczonych..., op.cit., s. 406. Dean G. Acheson (sekretarz stanu 
w'latach 1949-1953), zeznając przed jedną z komisji kongresowych, stwierdził wprost: 
„Prezydent ma nie tyłko prawn wysyłać siły zbrojne dła realizowania traktatów', ałe rów
nież jasne jest, że w to jego prawn nie może wkraczać Kongres, powołując się na swoje 
konstytucyjne uprawnienia”; zob. ibidem, s. 408-409.

18 Richard F. Grimmett, Instances o f  Use o f United States Armed Forces Abroad, 
1798-1999. Washington, D.C.: Congressional Research Service. The Library of Congress, 
1999. Pełną listę zamieszczono w aneksach do niniejszej książki. Według innych danych, 
w łatach 1945-1975 siły zbrojne USA użyto poza ich granicami 20 razy; zob. Background
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Uprawnienia legislatywy ograniczono obecnie jedynie do ewentualne
go uchwalenia rezolucji wspólnej obu izb Kongresu (którą następnie 
podpisuje prezydent) oraz podejmowania kroków koniecznych do wyko
nywania powstałych zobowiązań19. Warto w tym miejscu poświęcić nieco 
uwagi możliwości formalnego wypowiedzenia wojny przez Kongres.

Kongres upoważnił prezydenta do działania na mocy powyższej for
muły w 11 przypadkach, tj. w deklaracjach wypowiedzenia wojny wobec: 
Wielkiej Brytanii (1812), Meksyku (1846), Hiszpanii (1898), Niemiec 
i Austro-Węgier (1917), Japonii, Włoch i Niemiec (1941) oraz Bułgarii, 
Węgier i Rumunii (1942). We wszystkich tych wypadkach Kongres upo
ważnił a posteriori prezydenta do prowadzenia działań militarnych. Jedy
nym wyjątkiem jest wojna z Wielką Brytanią, której wypowiedzenie 
poprzedzono stosownym aktem prawnym uchwalonym przez Kongres20. 
Tymczasem „wojnami” -  jednakże już bez formalnej autoryzacji ze stro
ny Kongresu przez użycie formuły wypowiedzenia wojny -  w literaturze 
przedmiotu nazywane są m.in. działania przeciwko Francji (1798— 
1800)21, bejowi Trypolisu i sułtanowi Maroka (1801-1805), bejowi 
Algierii (1815-1816), Meksykowi (szereg starć zbrojnych w latach 1914— 
1917), Korei (1950-1953), Wietnamowi (1964-1973), w rejonie Zatoki 
Perskiej (1991), w Afganistanie (2001-2002) oraz w Iraku (2003)22.

Jak widać, Kongres dość wstrzemięźliwie korzysta z konstytucyjnej 
możliwości wypowiadania wojny, traktując to jako swego rodzaju osta

Information on the Use o f  U.S. Armed Forces in Foreign Countries. Washington, D.C.: 
U.S. Government Printing Office, 1975, s. 65-66. Zob. także: Francis D. Wormuth, Edwin
B. Firmage, To Chain the Dog o f  War. The War Power o f Congress in History and Law. 
Dallas: Southern Methodist University Press, 1986, s. 133-149.

19 Znamienna w tej kwestii jest argumentacja Aleksandra Hamiltona; według niego 
kongresowa deklaracja jest zbędna w wypadku, gdy akcja zbrojna przeciw Unii została już 
podjęta; zob. Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych..., op.cit., s. 404.

20 Zob. Arthur M. Schłesinger, Jr., Congress and the Making o f American Foreign Po
licy; [w:J Aaron Wildavsky (ed.), Perspectives on the Presidency. Boston: Little Brown, 
1975, s. 236 oraz Christopher H. Pyle, Richard M. Pious, The President, Congress, and the 
Constitution..., op.cit., s. 287. W literaturze polskiej: Robert Kłosowicz, Wojna amerykań- 
sko-biytyjska 1812-1814. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2003.

-1 Co więcej, legalność tej wojny została potwierdzona stosownym orzecznictwem Są
du Najwyższego; odpowiednie decyzje zapadły w sprawach; Bas v. Tingy i Talbot 
v. Seeman, stanowisko podtrzymano zaś w sprawie Brown v. United States.

~  Warto w tym miejscu przytoczyć opinię, zgodnie z którą „nie ma nic niezgodnego 
z konstytucją, czy nawet nie ma nic budzącego wątpliwości, jeśli idzie o ‘niewypowiedzia
ne’ wojny” („There is nothing constitutionally illegitimate or even dubious about ‘undecla
red ’ wars"); zob. Eugene V. Rostow, Great Cases Make Bad LaThe War Powers Act [w:] 
John H. Garvey, T. Alexander Ałeinikoff, Modern Constitutional Theory..., op.cit., s. 215.
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teczność; wynika to głównie z faktu, iż Kongres dąży się do uniknięcia 
wszelkich konsekwencji prawnych i politycznych, towarzyszących ta
kiemu posunięciu. Chodzi tu przede wszystkim o znaczne skomplikowa
nie w warunkach wojny stosunków z państwami trzecimi oraz o koniecz
ność przestawienia kraju na wymogi wojenne -  żeby wspomnieć w tym 
kontekście choćby o najbardziej elementarnym obowiązku powszechnej 
mobilizacji. Fakt dystansowania się Kapitolu ma szczególne znaczenie, 
gdy się pamięta, iż od 1942 roku nie podjęto ani jednej decyzji o wypo
wiedzeniu wojny, pomimo wielu uwarunkowań, jak  np. okres zimnej 
wojny i lata następne, stwarzających wiele powodów do takich posunięć. 
Nie oznacza to bynajmniej braku sporów kompetencyjnych pomiędzy 
legislatywą a egzekutywą, a tym bardziej nie świadczy o tym, że Kongres 
nie próbuje wpływać na uprawnienia wojenne prezydenta. Wiele decyzji 
dotyczących konfliktu w Indochinach (z omawianą w dalszej części tek
stu War Powers Resolution na czele) wydaje się potwierdzać takie stano
wisko.

Reasumując, mogą zaistnieć trzy możliwości w ramach legitymizacji 
rozpoczęcia wojny:

1) działania militarne są prowadzone na podstawie deklaracji wypo
wiedzenia wojny,

2) brak formalnego wypowiedzenia przez Kongres, lecz istnieje pod
stawa prawna (upoważnienie prezydenta za pośrednictwem jo in t resolu
tion lub też ustaw finansujących działania),

3) akcje podejmowane z własnej inicjatywy przez szefa egzekutywy -  
może tutaj chodzić zarówno o bezpośrednie wprowadzenie żołnierzy 
amerykańskich do walk (o czym zresztą Kongres zazwyczaj nie jest in
formowany z wyprzedzeniem), jak  i na przykład o zwiększenie liczebno
ści jednostek, użyczenie państwom trzecim sprzętu wojskowego czy też 
baz należących do Stanów Zjednoczonych23.

Z jedną z wymienionych powyżej sytuacji (zwiększenie liczebności 
jednostek) Amerykanie zetknęli się m.in. po zakończeniu II wojny świa
towej. Zaistniała wówczas konieczność przerzucenia do Europy czterech 
dywizji w celu wsparcia stacjonujących tam oddziałów. Po ujawnieniu 
tego faktu w styczniu 1951 roku doszło do dyskusji nad zakresem przed
miotowych uprawnień prezydenta. Sytuację zaogniło również rozpoczę-

-3 Głównym argumentem zwolenników samodzielnego działania prezydenta jest tzw. 
„prerogatywa Locke’a” (Lockean prerogative), nazywana także „doktryną konieczności” 
(doctrine o f  necessity). Zgodnie z nią, władza wykonawcza ma prawo działać dla dobra 
ogółu, nawet jeśli odwołanie pociągnie za sobą konieczność złamania prawa.



Prezydent jako  głównodowodzący armią i flo tą  Stanów Zjednoczonych. 11

cie działań w Korei, podjętych bez wcześniejszego upoważnienia ze stro
ny Kongresu. Postawieni przed faktem dokonanym kongresmani i senato
rowie wystosowali kilka rezolucji, mających na celu ograniczenie zbyt 
szerokich kompetencji prezydenta. Zaakceptowano wtedy propozycję, 
autorstwa senatora T. Connally’ego (D, Texas), zgodnie z którą Kongres 
miał być informowany o wszystkich przypadkach zwiększenia liczebności 
oraz przemieszczenia sił zbrojnych stacjonujących w Europie w ramach 
Paktu NATO (rezolucję przegłosowano w Senacie większością 69:21).

Z wcześniejszych konstatacji wynika, iż aktywność legislatywy 
w omawianych kwestiach bywa marginalizowana. Z a lśn ię  od stopnia 
współdziałania Kongresu wyróżnia się wojny prowadzone na pełną skalę 
(full scale wars) i wojny ograniczone (limited wars). Pierwsze z nich to 
działania, za którymi stoją zgodne z literą Konstytucji deklaracje wypo
wiedzenia wojny przez Kongres. W związku z tym, iż Sąd Najwyższy 
konsekwentnie odmawia zabrania głosu w tej kwestii, traktując ją  jako 
sprawę polityczną (political question), a nie prawną24, różnica pomiędzy 
obiema formułami jest określana raczej zwyczajowo, umownie, za wy
znacznik biorąc właśnie zakres współdziałania pomiędzy zainteresowa
nymi gałęziami władzy.

Należy wyraźnie podkreślić, że SN stosunkowo wcześnie, a mianowi
cie w 1862 roku, potwierdził stosowne uprawnienia prezydenta. W The 
Prize Cases stwierdzono m.in.:

„W razie ataku ze strony obcego państwa, prezydent nie tylko jest upoważ
niony (authorised), lecz także zobowiązany (bound) do odparcia ataku również 
poprzez użycie siły. Prezydent nie rozpoczyna wojny, jednakże jest zobowiązany 
do podjęcia stosownych działań bez oczekiwania na odpowiednie unormowania 
legislacyjne”25.

24 Zob. Bas v. Tingy 4 U.S. 37, 1800; Talbot v. Seeman 1 Cranch 1, 180 oraz Little 
v. Barreme 2 Cranch. 170, 1804.

23 „If a war be made by invasion o f  a foreign nation, the President is not only authori
zed but bound to resist force, by force. He does not initiate the war, but is bound to accept 
the challenge without waiting for any special legislative a u th o r i ty 'cyt. za: Martin 
S. Sheffer, The Judicial Development o f  Presidential War Powers. Westport, Conn.: 
Praeger, 1999, s. 20. The Prize Cases powstały w konsekwencji podjęcia przez prezydenta 
Lincolna decyzji z maja 1861 roku o zwiększeniu liczebności armii i floty oraz o zleceniu 
sekretarzowi skarbu przekazania niezbędnych środków' na ten cel. Co więcej, prezydent 
podjął wówozas szereg innych decyzji, wszystkie te kroki zaś były wynikiem jego aktyw'- 
ności bez udziału Kongresu. Nota bene Kongres zatwierdził uchwnłą powyższą -  już po 
decyzji sądu -  aktywność głównodowodzącego, a nawot uznał za legalne jego przyszłe 
działania w materii wojennej, tak jakby zostało udzielone stosowne pełnomocnictwo ze 
strony Kapitolu. Szerzej zob. np. Herman Bełz, Lincoln and the Constitution: The „Dicta-
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Naturalnie, czym innym jest samo dopuszczenie do stosowania owych 
możliwości, a czym innym ich wykorzystywanie. Wydaje się, że tylko 
z takiego punktu widzenia należy traktować The Prize Cases i ich daleko
siężne następstwa.

Jak widać, decydowanie o rozpoczęciu wojny jest de facto  uprawnie
niem szefa egzekutywy26. Potwierdzają to dzieje Unii, z których wynika, 
że w każdym wypadku, gdy tylko prezydenci nabierali przekonania 
o konieczności wszczęcia działań wojennych, zawsze angażowali oni -  
w różnym stopniu i odmiennym charakterze -  amerykańskie siły zbrojne; 
niechęć Kongresu zaś wobec decyzji zwierzchnika sił zbrojnych nie 
oznaczała bynajmniej cofnięcia kwestionowanych posunięć.

Praktyka wykazuje, iż prezydent może użyć sił zbrojnych USA w za
sadzie w trzech wypadkach:

1) zaistnienia konieczności obrony interesów amerykańskich poza 
granicami kraju,

2) wypełniania zobowiązań sojuszniczych określonych przez odpo
wiednie układy międzynarodowe o charakterze wojskowym 
(w tym pakty obronne),

3) realizowania działań, będących konsekwencją uchwalenia przez 
Radę Bezpieczeństwa ONZ stosownej rezolucji27.

Takie zakreślenie możliwości działania daje szerokie pole do arbitral
nego stosowania obowiązujących zapisów. Rezolucja z 7 listopada 1973 
roku o uprawnieniach wojennych -  War Powers Resolution (WPR)28 oraz 
odrzucenie weta prezydenta Nixona29 mocno ograniczyły owe możliwości.

torship Question” Reconsideed. „Congress and the Presidency”, Vol. 15, No. 2, Fall 1988, 
s. 147 і nast.; Arthur M. Schlesinger, Jr., The Imperial Presidency, op.cit., s. 60-67, czy 
też: Edward Samuel Corwin, Total War and the Constitution. New York: A.A. Knopf, 
1947, s. 16 і nast.

26 Szerzej o tej kwestii w literaturze polskojęzycznej -  zob. Jan Majewski, Utycie sił 
zbrojnych USA. Teoria - praktyka. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1972, s. 50 i nast.

27 Na podstawie właśnie tej formuły wojska amerykańskie -  tylko w ciągu kilku lat -  
działały m.in. w Zatoce Perskiej (1991), Somalii (1992), byłej Jugosławii i na Haiti (w obu 
wypadkach od 1993 roku).

28 Zob. choćby świetny przegląd najistotniejszych dokumentów' The War Powers Re
solution: Relevant Documents, Reports, Correspondence. Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office, 1994, oraz omówienia: Louis Fisher, Presidential War Po
wer. Lawrence, KS: University Press o f Kansas, 1995; Robert Scigliano, The War Powers 
Resolution and the War Powers, [w:] Joseph M. Bassette, Jeffrey K. Tubs (ed.), The Presi
dency in the Constitutional Order. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1981, 
rozdz. 4; Philip J. Briggs, Making American Foreign Policy. President -  Congress Rela
tions from the Second World War to Vietnam. Lanham, Md.: University Press of America,
1991, rozdz. 8; Taylor W. Reveley 111, War Powers o f the President and Congress: Who
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Na mocy WPR zakazano prezydentowi wysyłania (bez uzyskania sto
sownego upoważnienia ze strony Kongresu) oddziałów wojskowych poza 
granice USA na okres dłuższy niż 60 dni. Termin ten mógł być przedłu
żony o kolejne 30 dni w wypadku, gdyby zachodziła konieczność bez
piecznego wycofania oddziałów. Jakkolwiek pozostawiono zwierzchni
kowi sił zbrojnych możliwość szybkiego reagowania, to jednak 
o wszelkich posunięciach o pilnym charakterze Kapitol miał być infor
mowany w ciągu 48 godzin. Tak więc, korzyści legislatywy wydają się 
oczywiste. Po pierwsze -  Kongresowi stworzono szansę przeciwstawie
nia się decyzji prezydenta poprzez przegłosowanie stosownej rezolucji, 
której -  zgodnie z wymogami ustawy -  prezydent nie może zawetować. 
Po drugie -  prezydent musi wstrzymać wszelkie operacje po upływie 
ustawowych sześćdziesięciu (dziewięćdziesięciu) dni, chyba że uzyska 
zgodę Kongresu na dalsze działania.

Pozostawiając na boku kwestie dotyczące konstytucyjności samej re
zolucji30, doświadczenia związane z próbami wyegzekwowania przez

Holds Arrows and Olive Branch? Charlottesville: University Press o f Virginia, 1981; Sam 
Jacob K. Javits, The Debate Over the War Powers Resolution, [w:J Michael A. Barnhart 
(ed.), Congress and the United States Foreign Policy: Controlling the Use o f  Force in the 
Nuclear Age. Albany: State University o f New York Press, 1987, s. 55 і nast.; John 
H. Sullivan, The Impact o f  the War Powers Resolution, [w:J ibidem, s. 59 і nast.; Robert F. 
Turner, The War Powers Resolution: Its Implementation in Theory and Practice. Philadel
phia: Foreign Policy Research Institute, 1983; David Locke Hall, The Reagan Wars: 
a Constitutional Perspective on War and the Presidency. Boulder: Westview Press, 1991, 
s. 105 i nast. Analityczny przegląd kwestii związanych z realizow'aniem zapisów' WPR w: 
Robert A. Katzmann, War Powers: Toward a New Accommodation, [w:] Thomas E. Mann 
(ed.), A Question o f  Balance: the President, the Congress, and Foreign Policy. Washing
ton: Brookings Institution, 1990, s. 35 i nast. oraz Marc E. Smyrl, Conflict or Codetermi
nation? Cong-ess, the President, and the Power to Make War. Cambridge, Mass.: 
Ballinger Pub. Co., 1988. W literaturze polskojęzycznej -  zob. np. Lesław Kański, Kom
petencje Kongresu..., op.cit., s. 117-125.

29 Tekst weta w: The War Powers Resolution..., op.cit., s. 7-10. Uchwalenie WPR było 
bezpośrednią reakcją Kongresu na ówczesne działania egzekutywy w Azji Południowo
- Wschodniej. Postrzegane jako zbyt swobodne, budziły szereg zastrzeżeń zarówno wśród 
parlamentarzystów' (np. J. William Fulbright czy też Edw'ard Kennedy), jak i badaczy 
problemu -  vide troska F. Wilcoxa: „Some steps should be taken to meet the obvious and 
legitimate cong-essional concern over President’s power to use the armed forces abroad in 
limited and undeclared wars”, zob. Francis O. Wilcox, Congress, the Executive, and the 
Foreign Policy. New' York: Harper and Row', 1971, s. 162.

M Na ten temat zob. choćby Robert Scigliano, The War Powers Resolution and..., 
op.cit., s. 143 i nast. oraz Alexander DeConde, Richard Dean Bums, Fredrik Logevall 
(ed.), Encyclopedia o f  American..., op.cit., s. 336. Oczywiście, ani prezydent, ani Kongres, 
nie są skłonni zaskarżyć WPR do Sądu Najwyższego, gdyż wynik stosownej decyzji byłby
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Kapitol swoich uprawnień wydają się wskazywać na następujący fakt: 
konsekwencją bezwzględnego przestrzegania takiego uregulowania stało
by się najprawdopodobniej niemal całkowite sparaliżowanie prowadzenia 
aktywnej, elastycznej polityki zagranicznej. Stałoby się -  albowiem ure
gulowania War Powers Resolution są równie mało efektywne, co upraw
nienia prezydenta, które mu ona wyznacza31. W zestawieniu przygotowa
nym przez Congressional Research Service wymieniono 86 stosownych 
prezydenckich raportów32.

Już w pół roku po uchwaleniu WPR (w lipicu 1974) prezydent Nixon 
nie dopełnił obowiązku poinformowania Kongresu o użyciu 22 helikopte
rów do ewakuacji Amerykanów podczas zamieszek na Cyprze. Z kolei, 
na wiosnę 1975 roku, ewakuację obywateli USA oraz uchodźców z Da 
Nang, Phnom Penh i Sajgonu również przeprowadzono bez zastosowania 
uregulowań ustawy. Podobnie -  amerykańskie działania w odpowiedzi na 
przechwycenie przez Kambodżę frachtowca Mayaguez w Zatoce Syjam
skiej (maj 1975) początkowo były prowadzone jedynie z upoważnienia 
wydanego przez prezydenta Geralda Forda, bez stosownej autoryzacji ze 
strony Kongresu, który zresztą został poinformowany o zaistniałej sytu
acji. Podobnie działo się w wypadku dwóch akcji ewakuacyjnych w Li
banie w czerwcu 1976 roku. Tym razem obowiązek poinformowania 
Kongresu był co prawda spełniony, jednakże konkretne posunięcia pre
zydent tłumaczył swymi uprawnieniami jako głównodowodzącego siłami 
zbrojnymi, nie zaś przepisami War Powers Resolution. Tego rodzaju 
przypadki -  zaistniałe jedynie za kadencji G. Forda33 -  zdarzały się rów

wielce niepewny -  zob. Norman C. Thomas, Joseph A. Pika, The Politics o f  the Presiden
cy. Washington, D.C.: CQ Press, 1997, s. 429.

31 Można powiedzieć, że prezydent staje się „zakładnikiem” rezolucji: jeśli wydarzenia 
toczą się w niekorzystnym dla USA kierunku, to niemal natychmiast reaguje Kapitol; jeśli 
zaś prezydencka polityka odnosi sukces, to jest on przemilczany -  tak przedstawiają spra
wą Norman C. Thomas, Joseph A. Pika, The Politics o f the Presidency, op.cit. L. Fisher 
potwierdza tę opinię -  Kongres w żadnym wypadku nie „wychodzi stratny” z sytuacji 
kryzysowej -  ałe tyłko wyłącznie w sensie politycznym, gdyż w wymiarze instytucjonal
nym i konstytucyjnym wciąż ponosi porażki w zmaganiach z egzekutywą (jak to obrazowo 
ujmuje sam autor: Kongres plays catch-up); za: Louis Fisher, Foreign and Defense Policy, 
[w:] Steven A. Shull (ed.), Presidential Policymaking: an End-of-Century Assessment. 
Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1999, s. 254.

32 Richard F. Grimmett, War Powers Resolution: Presidential Compliance. Washing
ton, D.C.: Congressional Research Service. Library of Congress, 2001 oraz The War Po
wers Resolution: After Twenty-Five Years. Washington, D.C.: Congressional Research 
Service. Library of Congress, 1998.

33 Swoje zdystansowanie się od zapisów' War Powers Resolution wyraził m.in. 
w'przemówieniu na Uniwersytecie Kentucky 11 kwietnia 1977 roku; zob. „Inquiry”, 26
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nież za czasów jego następców. Samodzielność zwierzchników sił zbroj
nych uwidoczniła się np. w przy próbie odbicia uwięzionych dyplomatów 
amerykańskich w ambasadzie w Teheranie w kwietniu 1980 roku34.

Sytuacja nie zmieniła się także za kadencji kolejnego prezydenta. Ro
nald Reagan był bardzo sceptycznie nastawiony do wymogów zawartych 
w WPR, co uwyraźniło się np., gdy legislatywa zwracała się z p r o ś b ą 
do egzekutywy o dostarczenie na Kapitol stosownych informacji o sytu
acji w Salwadorze3'. Odpowiedzi udzielono dopiero po miesiącu.

W późniejszych latach sytuacja wyglądała nieco lepiej -  Kongres 
wprawdzie był informowany o akcjach zbrojnych USA, lecz ze zwłoką, 
co zresztą znajduje czasem zrozumienie na Kapitolu36.

Podsumowując, statystyka informowania legislatywy przedstawia się 
następująco:
G. Ford -  4 przypadki:

-trzykrotnie w związku z ewakuacją z Kambodży i Wietnamu (1975), 
-  incydent z udziałem USS Mayaguez (maj 1975)37.

June 1978, s. 15 oraz Robert Scigliano, The War Powers Resolution..., op.cit., s. 121-122. 
W wywiadzie z 23 maja 1975 roku ówczesny prezydent mówił o WPR m.in.: ,J  hope we 
can modify or remove in order for the President to act decisively, strongly, in conjunction 
with the Congress, but not hamstrung by the Congress", za: Public Papers o f  the Presi
dents o f the United States. Gerald R. Ford, 1975. Washington, D.C.: Federal Register 
Division, National Archives and Records Service, General Services Administration, 1977, 
s. 708. Wymowna jest także korespondencja prezydenta Forda z ówczesnym sprawozdaw
cą Izby Reprezentantów' (Carl Albert). Wprawdzie prezydent informował go niezwłocznie 
o użyciu sil zbrojnych USA (zazwyczaj już na drugi dzień), lecz zawsze powoływał się 
przy tym na swoje uprawnienia konstytucyjne. W związku z akcją pomocy uchodźcom 
z Da Nang, G. Ford stwierdził m.in.: „You will appreciate, /  am sure, my difficulty in 
telling you precisely how long United States forces may be needed in this effort'; zob. The 
War Powers Resolution..., op.cit., s. 41.

Egzekutywa powołała się i w tym wypadku -  tradycyjnie -  na swoje konstytucyjne 
uprawnienia; zob. opinia doradcy (Lloyd Cutler) prezydenta J. Cartera z 9 maja 1980 roku 
cyt. The War Powers Resolution..., op.cit., s. 58.

л  Tekst dokumentu The War Powers Resolution..., op.cit., s. 59.
Vide fragment listu przewodniczącego Komisji Spraw' Zagranicznych Izby Repre

zentantów' (Dante B. Faschell) do ówczesnego sekretarza obrony (George P. Schultz) z 21 
września 1987 roku:,Although the president did not submit a report to Congress (-) it was 
generally understood at the time that compliance with the War Powers Resolution was 
a matter o f  considerable discussion within the executive branch"; zob. The War Powers 
Resolution..., op.cit., s. 122. Szerzej o wyrozumiałości Kongresu wobec naruszania przez 
prezydenta Reagana zapisów' WPR John Hart Ely, On Constitutional Ground. Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1996, s. 143 i nast.

л  Za prezydentury G. Busha był to jedyny wypadek poinformowania w terminie nało
żonym przez zapisy WPR.
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J. Carter -  1 przypadek:
-  akcja sił specjalnych w ambasadzie USA w Teheranie (kwiecień 

1980).
R. Reagan -  14 przypadków w następujących rejonach świata:

-  półwysep Synaj (1982),
-L ib an  (1982),
-C z a d  (1983),
-G renada (1983),
-L ib ia  (1986),
-  Zatoka Perska (1987).

G. Bush -  7 przypadków w następujących rejonach świata:
-  Filipiny (1989),
-P an am a (1989),
-  Liberia (1990),
-  Kuwejt i Irak (1990-1991),
-  Somalia (1992)38.
Prezydent Bill Clinton należy w tej kwestii do rekordzistów -  za jego 

dwóch kadencji przedstawiono aż 58 raportów39.
Co do nieinformowania Kongresu, to -  do roku 1993 -  zdarzyło się to 

w następujących przypadkach:
R. Nixon -  1 przypadek:

-C y p r  (lipiec 1974).
G. Ford -  2 przypadki:

-  Liban (czerwiec 1976),
-  Korea (sierpień 1976).

J. Carter -  1 przypadek:
-Z a ir  (maj 1978).

R. Reagan -  10 przypadków:
-  Salwador (luty 1981),
-  Libia -  Zatoka Sidra (sierpień 1981 oraz styczeń 1989),
-  Egipt (marzec 1983),
-  Honduras (szereg akcji w latach 1983-1989),
-  Iran (czerwiec 1984),
-  akcja antyterrorystyczna na pokładzie Achille Lauro (październik 

1985),
-  Boliwia (lipiec 1986),

Liczba raportów nie odpowiada liczbie interwencji, gdyż nieraz kilkakrotnie infor
mowano o działaniach w ramach tej samej akcji.

’9 Za: Richard F. Grimmett, War Powers Resolution..., op.cit.
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-  Zatoka Perska (1987),
-  Panama (marzec 1988).

G. Bush -  4 przypadki:
-P an am a (maj 1989),
-  Kolumbia, Boliwia i Peru (wrzesień 1989),
-  Zair (wrzesień 1991),
-  Sierra Leone (maj 1992)40.
Jak zatem wynika z powyższego zestawienia, kolejni prezydenci dość 

swobodnie traktowali zapisy zawarte w WPR41. Zapewne z tej przyczyny 
niektórzy badacze zagadnienia uważają, że rezolucja nie ograniczyła, lecz 
w istocie wzmocniła władzę zwierzchnika amerykańskich sił zbrojnych42. 
To dość zaskakująca konstatacja, jeśli przytoczyć słowa senatora 
J. Javitsa, który w latach siedemdziesiątych wyraził przekonanie, iż WPR 
przyczyni się do „przywrócenia konstytucyjnej równowagi pomiędzy 
obiema gałęziami władzy”43.

Oczywiście, podejmuje się próby „uratowania” WPR. Pomijając -  
skądinąd bardzo ciekawe -  propozycje badaczy problemu44, należy

40 Powyższe dane za: Ellen С. Collier, Statutory Constraints: The War Powers Resolu
tion, [w:J Gary M. Stem, Morton H. Halperin (eds.), The U.S. Constitution and the Power 
to go to War: Historical and Current Perspectives. Westport, Conn.: Greenwood Press, 
1994, s. 61-75.

41 Zdaniem niektórych autorów była to „dość rachityczna próba przywrócenia roli kon
gresowej kontroli nad uprawnieniami wnjennymi” („a somewhat anemie effort to reassert 
its control o f  the war power. Congress passed (—) the War Powers Resolution'j; zob.: 
Alexander DeConde, Richard Dean Bums, Fredrik Logevall (eds.), Encyclopedia o f  Ame
rican..., op.cit., s. 336. Martin S. Sheffer określa WPR mianem „papierowego tygrysa” 
(paper tiger) i przypisuje jej raczej atrybuty polityczne, niż wiążące prawnie (,,/f was the 
political process, not the positive law"); zob. Martin S. Sheffer, The Judicial Development 
of..., op.cit., s. 182.

42 Za: Louis Fisher, The Politics o f  Shared Power: Congress and the Executive. Col
lege Station: Texas A&M University Press, 1998, s. 201-202.

„Is the first attempt to restore constitutional balance"; zob. Jacob K. Javits, Don 
Kellermann, Who Makes War. The President versus Congress. New' York: Morrow', 1973, 
s. 269.

44 Zob. np. now'a, poprawiona, wersja WPR (The Combat Authorization Act), jako pro
pozycja zmuszająca prezydenta do uzyskiw'ania kongresowego upow'ażnienia przed (lub: 
równocześnie z) zainicjow'aniem akcji zbrojnej -  „to seek congressional authorization 
before (or i f  necessaiy simultaneously with) involving the nation’s troops in armed com
bat"; zob. John Hart Ely, War and Responsibility: Constitutional Lessons o f  Vietnam and 
its Aftermath. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993, s. 115 i nast. Argumenta
cja dotycząca konieczności uchylania WPR Louis Fisher, David Gary Adler, The War 
Powers Resolution: Time to Say Goodbye. „Political Science Quarterly”, Vol. 113, No. 1,
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wspomnieć o dwóch akcjach w ramach samego Senatu: pierwsza z nich 
(Peace Powers Act o f 1995) -  to projekt nowej ustawy autorstwa Roberta 
Dole’a (R, Kansas), zaś druga ( Use o f  Force Act) -  to nowelizacja wnio
skowana przez Josepha Bidena (D, Delaware)4'. Obie te propozycje do 
dzisiaj nie uzyskały akceptacji na Kapitolu.

Rzecz jasna, opracowywanie i przedstawianie wszelkich szczegóło
wych planów działania należy do wojskowych, prezydent zaś wybiera -  
mniej lub bardziej samodzielnie -  konkretne warianty działania, a także -  
jako głównodowodzący -  może decydować w sprawach militarnych 
szczególnej wagi państwowej.

Zaprezentowana tematyka nie wyczerpuje szerzej rozumianego za
gadnienia decydowania w sprawach wojennych. Jako -  nieco anegdo
tyczny -  przykład warto przywołać ustawę o prohibicji z czasów po za
kończeniu I wojny światowej. Rozstrzygnięcie to miało pozytywnie 
wpłynąć na morale Amerykanów (odpowiednie uregulowanie podtrzy
mano w decyzji Hamilton v. Kentucky Distilleries & Warehouse Co.). Со 
więcej -  stosowne uprawnienia Kongresu rozciągają się również na okres 
po zakończeniu wojny: Sąd Najwyższy stwierdził, że władza wojenna 
Kongresu to nie tylko zwycięstwo na froncie, lecz obejmuje również 
przeciwdziałanie jej następstwom (casus Stewart v. Kahn z 1871). Jednak 
takie rozszerzające ujęcie zagadnienia, jakkolwiek interesujące, nie jest 
przedmiotem niniejszej pracy, dotyczy bowiem polityki wewnętrznej, 
stąd też autor czuje się zwolniony z prowadzenia dalszych wywodów na 
ten temat.

Tę część rozważań należy zamknąć jednoznacznym stwierdzeniem -  
do dzisiaj SN nie zakwestionował prezydenckiego uprawnienia do decy
dowania o wysłaniu wojsk USA poza granice kraju. W wielu orzecze
niach prawomocność takiej aktywności została wręcz potwierdzona46 lub 
też sąd odmówił rozstrzygnięcia kwestii.

Spring 1988, s. 1-20 oraz James Nathan, Salving the War Powers Resolution. „Presidential 
Studies Quarterly”, Vol. 23, No. 2, Spring 1993, s. 246-254.

43 Szerzej zob. Peter M. Shane, Harold H. Bruff, Separation o f Powers Law: Cases and 
Materials. Durham, N.C.: Carolina Academic Press, 1996, s. 844-854. Por. Donald
L. Westerfield, War Powers; the President, the Congress, and the Question o f  War. West
port, Conn.: Preager, 1996, s. 174-176. Zob. także: Ryan C. Hendrickson, War Powers, 
Bosnia, and the l()4‘h Congress. „Political Science Quarterly”, Vol. 113, No. 2, Summer
1998, s. 241 і nast.

46 Zob. choćby: Martin v. Mott 25 U.S. (12 Weat.) 19, 1927.
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4.3. KOŃCZENIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH, 
ZAWIERANIE POKOJU

Jeden z pierwszych sędziów Sądu Najwyższego (Olivier Ellsworth) miał 
stwierdzić: „Powinno być łatwiej wycofać się z wojny, niż do niej 
wejść”47, lecz w rzeczywistości sprawa nie przedstawiała się tak jedno
znacznie.

Jak już wspomniano, artykuł IX Artykułów Konfederacji stosowne 
uprawnienie w tej materii powierzał Kongresowi, jako jedynemu ponad- 
stanowemu organowi władzy. Próba przeniesienia owego zapisu w nie
zmienionym brzmieniu do Konstytucji zakończyła się niepowodzeniem 
(odrzucenie wniosku Pierce’a Butlera). Być może przyczyną było założe
nie, iż najwłaściwszą metodą zawarcia pokoju jest (tradycyjnie) traktat, 
a przecież w warunkach Unii zawieranie traktatów należało do uprawnień 
prezydenta i Senatu. W decyzji w sprawie Ribas у Hijo v. United States 
z 1900 roku potwierdzono potrzebę współuczestnictwa legislatywy 
w kończeniu działań wojennych. Sąd orzekł wówczas, że stan wojny 
z Hiszpanią ustał w chwili ratyfikowania traktatu pokojowego, do czego -  
jak już wiemy -  niezbędna była współpraca legislatywy z egzekutywą. 
Jakkolwiek podnosiły się głosy, że skoro decyzję w sprawie wypowie
dzenia wojny powierzono w konstytucji Kongresowi, to per analogiom -  
w jego władzy jest również stanowienie o zakończeniu działań wojen
nych.

Stanowisko takie znajdowało odzwierciedlenie w praktyce aż do roku 
1919, kiedy to Kongres odrzucił postanowienia traktatu wersalskiego 
(patrz wyżej w niniejszej książce). W odpowiedzi uchwalono na początku 
1921 roku rezolucję, na mocy której stwierdzono, że de facto  stan zagro
żenia państwa minął. Oczywiście, chodziło tu wyłącznie o uporządkowa
nie spraw wewnętrznych, albowiem rezolucja -  jako akt prawny Kongre
su - j e s t  wiążąca jedynie dla obywateli amerykańskich i działa na tere
nach znajdujących się pod jurysdykcją USA. Następnie zaś uchwalono -  
z inicjatywy prezydenta Warrena G. Hardinga -  rezolucję wspólną (we
szła w życie 2 lipca 1921 roku), na mocy której stwierdzono zakończenie 
stanu wojny i zastrzeżono sobie prawo do wypłaty odszkodowań. Konse

47 „It should be more easy to get out o f  war than into i f ;  cyt. za: Alexander M. Bickel, 
Congress, the President and the Power to Wage War, op.cit., s. 208; zob. też John Hart 
Ely, On Constitutional..., op.cit., s. 148.
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kwentnym rozwinięciem owej rezolucji było ostatecznie zawarcie 25 
sierpnia 1921 roku w Berlinie traktatu pokojowego z Niemcami.

Nieco podobna sytuacja zaistniała po zakończeniu drugiej wojny 
światowej. O ile sprawę z europejskimi koalicjantami III Rzeszy rozwią
zano 31 grudnia 1946 roku wydaniem przez prezydenta Harry Trumana 
proklamacji formalnie kończącej działania militarne48, o tyle sprawa 
Niemiec była daleko bardziej skomplikowana. Ostatecznie, po uchwale
niu przez Kongres rezolucji o zakończeniu stanu wojny z Niemcami, 
prezydent podpisał ją  19 października 1951 roku, a następnie wydał pro
klamację potwierdzającą takie stanowisko.

Jak zatem nietrudno zauważyć, po pierwszej wojnie światowej Stany 
Zjednoczone potrzebowały trzech lat na formalnoprawne zakończenie 
stanu wojny. Po drugiej wojnie światowej zaś, okres ten wydłużył się do 
sześciu lat. Głównym powodem był fakt, że rozstrzygnięcia ustalone na 
konferencji jałtańskiej (podział Niemiec na strefy okupacyjne) i pocz
damskiej (polityka „4D”, ustanowienie aparatu administracyjnego na 
terenie byłej Rzeszy, podział reparacji wojennych) spowodowały przesu
nięcie w czasie odpowiednich uregulowań.

Prawo Kongresu do brania udziału w omawianym procesie zostało 
zagwarantowane w orzeczeniu sądu z 1948 roku (Ludecke v. Watkins)49.

Reasumując -  tradycyjną metodą kończenia działań wojennych przez 
Stany Zjednoczone jest traktat, stąd też stosowne uprawnienia przynależą 
zarówno egzekutywie, jak  i legislatywie. W razie niemożności przyjęcia 
traktatu, pewnym jego substytutem pozostają: rezolucja Kongresu i pro
klamacja prezydenta'0. W praktyce dochodzi do swoistego consensusu 
pomiędzy Białym Domem a Kapitolem. Rzeczywiście, obie gałęzie wła
dzy zajmują w omawianym procesie określone miejsce -  traktaty wszak
że są ratyfikowane przy współudziale Kongresu, stosowna legislacja zaś 
(w tym tak istotna, jak choćby odmowa udzielenia koniecznych do pro
wadzenia wojny funduszy'1) zazwyczaj potwierdzana jest prezydenckim

48 Na jej mocy zawarto oddzielne traktaty pokojowe: 10 lutego 1947 roku z Wiochami, 
Węgrami, Rumunią i Bułgarią oraz 8 września 1951 roku z Japonią. Jeszcze w tym samym 
roku zawarto z Japonią układ o wzajemnej obronie.

49 Znalazło się tam potwierdzenie stosownych uprawnień zawartych w decyzji Sądu 
Najwyższego do sprawy Commercial Trust Co. v. Miller. Por. McElarth v. United States.

' 80 Zob. Lee v. Madigan 358 U.S. 228, 1959.
31 Bodaj najlepszym przykładem skutecznego zastosowania właśnie tej metody jest 

ustawodawstwo kongresowe z początku łat siedemdziesiątych -  w wyniku nieuchwalenia 
środków' na prowadzenie działań w Indochinach, Stany Zjednoczone straciły de facto 
możliwość odgrywania w tym rejonie świata istotniejszej rołi.
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podpisem. Jak słusznie skonstatował W. Szyszkowski: „do wypowiadania 
wojny wystarcza zwykła większość Kongresu, zatwierdzenie zaś warun
ków pokoju wymaga o wiele uciążliwszej procedury w Senacie”'".

4.4. ZAJMOWANIE OBCYCH TERYTORIÓW

Z uprawnieniami wojennymi prezydenta wiąże się jeszcze jedno zagad
nienie. Otóż, w przypadku zajęcia jakiegoś terytorium przez Stany Zjed
noczone, jeśli Kongres nie ograniczy zakresu tych działań poprzez odpo
wiednie ustawodawstwo, prezydent -  jako głównodowodzący armii -  
staje się odpowiedzialny za zarządzanie okupowanymi ziemiami. Stano
wisko takie zostało potwierdzone w orzeczeniu Sądu Najwyższego 
w sprawie Madsen v. Kinsella z 1952 roku; zgodnie z nim, zwierzchnik 
sił zbrojnych jest odpowiedzialny nie tylko za pokonanie przeciwnika, ale 
i za administrowanie terytorium przejętym przez armię amerykańską. 
Ewentualna aneksja może nastąpić jednak tylko w wyniku zawarcia trak
tatu lub otrzymania upoważnienia kongresowego w formie ustawy'3.

Jak zatem widać, także i tym razem, pomimo braku odpowiednich za
pisów w Konstytucji, praktyka dopuszcza aktywność zarówno egzekuty
wy, jak  i legislatywy, gwarantem zaś szczegółowych rozwiązań jest 
orzecznictwo SN.

32 Wactaw Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne w systemie prawnym Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Toruń: Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Koperni
ka, 1964, s.'l 15-11б!

”  Uprawnienie to zostało potwierdzone przez sąd m.in. American Ins. Co. v. Canter 
oraz Fleming v. Page. Istnieje w literaturze przedmiotu pojęcie „rządów' wojskowych”, 
których cechą charakterystyczną jest duża dowolność w zarządzaniu zajętym obszarem. 
Szerzej na ten temat zob. Clinton Lawrence Rossiter, The Supreme Court and the Com
mander in Chief. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1976, s. 120 i nast. Jak pisze 
L. Rossiter, mogą one być: „as arbitrary and absolute as the President and his comman
ders care to make it"; ibidem, s. 123. Taki stan rzeczy również został potwierdzony przez 
sąd -  „ The President’s power o f  militaiy government comprise a field  in which the Court 
has done a great deal o f  interpreting and exercised no control, indeed has been a sort o f  
judicial handmaiden to perfect absolutism"; ibidem, s. 125. Co się tyczy stosownych 
uprawnień Kongresu odnośnie do nabywania terytoriów', to zostały one ustanowione pod 
koniec XIX wieku (Jones v. United States). Zob. także: Fleming v. Page.
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4.5. OGŁASZANIE NEUTRALNOŚCI

Zagadnienie ogłaszania neutralności również budzi wiele kontrowersji. 
Z problemem zetknięto się już na początku historii młodej republiki. 
W związku z wojną francusko-brytyjską prezydent George Washington 
ogłosił 22 kwietnia 1793 roku neutralność Unii wobec obydwu walczą
cych państw, przy czym z jednym z nich (Francja) Stany Zjednoczone 
były związane od piętnastu lat traktatem o przyjaźni i wzajemnej pomocy. 
Pod dyskusję podano nie tyle zagadnienia celowości tego rodzaju działań, 
ile rozstrzygnięcie, który organ władzy federalnej jest władny do podjęcia 
takiego kroku. Ostatecznie przychylono się do argumentacji przedstawio
nej przez Alexandra Hamiltona, tzn. skoro władza wykonawcza ma prio
rytet w kierowaniu polityką zagraniczną, to ma także prawo decydować 
o sprawach neutralności. W konsekwencji G. Washington wydał stosow
ny akt w kwietniu 1793 roku'4 i ustanowił w ten sposób precedens 
w historii USA. Dopiero rok później -  po sugestiach prezydenta -  Kon
gres uchwalił pierwszą ustawę o neutralności. Istotę zagadnienia stanową 
skutki, jakie wywołało to posunięcie dla spraw wewnętrznych USA. Mia
nowicie, w ślad za deklaracją wydano szereg rozporządzeń egzekutywy 
(executive orders), na mocy których zabroniono obywatelom Stanów 
Zjednoczonych podejmowania działań, które prowadziłyby do sprzenie
wierzenia się podjętym zobowiązaniom. Taki stan rzeczy budzi wątpli
wości z dwóch względów:

-  po pierwsze: powstaje pytanie, w jakim stopniu prezydent władny 
jest stanowić unormowania dotyczące spraw wewnętrznych kraju, do 
czego nie ma delegacji konstytucyjnej,

-  po drugie: jaka może być skuteczność tak stanowionego prawa wo
bec braku możliwości obłożenia go sankcją w razie naruszenia.

Kongres wydał wówczas Salomonowy wyrok: zgadzając się z ko
niecznością podjęcia kroków poczynionych przez prezydenta, zaaprobo
wał jego działania właśnie poprzez uchwalenie ustawy o neutralności. 
Akt ten zapewniał skuteczną realizację postanowień prezydenckiej dekla
racji. Takie posunięcie było niewątpliwie rezultatem konkretnych oko
liczności politycznych -  opinia publiczna stała wówczas po stronie fran
cuskiej, przede wszystkim w związku ze wspomnianym traktatem amery

34 Zresztą o dość niskiej randze: z konstytucyjnego punktu widzenia była to tyłko pro
klamacja.
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kańsko-francuskim o przyjaźni i wzajemnej pom ocy'' oraz z powodu 
niechęci do niedawnego wroga, czyli Korony Brytyjskiej. Na Kapitolu 
musiano się jednak liczyć i z drugą stroną zagadnienia, a mianowicie, 
z potężną flotą Zjednoczonego Królestwa. Stąd właśnie takie stanowisko 
Kongresu.

Druga problematyczna sytuacja zaistniała dopiero za kadencji F.D. 
Roosevelta. Wówczas Kongres -  w związku z atakiem Włoch na Etiopię 
-  uchwalił 31 sierpnia 1935 roku rezolucję wspólną (joint resolution), na 
mocy której deklarowano neutralność USA wobec obu stron konfliktu. 
Co więcej, zobowiązano prezydenta do podjęcia konkretnych działań 
zmierzających do realizacji takiego stanowiska: otrzymał on prawo do 
nałożenia embarga na handel bronią zarówno z obiema walczącymi stro
nami, jak i innymi zaangażowanymi w wojnę państwami, oraz prawo do 
zakazania statkom pływającym pod banderą amerykańską transportu 
broni dla stron konfliktu. Kongres zakreślił termin ważności rezolucji do 
lutego następnego roku, nie chcąc prawdopodobnie nadmiernie wzmac
niać aktywności egzekutywy. Jednak wobec faktu, że sytuacja wyraźnie 
się nie zmieniła, uchwalono kolejną rezolucję (tym razem ważną do 
1 maja 1937 roku); w tym wypadku embargiem objęto także pożyczki 
i kredyty dla stron konfliktu. Wygaśnięcie ważności tego drugiego aktu 
prawnego -  jak i wymogi sytuacji międzynarodowej -  skłoniły Kongres 
do uchwalenia ustawy o neutralności (Neutrality Act o f  1937). Zgodnie 
z jej zapisami w razie oficjalnego stwierdzenia stanu wojny pomiędzy 
jakimiś państwami, prezydent otrzymywał (poza znanymi z poprzednich 
ustaw rozwiązaniami) uprawnienia również do: zakazania używania por
tów amerykańskich dla dostaw wojskowych, zablokowania operacji fi
nansowych dotyczących aktywów państw -  stron konfliktu oraz zakaza
nia Amerykanom podróżowania na statkach pływających pod banderą 
wojujących krajów. Do prezydenta należało również decydowanie o uży
ciu środków (głównie embarga) służących realizacji tych celów.

Owo rozwiązanie przyjęto bez głośniejszych sprzeciwów, mając 
w pamięci stosunkowo świeże głośne orzeczenie United States v. Curtiss- 
Wright Corp. z 1936 roku. Ponadto, znów zaważyły kwestie natury poli
tycznej. Większość państw przygotowywała się do nadchodzącej wojny, 
toteż Stany Zjednoczone nie chciały biernie przyglądać się wydarzeniom, 
rozgrywającym się wówczas w Europie i Afryce, jakkolwiek pogląd, że 
izolacjonizm jest najlepszym środkiem służącym obronie przed zagroże-

”  Traktat ten został wypowiedziany w 1798 roku, kiedy to same Stany Zjednoczone 
stanęły przeciwko Francji po drugiej stronie frontu.
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niami płynącymi z zewnątrz wciąż miał wielu zwolenników. Korzyści 
płynące z izolacjonizmu i neutralności starano się chronić za wszelką 
cenę, nawet jeśli tą  ceną miałaby być zgoda na umożliwienie Francji 
i Wielkiej Brytanii zakupu i importu amerykańskiego sprzętu wojskowe
go '6. Nic dziwnego, że taka sytuacja postawiła senatorów i kongresma- 
nów przed trudnym dylematem. Ostatecznie, po wielu dyskusjach, zdecy
dowano się znowelizować dotychczasowe ustawodawstwo poprzez 
uchwalenie Neutrality Act o f  1939. Na mocy tej ustawy powiązano obie 
gałęzie władzy ze sprawą tak doniosłą, jak  orzekanie o neutralności. 
Kongres mógł w tej kwestii uchwalić rezolucję zbieżną. W razie jej prze
głosowania, prezydent mógł -  poprzez proklamację -  wskazać, które 
kraje zostają uznane przez Stany Zjednoczone za strony konfliktu i wobec 
których stosuje się postanowienia o neutralności. Ponadto zezwolono na 
sprzedaż broni za gotówkę, z zastrzeżeniem, że transakcja będzie reali
zowana przy użyciu środków transportu należących do stron zaintereso
wanych, a nie USA (słynna formuła cash and carry).

Dopiero co udało się dostosować ustawodawstwo do wymogów chwi
li, a już trzeba było sprostać kolejnym wyzwaniom. Po paru miesiącach 
obowiązywania Neutrality Act o f  1939 (ustawa weszła w życie 4 listopa
da 1939 roku) okazało się, iż jej postanowienia nie nadążają za szybko 
rosnącymi potrzebami Wielkiej Brytanii -  mianowicie, prezydent Roose
velt bez konsultacji z Kapitolem, zawarł 3 września 1940 roku układ 
wojskowy z Brytyjczykami, na mocy którego przekazano im 50 niszczy
cieli w zamian za prawo do zakładania na terytorium Wielkiej Brytanii 
amerykańskich baz morskich i lotniczych (Destroyers fo r  Bases Agre
ement). Z kolejną inicjatywą prezydent Roosevelt wystąpił w orędziu do 
Kongresu wygłoszonym 6 stycznia 1941 roku. Już cztery dni później 
wniesiono odpowiedni projekt (Lend-Lease Bill) do rozpatrzenia w Izbie 
Reprezentantów. Zgodnie z nim, prezydent mógł w wypadku uznania, że 
leży to w interesie państwa, upoważnić zwierzchnika każdego z departa
mentów do dostarczenia -  w celu zaspokojenia potrzeb wojennych so
juszników -  wszelkich koniecznych materiałów i środków, jakie mogły 
być przedmiotem zbycia, pożyczki (lend) lub dzierżawy (lease). Był to 
milowy krok, przybliżający Stany Zjednoczone do wzięcia aktywnego 
udziału w II wojnie światowej. Ze względu na warunki wojenne, przepro
filowano produkcję, zaczęto dostarczać sprzęt do bezpośrednich działań na

36 Było to stanowisko dość kuriozalne z punktu widzenia państwa, które odżegnywało 
się od zaangażow^ania militarnego wykraczającego poza granice Pax Americana.
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frontach; Amerykanie przyjęli do wiadomości fakt, że również ich kraj 
może stać się uczestnikiem wojny o niespotykanym dotychczas rozmiarze.

Jak więc widać z powyższego przeglądu, to Kongres jest zobowiązany 
-  poprzez odpowiednie unormowania -  do decydowania o neutralności, 
którą jednak formalnie proklamuje prezydent. Określone okoliczności 
polityczne implikują kolejność wydarzeń, tzn. czy jako pierwsza zostanie 
wydana prezydencka proklamacja, czy też stosowne ustawodawstwo 
legislatywy. Analogicznie do pozostałych kompetencji wojennych, tak 
i ta daje szerokie możliwości do wpływu władzy wykonawczej i ustawo
dawczej na różnorodne sfery życia Amerykanów.

4.6. POZOSTAŁE UPRAWNIENIA

Prezydent ma m.in. prawo -  za zgodą Senatu -  do mianowania i odwoły
wania dowódców wojskowych, generałów oraz nadawania wyższych 
stopni w wojsku. Może on również -  jako głównodowodzący armii i floty 
Stanów Zjednoczonych -  osobiście dowodzić wojskami i podejmować 
decyzje w zakresie konkretnych operacji militarnych; dotyczy to zwłasz
cza akcji o charakterze tajnym '7. Jak zostało wykazane powyżej, może do 
tego dojść bez konieczności formalnego wypowiedzenia wojny ze strony 
Kongresu.

Przy okazji omawiania uprawnień wojennych trzeba wspomnieć 
o możliwości delegowania przez legislatywę konkretnych kompetencji na 
rzecz prezydenta. Może się tak zdarzyć głównie w dwóch kategoriach 
spraw.

Jeśli idzie o pierwszą sferę, to zgodnie z odpowiednim zapisem kon
stytucyjnym prezydent jest głównym dowódcą milicji stanowej, gdy ta 
zostanie powołana do czynnej służby na rzecz Stanów Zjednoczonych. 
Może do tego dojść w wypadku ogłoszenia przez Kongres stanu wyjąt
kowego, zaistnienia groźby inwazji, czy też rozruchów w kraju. O randze 
zagadnienia -  nazywanego także stanem zagrożenia narodowego (natio
nal emergency) -  może świadczyć następujące zestawienie: w XVIII 
wieku powstała tylko jedna ustawa, w której przewidziano wprowadzenie 
takiego stanu przez prezydenta; w XIX wieku uchwalono takich uregulo-

37 W zasadzie wszyscy kolejni prezydenci od Franklina D. Roosevelta korzystali z tego 
uprawnienia.



wań 14, zaś w wieku XX -  około 460'8. Główną przesłanką przemawia
jącą za użyciem tego środka są kryzysy wewnętrzne -  strajki, problemy 
gospodarcze wymagające interwencji państwa, zamieszki itp.

Drugą grupę zagadnień stanowią sprawy związane z funkcją prezy
denta jako głównodowodzącego armią. Najbardziej imponująco przed
stawia się zakres uprawnień, jakie delegował Kongres na rzecz prezy
denta w związku z I wojną światową. Szef egzekutywy mógł: regulować 
eksport, przejąć nadzór nad kolejami, decydować o priorytetach w dzie
dzinie transportu, ingerować w produkcję i dystrybucję towarów, decy
dować o rekwirowaniu żywności i innych środków koniecznych do pro
wadzenia wojny, zapewniać gwarantowane ceny skupu zboża, ustalać 
ceny węgla oraz regulować sposób obrotu nim, ograniczać działalność 
w Stanach Zjednoczonych zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych 
e tc.'9 Sąd Najwyższy orzekł w sprawie United States v. Grimmand, iż 
egzekutywa posiada -  niezależnie od Kongresu -  stosowne uprawnienia, 
z zastrzeżeniem jednakże, że muszą one być związane z koniecznością 
wprowadzenia w życie odpowiedniego ustawodawstwa.

Kongres zachował swoją rolę we wszelkich kwestiach związanych ze 
stosunkami z zagranicą, dotyczącymi praw „wolnościowych” . To właśnie 
legislatywa daje upoważnienie egzekutywie do przeprowadzenia proce
dury ekstradycyjnej (Valentine v. United States ex rei. Neidecker), to 
także Kongres władny jest ograniczać swobodę podróżowania Ameryka
nów za granicę (Kent v. Dulles). Nieco inaczej wygląda to w związku 
z funkcjonowaniem trybunałów wojskowych -  w tym wypadku egzeku
tywa łączy uprawnienia wykonawcze (sądownictwo wojskowe działa 
w ramach Departamentu Obrony) z legislacyjnymi (zasady funkcjonowa
nia sądów wojskowych) oraz sądowniczymi. Jak zauważają sędziowie 
Sądu Najwyższego, jest to jawne naruszenie zasady podziału władz, wy
nikające ze specyfiki działania jurysdykcji wojskowej60. SN argumentuje
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38 Zob. Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych..., op.cit., s. 518 i nast.
59 Ibidem, s. 519-520.
60 ,,/f must he emphasized that every person who comes within the jurisdiction o f  cour

ts-martial is subject to militaiy law -  law that is substantially different from the law which 
governs civilian society (-) I f  the President can provide rules o f substantive law as well as 
procedure, then he and his militaiy subordinates exercise legislative, executive and jud i
cial powers with respect to those subject to militaiy trials. Such blending o f  functions in 
one branch o f  the Government is the objectionable thing which the draftsmen o f  the Con
stitution endeavored to prevent by providing for the separation o f governmental powers"; 
zob. Reid v. Covert, 354 U.S. 1 (1957), 39.
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jednak, iż usprawiedliwieniem dla takiego stanu rzeczy jest konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku6 .

Uprawnienia Kongresu do stanowienia ustaw mających na celu upo
rządkowanie spraw wewnętrznych kraju w związku z prowadzonymi 
działaniami wojennymi potwierdzono w decyzji do sprawy United States 
v. Macintosh. Na tej podstawie Kongres ma prawo regulowania nawet 
kwestii swobód obywatelskich -  vide internowanie amerykańskich oby
wateli japońskiego pochodzenia (jak i samych Japończyków przebywają
cych wówczas na terenie USA) podczas II wojny światowej. Prawomoc
ność tej decyzji została podtrzymana m.in. w sprawie Hirabayashi 
v. United States (1943) i Korematsu v. United States (1944).

Podsumowując: wyznaczenie prezydenta jako głównodowodzącego 
armią i flotą Stanów Zjednoczonych ma na celu zapewnienie cywilnej 
kontroli nad siłami zbrojnymi oraz umożliwienie szybkiego działania 
w razie konieczności obrony interesów kraju. Przyjęcie takich prioryte
tów wydaje się bezdyskusyjne wśród współczesnych państw o ustroju 
demokratycznym.

Praktyka nieustannie weryfikuje opinię sędziego SN -  Roberta
H. Jacksona, według którego zapis konstytucyjny o prezydencie jako 
głównodowodzącym armią i flotą jest na tyle ogólny, że rozumiany jest 
jako uprawnienie do zrobienia przy użyciu wojsk Unii czegokolwiek 
i gdziekolwiek62. Stosowne uprawnienia są realizowane przy współ
udziale Kongresu, który dysponuje zestawem, mniej lub bardziej, sku
tecznych środków do wpływania na egzekutywę.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że -  biorąc pod uwagę opisa
ny w niniejszym rozdziale podział kompetencji -  rozwiązania amerykań
skie w dziedzinie realizowania polityki militarnej na arenie międzynaro
dowej określone są głównie przez czynniki o charakterze pragmatycz
nym. Warto zwrócić uwagę na dwa.

61 „In the military, by necessity, emphasis must be placed on the security and order o f  
the group rather than on the value and integrity o f the individualF; ibidem. Zob. także: 
Geofroy v. Riggs, 133 U.S. 258 (1890) oraz Ross v. Mcintyre, 140 U.S. 453 (1891).

62 „It vests power to do anything, anywhere, that can be done with an army or navy 
w orzeczeniu Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer z 1952 roku. Na mocy tego kazusu 
(znanego lepiej jako The Steel Seizure Case) SN zdecydował, że w gruncie rzeczy władza 
prezydenta zależy głównie od stanowiska Kongresu. Jeżeli ten upoważni ezgekutywę do 
podjęcia określonych działań, wtedy taka aktywność raczej nie spotka się z restrykcyjnym 
nastawnieniem sądu. Tymczasem w kwietniu 1952 roku prezydent H. Truman 
samodzielnie podjął decyzję o przejęciu kiłku walcowni.



Po pierwsze, jak już wspomniano, wynika to z samej istoty materii po
lityki zagranicznej. Działania w tej sferze są podejmowane głównie na 
podstawie informacji gromadzonych przez korpus dyplomatyczny i agencje 
wywiadowcze. Logiczny jest zatem wniosek, że nie są to dane, które po
winny być -  choćby ze względów bezpieczeństwa -  zbyt pochopnie udo
stępniane znacznej liczbie osób, nawet jeśli są to członkowie Kongresu.

Po drugie, z filozofii epoki Ojców Założycieli wynika przekonanie, że 
jednostka -  w tym wypadku prezydent, czyli głównodowodzący armią -  
może bardziej elastycznie reagować i w konsekwencji skuteczniej działać 
w warunkach kryzysu czy w razie konfliktu międzynarodowego 3. Próbą 
pogodzenia tego stanowiska i uniknięcia groźby tyranii są konkretne 
zapisy konstytucyjne.

Na marginesie warto dodać, że spośród wszystkich dotychczasowych 
prezydentów jedynie George Washington osobiście dowodził -  w 1794 
roku -  jednostkami wojskowymi w walce. Wśród jego następców dys
tynkcje generalskie posiadali: Andrew Jackson, Zachary Taylor, Franklin 
Pierce, Ulysses S. Grant, Rutherford В. Hayes, James Garfield, Benjamin 
Harrison oraz Dwight Eisenhower.

Z uprawnieniami prezydenta jako głównodowodzącego armią USA 
związane jest realizowanie polityki bezpieczeństwa narodowego. Jednak
że w związku z tym, iż tego rodzaju działania podejmowane są głównie 
za pośrednictwem organów niewymienionych explicite w tekście kon
stytucji, a także z powodu wielu konkretnych powiązań instytucjonalnych 
i formalnoprawnych, zagadnienie to zostanie omówione w części pracy 
poświęconej zwierzchnictwu nad aparatem administracji federalnej.
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Jak deklarował na początku łat siedemdziesiątych -  znany z kontrowersyjnych wy
powiedzi -  senator Barry M. Gołdwater (R, Arizona): „Nieskończona mądrość Ojców 
Konstytucji pozwoliła im zrozumieć, iż właśnie jeden człowiek, wołny od doraźnych 
nacisków politycznych, korzystać będzie z władzy mądrzej niż Kongres, stałe oglądający 
się na bieżące reperkusje polityczne”; cyt. Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczo
nych..., op.cit., s. 515. O debacie nad tą kwestią podczas prac nad Konstytucją -  zob. 
zwięźle np. Alexander DeConde, Richard Dean Burns, Fredrik Logevall (eds.), Encyclope
dia o f  American..., op.cit., s. 330-331.



Rozdział 5

PREZYDENT JAKO ZWIERZCHNIK 
WŁADZY WYKONAWCZEJ -  ART. II § 1

In the present crisis, government is not the 
solution to onr problem; government is the 
problem.

Ronald Reagan1

5.1. WPROWADZENIE

Temat niniejszego rozdziału był już poruszany w wielu wartościowych 
polskojęzycznych monografiach", dlatego w tym miejscu zostaną przed
stawione jedynie podstawowe zagadnienia związane z prezydenckimi 
uprawnieniami w dziedzinie polityki zagranicznej.

Zgodnie z art. II § 1 „władza wykonawcza należeć będzie do Prezy
denta Stanów Zjednoczonych”. Tak określone usytuowanie prezydenta na 
czele egzekutywy jest nieustannie weryfikowane przez Sąd Najwyższy3.

1 W pierwszym przemówieniu inauguracyjnym; cyt. za: Sidney M. Milkis, Michael 
Nelson, The American Presidency: Origins and Development 1776-1998. Washington, 
D.C.: CQ Press, 1999, s. 220.

” Marian Grzybowski, Federalny aparat wykonawczy w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1992 oraz Mariusz Jagielski, Prezydent USA 
jako sze f administracji. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. Zob. także: 
Kazimierz Nowak, System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych. Toruń: Towarzystwo 
Naukowe, 1969, rozdz. 8, 9 i 10 oraz Wojciech Sokolewicz, Prezydentura i administracja, 
[w]: Wojciech Sokolewicz (red.), Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1977.

3 Zob. np. uzasadnienia do spraw: New' York Times Co. v. United States (1971), Myers 
v. United States (1926) czy też Kansas v. Colorado (1907).
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Niezależnie od wątpliwości prawnych, praktyka polityczna wskazuje, że 
prezydenckie zwierzchnictwo nad władzą wykonawczą (chief executive) 
jest realizowane w ramach następujących wyznaczników:

1) uprawnienia związane z opracowywaniem i wykonywaniem bu
dżetu (budgeting power),

2) uprawnienia nominacyjne (appointmentpower),
3) działalność administracyjna (C hief Administrator) -  nadzór nad ga

binetem, agencjami i komisjami wykonawczymi.

5.2. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z OPRACOWYWANIEM 
I WYKONYWANIEM BUDŻETU

Prezydent został zobowiązany zapisami Konstytucji do realizowania 
ustaw uchwalonych przez Kongres, a więc także ustaw budżetowych. Jest 
to jeden z najsilniejszych środków, jakimi dysponuje legislatywa wobec 
do prezydenta. To bowiem od Kapitolu zależą wysokości kwot przyzna
nych na utrzymanie placówek dyplomatycznych, zakup broni, zaopatrze
nie i opłacanie armii, rozdzielanie pomocy zagranicznej, a zwłaszcza na 
utrzymywanie administracji federalnej. Poprzez odpowiednią politykę 
finansową, legislatywa ma możliwość aktywnego, choć pośredniego, 
kształtowania tak istotnych sfer, jak choćby: liczebność amerykańskich 
sił zbrojnych, aktywność kontaktów dyplomatycznych (diplomatic leve
rage) Unii z innymi krajami czy też wpływanie na prezydenta w kwestii 
podjętych już działań militarnych. Można zatem powiedzieć, iż siła ko
lejnego zwierzchnika egzekutywy jest określana przez ustawodawstwo 
dotyczące przyznania odpowiednich kredytów budżetowych4, to zaś zale
ży od dobrej woli Kongresu.

4 Chodzi o tzw. „uchwały apropriacyjne”. W gruncie rzeczy jest to siła rozumiana dość 
dosłownie -  to bowiem z funduszy zatwierdzonych przez Kongres jest utrzymywany cały 
aparat federalny, a więc wszystkie agencje, departamenty oraz ich pracownicy. 
Oczywiście, niemożliwie jest prowadzenie polityki zagranicznej bez przyznanych przez 
legislatywę stosownych środków' finansowych -  przemawiają za tym względy nie tyłko 
praktyczne, ałe i prawne; szerzej zob. Michael J. Glennon, Constitutional Diplomacy. 
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990, s. 286 i nast. Na marginesie należy 
wspomnieć o dwustopniowym procesie decydowania w tej materii. Pierwszym etapem jest 
udzielenie zgody na wykorzystanie funduszy (authorisation), a następnie przyznanie 
stosownego kredytu budżetowego (appropriation). Wyjątkiem potwierdzającym tę regułę 
jest ustalanie budżetu armii. W tym bowiem wypadku uznaje się, że samą autoryzację 
stanowi zapis konstytucyjny o przyznaniu Kongresowi prawa do wystawiania
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Jako wyjątek potwierdzający powyższą regułę należy traktować 
wspomniany w poprzednim rozdziale casus prezydenta A. Lincolna, któ
ry rozdysponował dwa miliony dolarów bez wcześniejszej zgody ze stro
ny legislatywy'. Wymowę tych działań złagodził post factum  sam Kon
gres, wyrażając w stosownym ustawodawstwie zgodę na celowość takie
go wydatkowania funduszy.

W 1921 roku uchwalono The Budget and Accounting Act. Na mocy tej 
ustawy sztab prezydencki może przygotowywać budżet państwa 
(z wyłączeniem budżetów Kongresu, sądownictwa federalnego i kilku 
agencji federalnych), a następnie przesyłać projekt na Kapitol. W ustawie 
znajduje się bardzo istotny zapis, zgodnie z którym zakazano agencjom 
rządowym kierowania monitów do legislatywy w sprawie przyznawania 
funduszy. Dla uzyskania większej spójności w realizowaniu polityki bu
dżetowej, w 1921 roku powołano przy Departamencie Skarbu Biuro Bu
dżetowe (Bureau o f  the Budget) oraz Generalny Urząd Obrachunkowy 
(The General Accounting Office)6. Na mocy The Executive Reorganiza
tion Act z 1939 roku utworzono dwie jednostki: Biuro Białego Domu 
(White House Office), oraz właśnie Bureau o f  the Budget (od 1970 roku 
jako Biuro Zarządzania i Budżetu -  Office o f  Management and Budget 
OMB), które obecnie stanowi część Urzędu Wykonawczego Prezydenta 
(.Executive Office o f  the President, LOP) .

Niezależnie od inicjatyw egzekutywy o charakterze instytucjonalnym, 
to właśnie legislatywa posiada ostatnie słowo w sprawach budżetowych. 
Jest to bodaj najlepiej widoczne w dziedzinie pomocy zagranicznej 
udzielanej przez Stany Zjednoczone; charakter i wielkość pomocy są 
normowane przez szczegółowe ustawodawstwo.

i utrzymywania wojska poprzez uchwalanie jego budżetu na okres najwyżej dwóch lat (art.
1 § 8 ust. 12). Tak więc, rola legislatywy ogranicza się w tym względzie jedynie do
apropriacji.

’ Prezydent był świadomy niekonstytucyjnego charakteru tych poczynań („candid 
about the extraconsitutional nature o f  his actions'j’, za: Sotirios A. Barber, On What the 
Constitution Means. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984, s. 191. Szerzej zob. 
Edward Samuel Corwin, Total War and the Constitution. New' York: A.A. Knopf, 1947,
s. 16 i nast. oraz Edw'ard Samuel Corwin, The President: Office and Powers, 1787-1984: 
History and Analysis o f  Practice and Opinion. New' York: New' York University Press, 
1984, s. 264 і nast.

6 Na mocy wskazanej ustawy, jego zwierzchnik -  Kontroler Generalny (Comptroller 
Generał) -  byl powoływany „za radą i zgodą”... prezydenta, zaś do odw'olania go ze 
stanowiska mogło dojść po uchwaleniu wspólnej rezolucji obu izb, która wymagała 
podpisu prezydenta do otrzymania klauzuli prawomocności.

7 Pełną listę jednostek tworzących EOP zamieszczono w aneksach.
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Nieprzejednaną postawę Kapitolu w omawianym zakresie może ilu
strować np. unormowanie z 25 czerwca 1969 roku, na mocy którego pre
zydent musi każdorazowo uzyskiwać zgodę Kongresu w sprawie podjęcia 
zobowiązań o charakterze militarnym lub finansowym wobec zagranicy. 
Z reguły Kongres godzi się na wykorzystanie mniejszych środków, niż 
proponuje administracja. Taki stan rzeczy potwierdza np.: obcięcie fun
duszy na prowadzenie działań w Kambodży i Laosie w 1973 roku, obcię
cie frachtu broni do Turcji w 1974 roku, a także zakazanie administracji 
udzielania wsparcia ekonomicznego i militarnego siłom antykomuni
stycznym w Angoli (1976). Szerzej o tych wydarzeniach w dalszej części 
rozdziału.

Poszczególni prezydenci na takie ograniczenia swobody ich działania 
odpowiadali tzw. „zamrożeniem” środków zatwierdzonych przez Kongres 
(,impoundment o f  funds). Aż do czasów urzędowania Richarda Nixona 
środek ten wykorzystywano stosunkowo rzadko. W zasadzie tylko 
w dwóch wypadkach prezydenci nie poddali się decyzjom Kongresu -  
Franklin Delano Roosevelt w 1941 roku zdecydował o przesunięciu na cele 
wojenne środków przeznaczonych pierwotnie na roboty publiczne oraz 
Lyndon В. Johnson, który odroczył wydatkowanie środków przewidzia
nych na przeciwdziałanie wzrostowi inflacji. Zresztą w obu wypadkach 
prezydenci uzyskali po konsultacjach przychylność kongresowych liderów.

Jakościowa zmiana nastąpiła za administracji R. Nixona, kiedy to im
poundment o f  funds  stało się jedną z form polityki wobec Kongresu. 
Zgodnie z deklaracją samego prezydenta: „Konstytucyjne prawo prezy
denta Stanów Zjednoczonych do wstrzymywania wydatkowania funduszy 
(-) gdyby wydawanie pieniędzy miało oznaczać wzrost cen lub też 
wzrost podatków (-) jest całkowicie oczywiste”8. Szef egzekutywy sko
rzystał -  do 1973 roku -  z przedmiotowej formuły w stosunku do około 
1/5 rządowych apropriacji9. W konsekwencji, w 1974 roku przegłosowa
no ustawę (The Congressional Budget and Impoundment Control Act), 
której zapisy obligowały prezydenta do uprzedzania Kongresu zarówno 
o uruchomieniu apropriacji, jak też o ich ewentualnym zamrożeniu10. 
Paradoksalnie, owa ustawa wzmocniła dotychczasową praktykę, albo

8 „The constitutional right fo r  the President o f  the United States to impound funds (-) 
when the spending o f  money would mean either increasing prices or increasing taxes (—) is 
absolutely clear"; cyt. za: Arthur M. Schlesinger, Jr., The Imperial Presidency. Boston: 
Houghton Mifflin Company, 1973, s. 239.

9 Za: ibidem, s. 238.
10 Szerzej zob. np. Louis Fisher, Presidential Spending Power,. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 1975, s. 198-201.
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wiem związku z pośpiechem przy jej uchwalaniu popełniono pewne błę
dy legislacyjne, co przyczyniło się do wzrostu liczby impoundments już 
za kadencji G. Forda11.

W tym okresie utrwalił się zwyczaj konsekwentnego ograniczania na 
Kapitolu proponowanych przez egzekutywę kwot. W 1970 roku -  wobec 
wydarzeń w Kambodży -  zabroniono wydatkowania środków z budżetu sił 
zbrojnych na pokrycie kosztów związanych z operacją lądową w tym kraju. 
Sprawa wróciła pod obrady pod koniec września 1971 roku, kiedy to sena
tor Mike Mansfield (D. Montana) wnioskował o uchwalenie poprawki do 
ustawy budżetowej dla armii -  Armed Forces Appropriation Authorization 
Act o f  1972 (PL 92- 156). Jako pożądany termin wycofania wojsk amery
kańskich z Wietnamu określono „najbliższy możliwy” (the earliest practi
cable d a te f2. Propozycja została 30 września uchwalona większością 
57:38 . Prezydent oświadczył, iż nie czuje się -  pomimo podpisania ustawy 
-  związany jej zapisami co do określonego przez Kongres terminu13.

Do ofensywy przystąpiono w 1973 roku. Po zawarciu 27 stycznia za
wieszenia broni (tzw. porozumienie paryskie) stało się jasne, że Ameryka
nie nie są w stanie zachować swoją pozycję w Azji Południowo
-Wschodniej. W wyniku kolejnych cięć dokonywanych w ustawach bu
dżetowych dla armii, Kongres wymógł na egzekutywie redukcję zaanga
żowania USA w tym rejonie świata. Był to efekt zapisu zawartego w kolej
nej ustawie budżetowej -  Second Supplemental Appropriations Act, 1973 
(PL 93-50), która została podpisana 1 lipca. Określono w niej m.in., że:

„Jakiekolwiek fundusze ustalone na mocy niniejszej ustawy nie m ogą być 
przeznaczone na bezpośrednie, lub też pośrednie, wsparcie działań militarnych 
prowadzonych przez Stany Zjednoczone na, lub też nad terytorium Kambodży, 
Laosu, Wietnamu Północnego i Wietnamu Południowego, jak  i działań prowa
dzonych u wybrzeży tych państw, zaś po 15 sierpnia 1973 roku na powyższe cele 
nie mogą być przeznaczone jakiekolwiek fundusze zawarte w  jakichkolwiek in
nych ustawach” 14.

11 Polemiczne stanowisko zob. Thomas E. Cronin, Michael A. Genovese, The Paradoxes o f 
the American Presidency. New'York: Oxford University Press, 1998, s. 195-1%.

12 PL 92-156, dział VI, sekcja 601(a).
b „Section 601 (-) is without binding force or effect, and it does not reflect my 

judgement about the way in which the war should be brought to conclusion”. Zob.: Public 
Papers o f  the Presidents o f the United States. 1971, s. 1114.

14 „None o f  the funds herein appropriated under this Act may be expended to support 
directly or indirectly combat activities in or over Cambodia, Laos, north Vietnam and 
South Vietnam or o ff the shores o f  Cambodia, Laos, north Vietnam and South Vietnam by
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W ostatnim roku wojny (1975) projekt udzielenia pomocy Wietna
mowi nie uzyskał poparcia nawet na poziomie komisji parlamentarnych1'.

Analogicznie -  także w 1975 roku -  legislatywa ograniczyła propo
nowane przez G. Forda kwoty, które miały być przeznaczone dla Turcji. 
Działania tego państwa na Cyprze kongresmani uznali za sprzeniewierza
nie się przestrzeganiu ustalonych wcześniej ograniczeń dotyczących wy
korzystania amerykańskiej broni.

Innym środkiem służącym do omijania obostrzeń stosowanych trady
cyjnie przez Kongres jest tzw. „finansowanie tylnymi drzwiami” (back
door financing  lub back-door spending). Dzięki zastosowaniu tej formuły 
egzekutywa może dysponować funduszami na dodatkowe, niezaplanowa
ne, czy też uboczne (czyli niekonsultowane z Kongresem) cele. Chodzi 
o niebagatelne kwoty -  do 1974 roku w ramach back-door financing  
dokonywano dystrybucji około 40% wydatków federalnych16.

Listę wspomnianych metod omijania obostrzeń w wydatkowaniu kwot 
zatwierdzonych przez Kongres uzupełniają: zmiany celów finansowania 
(:transfers, reprogramming), tajne wydatkowanie przyznanych funduszy 
(secret funds, covert financing)17 oraz wiele innych, mniej formalnych 
rozwiązań18.

Z inicjatywy legislatywy zdołano, w ostatnim roku urzędowania 
R. Nixona (1974), uchwalić nowe prawo budżetowe. Aby ukrócić proce

United States forces, and after August 15, 1973, no other funds heretofore appropriated 
under any other Act may be expendedfor such purpose”; PL 93-50, dziat 111, sekcja 307.

13 Szerzej o batalii budżetowej dotyczącej finansowania wojny w Indochinach w latach
1970-1973 zob. np. Louis Fisher, Presidential Spending Power, op.cit., s. 107-122.

16 Dane cyt. w: Andrzej Pullo, Prezydent a Kongres USA w świetle konstytucyjnych 
zasad podziału i równoważenia władz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
1986, s. 119.

17 Szerzej na ten temat zob. Lawrence Margolis, Executive Agreements and 
Presidential Power in Foreign Policy. New' York: Preager, 1986, rozdz. 6. O problemie 
tajnych, nieoficjalnych źródeł fmansow'ania (confidential oraz secret funding) w: Michael 
Nelson, Congressional Quarterly’s. Guide to the Presidency. Washington, D.C.: 
Congressional Quarterly, 1989, s. 422. O praktyce reprogramming w: Louis Fisher, 
Reprogramming o f  Funds by the Defense Department. „The Journal of Politics”, Vol. 36, 
No. 1, February 1974, s. 77-102. Reprogramming różni się od budget transfers tym, że 
przesunięć funduszy dokonuje się w ramach jednego programu finansowego, budżetu 
jednego departamentu/agencji; jest to instrument nieuregulowany prawnie (nonstatutory); 
zob.: Louis Fisher, Presidential Spending Power, op.cit., s. Ib  oraz rozdz. 4 i 5.

18 Choćby discretionary funds -  są to środki przyznaw'ane na sytuacje nagle, 
kryzysowe (tzw. waivers), lecz wydawane na inne cele; zob. Charles W. Kegley, Eugene 
R. Wittkopf, American Foreign Policy: Pattern and Process. New' York: St. Martin’s 
Press, 1996, s. 457—458.
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der zatajania wydatkowania konkretnych sum, zobowiązano zwierzchnika 
egzekutywy do informowania Kongresu zarówno o celach, na jakie mają 
zostać przeznaczone fundusze federalne, jak  i o ewentualnych oszczędno
ściach. W wypadku, gdyby prezydent postanowił odroczyć wydatkowanie 
przyznanych środków, jego decyzja mogła być cofnięta poprzez odpo
wiednią legislację. Po narzuceniu restrykcyjnych ograniczeń w ramach tej 
ustawy, prezydent G. Ford -  chcąc sprostać jej wymogom -  zasypał Ka
pitol wnioskami dotyczącymi wstrzymania wydatkowania choćby zaled
wie kilku tysięcy dolarów 9.

Bez uchwalenia przez Kongres odpowiednich środków finansowych 
niemożliwe jest realizowanie zadań wynikających z założeń jakiejkol
wiek polityki, a zwłaszcza polityki zagranicznej i militarnej. Jak określił 
to J.L. McCamy: „Kiedy pieniądze przemawiają tak donośnym głosem 
i tak często, jak jest to w stosunkach międzynarodowych Stanów Zjedno
czonych po 1940 roku, wtedy Kongres jest nieodłącznym (ever-present) 
uczestnikiem procesu tworzenia polityki zagranicznej’'2 .

Prezydent jako szef władzy wykonawczej jest także zobowiązany do 
opracowywania i przedstawiania Kongresowi projektów budżetów sił 
zbrojnych, a także innych jednostek władzy wykonawczej21, przy czym 
prawem legislatywy jest zmienienie tych kwot.

19 Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zarys monografii. Wro- 
cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, 1981, s. 375. Możliwości co do 
skuteczności egzekwowania zapisów prawa budżetowego z 1974 roku są zresztą dość 
ograniczone. Sam proces wzajemnych powiązań Kapitolu z Białym Domem w omawianej 
dziedzinie obejmuje cztery etapy:

1) analizę przedłożonych projektów' poprzez public hearings,
2) ustosurionvanie się do nich, czyli wniesienie stosownych ograniczeń,
3) proces kontroli wydatkowania przyznanych sum,
4) bieżące wpływanie na egzekutywę w trakcie realizowania odpowiednich 

programów'.
Szerzej na ten temat zob.: Ryszard M. Małajny, Pozycja ustrojowa Kongresu USA. 

Katowice: Uniwersytet Śląski, 1992-1995,1.1, s. 131 i nast.
20 Opinia cyt. w: Julius W. PRATT, Vincent P. De Santis, Joseph M. Siracusa, 

A History o f  United States Foreign Policy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1980, 
s. 9.

21 Celowi temu służy OMB. To dzięki niemu prezydent ma ciągłą i niemal całkowitą 
kontrolę nad procesem tworzenia budżetu. Ponadto udało się scentralizować 
opracowywanie ustawy budżetowej -  poszczególne agencje federalne nie mogły już 
indywidualnie ubiegać się o stosowne autoryzacje i apropriacje. Podstawą prawną była 
wspomniana już ustawa o budżecie i rachunkowości z 1921 roku. Niejaka zmiana nastąpiła 
po utworzeniu w 1974 roku kongresowych odpowiedników' OMB.
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5.3. UPRAWNIENIA NOMINACYJNE WOBEC 
CZŁONKÓW GABINETU, URZĘDNIKÓW APARATU 

FEDERALNEGO (AGENCJI I KOMISJI FEDERALNYCH 
ORAZ NIEZALEŻNYCH) I ODWOŁYWANIE ICH ZE 

STANOWISK

Kierowanie administracją zobowiązuje prezydenta m.in. do prowadzenia 
polityki personalnej. Poza wspomnianą już wcześniej możliwością mia
nowania ambasadorów, ministrów pełnomocnych i konsulów, szef egze
kutywy ma również niekwestionowane prawo wyznaczać sekretarzy -  
w tym sekretarzy stanu i obrony"". Co więcej -  prezydent dobiera sobie 
także urzędników niższego szczebla, czyli członków Połączonego Komi
tetu Szefów Sztabów, personel Białego Domu, wśród którego znajdują się 
doradcy do spraw polityki zagranicznej i militarnej, z doradcą ds. bezpie
czeństwa narodowego na czele23.

O ile samo prawo do wysuwania kandydatur nie jest w zasadzie kwe
stionowane, o ty łe różnie bywa z ich akceptowaniem. W 1834 roku po
wstał istotny precedens w tej sprawie: mianowicie, Senat odrzucił kandy
data na stanowisko sekretarza skarbu (był nim Roger B. Taney)24, gdyż 
miał wyrazić się krytycznie o możliwościach deponowania w Banku 
Stanów Zjednoczonych funduszy federalnych. Próbą załagodzenia napięć 
między Białym Domem a Kapitolem było uchwalenie ustawy o służbie 
cywilnej w 1871 roku. Krok ten, choć bardzo potrzebny, nie spowodował 
przyznania przez Kongres odpowiednich środków budżetowych na za

~  Zdarza się, że prezydent sprawuje funkcję rozjemcy w sporach dotyczących polityki 
zagranicznej pomiędzy oboma departamentami. Tak stało się np. podczas negocjacji 
poprzedzających podpisanie układu SALT-1. Szerzej na ten temat zob.: Robert D. Cantor, 
American Government. New York: Harper and Row Publishers, 1978, s. 171. 
O politycznym wymiarze nominacji w Departamencie Obrony, Stanu i CIA zob. Norman
C. Thomas, Joseph A. Pika, The Politics o f  the Presidency. Washington, D.C.: CQ Press, 
1997, s. 420-422. Zob. także: Calvin G. Mackenzie, The Politics o f  Presidential 
Appointments. New York: Free Press; London: Coolier Macmillan, 1981.

23 Czasem doradcy (advisors) są nazywani asystentami (assistants).
24 Rekordowa w tym względzie była prezydentura Johna Tylera (1841-1845) -  

odrzucono wówczas sześć kandydatur. W zasadzie nieczęsto się to zdarza -  w sumie do 
1994 roku 12 razy odrzucono prezydenckie nominacje na szefów departamentów, po 
11 wojnie światowej zaś zdarzyło się to tyłko dwukrotnie: w 1959 roku odrzucono 
kandydaturę na sekretarza handlu (Lewis L. Strauss) oraz w 1989 roku -  na sekretarza 
obrony (John Tow'er).
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bezpieczenie wykonania postanowień ustawy. W praktyce oznaczało to 
kres jej istnienia. Tak więc, aktualny w zasadzie pozostał „system łupów” 
(.spoils system)"' -  w związku z tym następny prezydent, Rutherford 
B. Hayes (1877-1881), powołał członków swego gabinetu bez konsulta
cji z Senatem. Izba wyższa ograniczyła się jedynie do wyrażenia dez
aprobaty z powodu naruszenia jej uprawnień. Do zmiany sytuacji doszło 
dopiero po uchwaleniu Pendleton Act w 1883 roku. Na jego mocy każdy 
ze zwierzchników władzy wykonawczej był zobligowany do przedkłada
nia nominacji do rozpatrzenia (początkowo dotyczyło to jedynie 10% 
stanowisk federalnych) dwupartyjnemu komitetowi do spraw służby cy
wilnej. Prezydenci, rzecz jasna, niechętnie przystali na ustalenia ograni
czające ich konstytucyjne (polityka kadrowa) i zwyczajowe {spoils system) 
uprawnienia. Dał temu wyraz m.in. Theodore Roosevelt, który wprost 
stwierdził: „Senat może tylko odrzucać lub uznawać moje wnioski, ale 
moim obowiązkiem jest świadome dokonywanie takich nominacji”26.

Wszelako w okresie po II wojnie światowej, podejmowane są próby 
zmniejszenia roli Senatu. Oczywiście, izba wyższa nie pozostaje bierna -  
w 1968 roku udało się jej rozszerzyć zakres swych uprawnień w procesie 
nominacji na stanowisko dyrektora generalnego Federalnego Biura 
Śledczego {Federal Bureau o f  Investigation, FBI). Naturalnie, znaczne 
pogłębienie kontrowersji pomiędzy Białym Domem a Kapitolem nastą
piło za kadencji Richarda Nixona. Legislatywa ukierunkowała swe zain
teresowanie na Urząd Wykonawczy Prezydenta {The Executive Office o f  
the President), w obrębie którego zwierzchnicy (według Kongresu: aż) 
pięciu agend -  spośród ogólnej liczby piętnastu -  nie podlegali stosownej 
procedurze nominacyjnej. Podobne zastrzeżenia budziła obsada wielu 
niezależnych agend rządowych. Kongres odniósł w tej dziedzinie jedynie 
częściowy sukces: spośród wielu jego propozycji przyjęto jedynie niektó
re, niepowodzeniem zaś zakończyły się m.in.: inicjatywa powoływania 
szefa FBI na ograniczoną czasowo kadencję, czy też działania 
(z początkowego okresu urzędowania Jimmy Cartera), wymuszające 
uzyskanie zgody przy mianowaniu członków gabinetu i ważniejszych 
doradców prezydenckich27.

23 Polega on na tym, że zwycięskiej partii przypada prawo obsadzenia swoimi
członkami stanowisk federalnych w celu powiększenia sw'oich wpływów.

26 Cyt. w: Stanisław' Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych..., op.cit., s. 445. Zob.
także Kazimierz Nowak, System prezydencjalny..., op.cit., s. 161-163.

27 Zob.: Stanisław' Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych..., op.cit., s. 441 oraz 
Andrzej Pułło, Prezydent a Kongres USA..., op.cit., s. 142-144.
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Nie udało się wprowadzić jako obligatoryjne konsultacji senackich do 
procesu mianowania kandydatów na stanowiska w wielu ważnych ciałach 
doradczych egzekutywy -  vide Prezydencka Rada ds. Wywiadu Zagra
nicznego (The President’s Foreign Intelligence Advisory Board), Naro
dowy Komitet Doradczy ds. Studiów Międzynarodowych (.National Advi
sory Committee on International Studies) czy zwłaszcza stanowisko Do
radcy Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Narodowego (.Assistant to the Pre
sident fo r  National Security Affairs).

W latach siedemdziesiątych XX wieku -  kiedy dokonano wielu zmian 
legislacyjnych regulujących wzajemne relacje pomiędzy Białym Domem 
a Kapitolem -  ustaliła się praktyka bardziej aktywnego reagowania legi
slatywy na proces obsadzania stanowisk federalnych. Istotną rolę odgry
wają tutaj przesłuchania kongresowe i składane w ich trakcie deklaracje. 
Itak  np. w 1976 roku, Kongres wyraził zgodę na kandydaturę George 
Busha na szefa CIA dopiero po otrzymaniu od urzędującego prezydenta 
zapewnienia, że nominat nie będzie rozważany jako kandydat na urząd 
wiceprezydenta po ewentualnej wygranej w listopadowych wyborach. Po 
wyborze Jimmy Cartera kontrowersje wzbudził znowu nominat na 
zwierzchnika CIA (Stansfield Turner). Tym razem zgodę uzależniono od 
złożenia przez kandydata oświadczenia, że byłby gotów zrezygnować 
z piastowanego stanowiska w razie, gdyby prezydent zlecił mu przepro
wadzenie jakiejś akcji budzącej wątpliwości co do jej legalnego umoco
wania lub akcji nagannej moralnie. W tym samym czasie (luty 1977 roku) 
Paul Warnke złożył zapewnienie, że nie podtrzymuje swoich poprzednio 
głoszonych poglądów (były one uważane za zbyt ustępliwe wobec Ro
sjan) i że w istocie jest zaniepokojony postępem zbrojeń strategicznych 
w ZSRR. Dzięki temu P. Warnke mógł nie tylko zostać głównym nego
cjatorem układów o ograniczeniu zbrojeń strategicznych (SALT), ale też 
dyrektorem Agencji ds. Kontroli Broni i Rozbrojenia (Arms Control and 
Disarmament Agency, ACDA).

Wszystkie przytoczone powyżej zagadnienia wiążą się z prawem do 
wyznaczania, a „w porozumieniu i za zgodą Senatu” -  mianowania, 
„wszystkich innych urzędników Stanów Zjednoczonych, których sposób 
powołania nie został w tej Konstytucji ustalony inaczej lub zostanie 
ustalony w drodze ustawy” (art. II § 2 ust. 2). Jest to tryb zwykły {regu
lar). Istnieje także inna możliwość, która jest zamieszczona w dalszej 
części ustawy zasadniczej: „Prezydent będzie miał prawo obsadzania 
wszystkich wakatów powstałych podczas przerw w obradach Senatu; 
nominacje te wygasną z końcem najbliższej sesji Senatu” (art. II § 2 ust.
3). Jest to tak zwane recess appointment. W zasadzie jedyna -  lecz zna
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cząca -  różnica polega na tym, że w tym drugim wypadku proces nomi
nacyjny jest jednoetapowy i ograniczony do samodzielnego działania 
prezydenta.

Znaczenie, jakie się przypisuje na Kapitolu polityce nominacyjnej 
wiąże się z faktem, iż udzielenie zgody na obsadzenie danego urzędu jest 
posunięciem nieodwołalnym28. Stąd praktyka starannego przyglądania się 
kandydatom na kluczowe stanowiska. Dla przykładu należy wspomnieć, 
że od 1973 roku akceptacja wniosków personalnych na stanowiska 
w Departamencie Obrony jest udzielana po otrzymaniu potwierdzenia 
gotowości stawania przed komisjami kongresowymi, o ile tylko zaistnieje 
taka konieczność. Oczywiście, pojawia się kwestia prawnego umocowa
nia takich działań, wobec lakonicznego stwierdzenia zawartego w ustawie 
zasadniczej. Wypada przypomnieć, że nie ma w niej zapisów o możliwo
ści stawiania jakichkolwiek warunków wobec nominatów. Z drugiej zaś 
strony, pojęcie „rady” jest na tyle szerokie, że właśnie tutaj Kongres upa
truje możliwości wywierania wpływu na prezydenckie nominacje. Tak 
czy inaczej, uprawnienie Senatu do udzielenia zgody lub też odrzucenia 
konkretnych kandydatur wydaje się bezsporne. Jednocześnie, Kapitol 
został pozbawiony prawa nieograniczonego do stawiania warunków wo
bec nominatów29. Wyjściem z kłopotliwej sytuacji jest naturalnie postulat 
współdziałania obu organów30.

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wie
ku Senat miał możliwość wywierania konkretnego wpływu na nominacje 
blisko 4 tysięcy pracowników administracji zajmujących się sprawami 
zagranicznymi. Około 3/4 z nich to tak zwani Foreign Service officers, 
pozostali to Foreign Service information officerУ31. Można by się spierać, 
czy jest to znaczna liczba (na ogółem około 13 tysięcy zatrudnionych 
w Departamencie Stanu); ważniejsze wydaje się jednak stwierdzenie: kto 
podlega tej procedurze. Postanowienia dotyczące tych kwestii zawarte są

28 Zob. orzeczenie United States v. Smith z 1932 roku.
29 Szerzej o problemie zob. m.in.: Louis Henkin, Foreign Affairs and the US Constitu

tion. Oxford: Oxford University Press, 1997, s. 122 i Ryszard M. Małajny, Pozycja 
ustrojowa..., op.cit., t. 11, s. 130. O ograniczeniach instytucji kongresowej „rady i zgody” 
zob. Lesław Kański, Kompetencje Kongresu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Ada
ma Mickiewicza, 1982, s. 173.

M Przykładow'0  prezydent John F. Kennedy -  po uchwaleniu ustawy zwiększającej 
liczbę sądów' terytorialnych -  był w stanie (za zgodą Senatu) mianować jednocześnie 115 
sędziów'; zob.: Stanisław' Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych..., op.cit., s. 447.

л Wszystkie powyższe dane za: Lesław' Kański, Kompetencje Kongresu..., op.cit., 
s. 154.
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w wielu ustawach „nominacyjnych” oraz ustawach regulujących status 
konkretnych agencji federalnych i członkostwo Stanów Zjednoczonych 
w organizacjach międzynarodowych. Spośród pierwszych z nich warto 
wspomnieć o Centralnej Agencji Wywiadowczej (Central Intelligence 
Agency, CIA), stanowisku Przewodniczącego Połączonego Komitetu 
Szefów Sztabów (Joint Chiefs o f  S ta ff, Agencji Informacyjnej Stanów 
Zjednoczonych (United States Information Agency, USIA), Korpusie 
Pokoju (Peace Corps), Agencji ds. Kontroli i Rozbrojenia (U.S. Control 
and Disarmament Agency, UCDA) czy też Agencji ds. Rozwoju Między
narodowego (United States Agency fo r  International Development, USA
ID). Wśród organizacji międzynarodowych, których reprezentanci USA 
muszą być konsultowani z Kongresem, znajdują się m.in.: ONZ, UNE
SCO, WHO, IMF, NATO i OECD32.

W związku z zawirowaniami na tle polityki nominacyjnej pozostaje 
jeszcze jedno zagadnienie, mianowicie kwestia ponownego rozpatrywa
nia cofniętych przez Senat kandydatur. Sąd Najwyższy -  casus United 
States v. Smith -  przychylił się do opinii, iż Senat nie powinien liczyć na 
ponowne opiniowanie nominacji, która wróciła do Białego Domu. Po
dobnie rzecz się ma przy obsadzaniu przez egzekutywę stanowisk w cza
sie przerw w sesji parlamentu. Sąd Apelacyjny -  United States v. Alloco 
(1962) -  zdecydował, że w takim okresie nominacja na istniejący wakat 
jest usprawiedliwiona niebezpieczeństwem powstania nieprawidłowości 
w działaniu administracji. Postanowienia ustawy z 1863 roku regulują 
przypadki nadmiernego wykorzystywania tej praktyki. W ustawie tej 
nakazuje się wstrzymanie wypłacania pensji urzędnikom z takich miano- 
wań do czasu, aż uzyskają oni akceptację ze strony Senatu. Późniejsza 
nowelizacja dopuszczała możliwość odstępstwa od tych zapisów 
w wypadku, kiedy przedmiotowy wakat zaistniał w trakcie ostatnich 30 
dni sesji, a także, gdy został on obsadzony wobec niezajęcia się przez 
Senat tą  sprawą.

Konstytucja nie precyzuje formy odwoływania prezydenckich urzęd
ników z zajmowanych stanowisk -  de facto  jedynym zapisem konstytu
cyjnym, jaki można zastosować, jest uregulowanie zawarte w art. II § 4, 
dotyczące możliwości wszczęcia procedury impeachment wobec „prezy
denta, wiceprezydenta i wszystkich cywilnych urzędników państwo
wych” .

Warto podkreślić, że w sprawach dymisji Senat również posiada moż
liwości -  co prawda ograniczonego -  działania. Jakkolwiek jeszcze

32 Szerzej zob. ibidem, s. 155-156.
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w sprawie Myers v. United States z 1926 roku SN potwierdził konstytu
cyjne prawo prezydenta do zwalniania urzędników administracji, to jed
nak już w sprawach Humphrey’s Executor v. United States i Weiner 
v. United States sąd orzekł, że chodzi jedynie o urzędników wąsko rozu
mianej władzy wykonawczej33. Kongres zwyczajowo nie interweniuje 
w razie dymisji przez prezydenta członków własnego gabinetu -  np. kie
dy Gerald Ford odwołał zdecydowaną większość gabinetu swojego po
przednika -  Richarda Nixona. Albo, gdy prezydent J. Carter zdymisjo
nował (w 1979 roku) cały gabinet i powołał nowy -  chodzi bowiem 
w tym wypadku o wąsko rozumianą administrację. Kontynuując ten tok 
myślenia, niektórzy autorzy niejako automatycznie, „naturalnie”, przypi
sują prezydentowi prawo do odwoływania wszystkich swoich podwład
nych -  skoro ma on prawo ich powoływać, to ma także prawo ich dymi
sjonować34.

5.4. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 
-  ZWIERZCHNICTWO NAD DEPARTAMENTAMI STANU 

I OBRONY ORAZ AGENCJAMI PROWADZĄCYMI 
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Prezydent stoi na czele całej administracji. Z instytucjonalnego punktu 
widzenia, aparat federalny tworzą: departamenty, niebędące departamen
tami jednostki wykonawcze oraz niezależne komisje federalne'3. Jedno
cześnie należy zauważyć, że sam gabinet jest, co prawda, instytucją nie- 
uwzględnioną w zapisach Konstytucji36, lecz mimo to powinien działać 
w ramach ustawy zasadniczej, zwłaszcza w tym także odniesieniu do

”  Czyli stosowne uprawnienia nie dotyczą urzędników' będących pracownikami 
agencji o charakterze quasi-ustawodawczym lub quasi-sądowym. Ujmując rzecz inaczej -  
prezydent nie może samodzielnie usuwać urzędników' z agencji niezależnych -  zob. 
orzeczenie Wiener v. United States

Zob. Edw'ard Samuel Corw'in, The President’s Control o f  Foreign Relations. Prin
ceton: Princeton University Press, 1917, op.cit., s. 46.

”  Szerzej na ich temat zob. Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf, American 
Foreign Policy..., op.cit., s. 378 i nast. oraz literatura polskojęzyczna przytoczona 
w przypisie 2 niniejszego rozdziału.

’6 Jak trafnie zauważa K. Nowak, Konstytucja mówi o departamentach, tak „jak gdyby 
już istniały”; zob. Kazimierz Nowak, System prezydencjalny..., op.cit., s. 135.
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stosunków zewnętrznych kraju37. Zresztą sama geneza departamentów 
jest związana właśnie z polityką zagraniczną -  wobec konieczności kon
sultacji posunięć w sprawie kryzysu dyplomatycznego (w 1793 roku) 
zdecydowano się powołać organ do nadzorowania działań3 .

Departament Stanu {Department o f  State, DoS) należy do najstarszych 
(powstał jako Departament Spraw Zagranicznych 27 lipca 1789 roku 
równocześnie z Departamentem Wojny i Departamentem Skarbu) a zara
zem najmniejszych. Ponad dwieście lat historii to czas ciągłego umacnia
nia się jego pozycji. Dość powiedzieć, że za czasów prezydentury Georga 
Washingtona składał się on z... sześciu osób: sekretarza stanu, głównego 
dyrektora ds. administracyjnych, trzech urzędników i tłumacza. Stopnio
wo rozbudowywano strukturę -  w 1870 roku było już 13 biur, choć
1 wtedy prowadzono restrykcyjną politykę kadrową: obsadę stanowiły 53 
osoby. Gwałtowny rozwój nastąpił w okresie wzmożonej aktywności 
USA na scenie międzynarodowej podczas obu wojen światowych. Liczba 
pracowników Departamentu Stanu wynosiła 963 osoby w 1938 roku,
2 755 w 1943, 5 905 w 1948, 22 412 osób w 1977 roku39, w 1989 roku 
liczbę pracowników zmniejszono do około 19 tysięcy40, zaś w połowie lat 
dziewięćdziesiątych nastąpił ponowny wzrost do około 26 tysięcy41.

Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych nie idzie zwiększanie się bu
dżetu departamentu -  wprawdzie w latach 1940-1950 jego budżet wzrósł 
dziesięciokrotnie42, lecz tendencja ta okazała się nietrwała. Na przełomie 
stuleci, budżet DoS stanowi nieco ponad 1% całego budżetu federalnego43.

л  „If our foreign commitments become o f such nature that the Government can no 
longer satisfactorily operate within the bounds laid down by the Constitution, that 
instrument can be amended by the method which it prescribes. But we have no authority, 
or inclination, to read exceptions into it which are not there”; zob. Reid v. Covert, 354 
U .S .1 (1957), 15.

Zob. Edward Samuel Corwin, Presidential Power and the Constitution: Essays. 
Ithaca: Cornell University Press, 1976, op.cit., s. 89 і nast.

^  Dane za: Julius W. Pratt, Vincent P. De Santis, Joseph M. Siracusa, A History of..., 
op.cit., s. 2.

40 Daneza: Michael Nelson, Congressional Quarterly’s Guide..., op.cit., s. 1015.
41 Za: Michael Nelson (ed.), Guide to the Presidency. Washington, D.C.: 

Congressional Quarterly, 1996, s. 1200.
42 Za: Lesław Kański, Kompetencje Kongresu..., op.cit., s. 206.

Dane za: http://www.state.gOv/r/pa/ei/rls/dos/4078. Szczegółowe zestawienie 
poniesionych wydatków oraz szacunki za lata 2001-2003 w: http://www.state.gOv/m/rm/- 
rls/iab/2003/7807.

http://www.state.gOv/r/pa/ei/rls/dos/4078
http://www.state.gOv/m/rm/-
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O wysokiej randze tego resortu świadczy choćby fakt, że sekretarz stanu 
jest czwartym w kolejności urzędnikiem zobowiązanym do sprawowania 
funkcji prezydenta w razie powstania wakatu na tym stanowisku.

Kierowanie i nadzór nad realizacją celów w ramach polityki zagra
nicznej należy, co prawda, do Departamentu Stanu, jednakże jego „orga
nem wykonawczym” są pracownicy służby zagranicznej (Foreign Servi
ce). Stanowią oni grupę pracowników federalnych, których głównymi 
zadaniami jest prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie Stanów 
Zjednoczonych w stosunkach multi- i bilateralnych. Poza tym sprawują 
oni zazwyczaj rolę koordynatorów polityki informacyjnej USA w kra
jach, czy też organizacjach, przy których są akredytowani44.

Warto pamiętać, że analogicznie jak  w wypadku Kongresu, który nie 
zawsze przemawia jednym głosem w kwestiach polityki zagranicznej, 
także i w ramach egzekutywy pojawiają się nieporozumienia czy wręcz 
konflikty. Wystarczy wspomnieć o problemach w koordynacji programu 
pomocy dla Biafry w latach siedemdziesiątych4',  o konfliktach personal
nych pomiędzy doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego a sekretarza
mi stanu, czy też wreszcie między tymi ostatnimi a prezydentem. Rze
czywisty wpływ na głowę państwa uzależniony jest jednak od tego, kto 
aktualnie sprawuje to stanowisko. Zazwyczaj jest to wpływ dość znaczny, 
zwłaszcza w razie sytuacji kryzysowych. Z drugiej zaś strony, to właśnie 
sekretarz stanu jest na pierwszej linii krytyki i to on jest szczególnie ostro 
atakowany za kształt aktualnie prowadzonej polityki zagranicznej. Sto
sunkowo często zdarza się, iż prezydent do DoS deleguje swoich zaufa
nych współpracowników. Przykładowo, B. Clinton za swej kadencji, aby 
wyegzekwować spójność realizowanej polityki -  oddelegował swojego 
doradcę (David Gergen) do biura ówczesnego Sekretarza Stanu (Warren 
Christopher)46.

44 Szerzej na temat organizacji i działania Foreign Service zob. Julius W. Pratt, 
Vincent P. De Santis, Joseph M. Siracusa, A History of..., op.cit., s. 2.

43 Szerzej zob. Erwin C. Hargrove, Michael Nelson, Presidents, Politics, and Policy. 
New' York: Knopf and Random House, 1984, s. 248.

46 Zob. Richard M. Pious, The Presidency. Boston: Allyn and Bacon, 1996, s. 417—418. 
Szerzej o problemach pomiędzy prezydentem a agencjami wykonawczymi w: Edw'ard 
Samuel Corwin, The President: Office and Powers..., op.cit., s. 115 i nast. O wzajemnych 
relacjach zwierzchnika egzekutywy z departamentami zob. np. Thomas E. Cronin, The 
State o f the Presidency. Boston: Little, Brown, 1980, rozdz. 7. O zawirowaniach 
w egzekutywie z czasów' H. Trumana we Bruce J. Evensen, The Limits o f  Presidential 
Leadership: Truman at War with Zionists, the Press, Public Opinion and His Own State 
Department Over Palestine. „Presidential Studies Quarterly”, Vol. 23, No. 2, Spring 1993, 
s. 270-271.
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Drugi z departamentów o największym wpływie na stosunki Stanów 
Zjednoczonych z zagranicą -  Departament Obrony (.Department o f  De
fence, DoD) -  należy do najmłodszych47 a zarazem największych -  
w 2000 roku zatrudnionych było w nim około 1,4 miliona pracowników 
mundurowych, około 1 miliona w oddziałach Gwardii Narodowej 
i w siłach rezerwy oraz około 700 tysięcy cywilów48. Sekretarz obrony -  
podobnie jak zwierzchnicy pozostałych departamentów -  jest powoływa
ny i odwoływany przez prezydenta. Ranga sekretarzy obrony zależ) od 
uwarunkowań personalnych zarówno w Białym Domu, jak i w Pentago
nie. Jest to zazwyczaj pozycja stosunkowo silna. Taki stan rzeczy został 
ugruntowany również społecznie i ekonomicznie: oprócz tego, że zatrud
nia ponad trzy miliony pracowników, Departament Obrony jest też od
biorcą największych (spośród innych departamentów i agencji rządo
wych) kontraktów (pod koniec lat siedemdziesiątych chodziło o sumę 
ponad 50 miliardów dolarów rocznie)49, zaś wydatki na obronność sta
nową około 16% całego budżetu federalnego'0.

Wiążę się z tym kolejny wyznacznik wysokiej rangi DoD, a mia
nowicie siła relacji politycznych i gospodarczych wewnątrz kraju. Jeden 
z badaczy zjawiska użył do określenia wzajemnych powiązań pomiędzy 
Pentagonem, Kongresem i prywatnym sektorem wymownego określenia 
„żelazny trójkąt” (iron triangle)'1.

47 Powstał na mocy ustawy z 1949 roku (National Security Act) po scaleniu 
Departamentów Wojny i Marynarki.

48 Dane dotyczące liczby zatrudnionych za: The United States Government Manual 
2000/2001. Washington, D.C.: Office of the Federal Register, National Archives and 
Records Service, General Services Administration, 2000, s. 158.

49 W 1980 roku Departament Obrony był odpowiedzialny za około % wszystkich 
wydatków rządowych. Dane za: Kenneth Smorsten, A Preface to Action. An Introduction 
to American Politics. Santa Monica: Goodyear Publishing Company, Inc., 1980, s. 421— 
422. W tym samym czasie jego budżet zamykał się sumą około 100 miliardów' dolarów', 
z czego ponad 250 milionów' stanowiły koszta utrzymania przeszło dwumilionowej armii; 
zob. Stanisław' Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych..., op.cit., s. 435. W roku 1985 
wydatki obronne USA stanowiły 27% budżetu federalnego, zaś dziesięć łat później -  
kształtowały się na poziomie przekraczającym 250 miliardów' dolarów' (18% wydatków 
federalnych), i to pomimo licznych cięć budżetowych po zakończeniu zimnej wojny. Plan 
zmniejszenia wydatków w 2000 roku zakładał udział w wysokości 13,5% budżetu. Zob. 
Krystian Piątkowski, Polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne USA. Warszawa: MON, 1995, 
s. 23-24 oraz 46. Zob. także „The GAO Journal”, No. 4, Winter 1988/1989, s. 16.

,0 Dane za: http://www.state.gOv/r/pa/ei/rls/dos/4078.
31 Za: Gordon Adams, The Iron Triangle: Inside the Defense Policy Process, [w:] 

Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf (eds.), The Domestic Sources o f  American 
Foreign Policy. Insights and Evidence. New' York: St. Martin’s Press, 1988, s. 70-78.

http://www.state.gOv/r/pa/ei/rls/dos/4078
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Departamentu Obrony jest centralnym organem wykonawczym, od
powiedzialnym za kierowanie systemem obrony oraz za zarządzanie 
i nadzór nad siłami zbrojnymi USA. W skład sił zbrojnych wchodzą: 
Wojska Lądowe (US Army), Marynarka Wojenna (US Navy), Korpus 
Piechoty Morskiej (US Marine Corpsf~ i Siły Powietrzne (US Air For
ce). Są to wojska regularne, których skład uzupełnia Gwardia Narodowa 
i rezerwa sił zbrojnych'3.

Oczywiście, DoD w pewnym sensie również prowadzi politykę za
graniczną kraju. Instytucjonalnym przejawem takiej aktywności jest np. 
specjalna jednostka organizacyjna działająca w ramach tego departa
mentu -  Biuro Bezpieczeństwa Zewnętrznego (Office o f  International 
Security Affairs, ISA). Do realizowania celów w szeroko pojętym zakre
sie bezpieczeństwa narodowego'4 prezydent posiada agencje i urzędy 
podporządkowane mu pośrednio lub bezpośrednio, takie jak  np.: Komisja 
Energii Atomowej (.Atomie Energy Commission, AEC), Krajowa Rada 
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (National Aeronautics and Space

32 W jego obrębie został powołany -  specjalnie do ochrony amerykańskich 
przedstawicielstw dyplomatycznych -  Batalion Ochrony Piechoty Morskiej (Marine 
Security Guard Battalion).

33 Szerzej na ten temat zob. np. Krystian Piątkowski, Polityka bezpieczeństwa..., 
op.cit., s. 80-102. Gwardia Narodowa (National Guard) jest następczynią -  wymienionych 
w tekście konstytucji -  milicji stanowych, które poszczególne stany miały wystawiać 
w czasie w'ojen. Głównym zadaniem Gw'ardii jest wspieranie jednostek regularnych armii 
USA w razie zaistnienia konieczności obrony terytorium kraju oraz realizacja celów' 
wyznaczonych przez władze stanowe (pomoc w likwidacji skutków' klęsk żywiołowych, 
zapewnienie porządku wewnętrznego, etc.). Podobnie jak na poziomie federalnym, 
również na szczeblu stanowym siły zbrojne podlegają operacyjnie i administracyjnie 
zwierzchnikom egzekutywy (czyli w tym wypadku -  gubernatorom), zaś liczba jednostek 
pozostających do dyspozycji uzależniona jest od liczby mieszkańców' w danym stanie. 
W sumie -  w połowie 1994 roku -  Gwardia Narodowa liczyła ponad 526 tysięcy ludzi. 
Dane w: ibidem, s. 70.

34 Pojęcie „bezpieczeństwa narodowego” jest tutaj rozumiane jako całokształt „działań 
administracji federalnej związanych ze śledzeniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
wszelkiego typu zagrożeń, stanowiących niebezpieczeństwo dla traktowanego całościowo 
narodu amerykańskiego oraz USA jako państwa”; zob. Krystian Piątkowski, Polityka 
bezpieczeństwa..., op.cit., s. 36. Utajnione decydowanie egzekutywy w sprawach 
bezpieczeństwa narodowego (chodzi o tzw. National Security Decision Directives, NSDD) 
bywa przez niektórych nazywane „kręgosłupem niewidzialnego rządu”. Za kadencji 
R. Reagana wydano około 300 dyrektyw', z czego mniej niż 50 ujawniono; zob. Eve Pell, 
The Backbone o f  Hidden Government. „The Nation”, 19 czerwca 1989. Sferę decydowania 
w polityce bezpieczeństwa nazywa się też czasami mianem „prezydenckiego podsystemu” 
(the presidential subsystem); zob. Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf, American 
Foreign Policy..., op.cit., s. 345 i nast.
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C ontro lj ',  Agencja Wsparcia Atomowego (Defence Atomie Support 
Agency, DASA) itd. Są to jednak jednostki, których bezpośrednim obsza
rem zainteresowania jest nie tyle tradycyjnie rozumiana polityka zagra
niczna, co sama polityka bezpieczeństwa' .

Warto jednak przyjrzeć się kwestii związanej z funkcjonowaniem jed
nej z agencji podległej bezpośrednio Białemu Domowi, tj. powołanej na 
mocy National Security Act z 1947 roku Radzie Bezpieczeństwa Naro
dowego (National Security Council, N SC)'7. W jej skład wchodzą: pre
zydent, wiceprezydent, sekretarze stanu i obrony, dyrektor Urzędu Pla
nowania na Wypadek Stanu Wyjątkowego (Office o f  Emergency Plan
ning), a także -  jako doradcy -  inni wysocy przedstawiciele władzy za
proszeni przez prezydenta na posiedzenia N SC (na przykład dyrektor CIA 
lub przewodniczący Połączonego Komitetu Szefów Sztabów). Pracami 
Rady kieruje doradca ds. bezpieczeństwa narodowego (National Security 
Adviser), bezpośrednio podległy zwierzchnikowi egzekutywy. Do nomi
nacji doradcy nie jest wymagana opinia Kongresu. Formalnie, celem NSC 
ma być sprawowanie funkcji doradczych w dziedzinie polityki zewnętrz
nej i polityki bezpieczeństwa. Podejmowanie decyzji należy już jednak 
do samego prezydenta. W rzeczywistości jednak, Rada koordynuje posu

33 Jej organem wykonawczym jest Krajowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni 
Kosmicznej (National Aeronautics and Space Administration, NASA).

36 Wyczerpujące zestawienie wszystkich niezależnych agencji i komisji federalnych zob.: 
http://w'W'w.w'hitw'house.gov/WH/lndependent_Agencies/html/independent_links.html. W li
teraturze polskiej zob. np. Kazimierz Now'ak, Armia w strukturze władzy USA. Warszawka: 
Wydawnictwa MON, 1976, s. 154 i nast. Niezależne agencje regulujące bywnją czasami 
nazyw'ane wyręcz „czw'artą gałęzią wiadzy”; zob. Nolan E. Clark, The Headless Fourth 
Branch, [w:] Gordon S. Jones, John A. Marini (eds.), The Imperial Congress: Crisis in the 
Separation o f  Powers. New' York: Pharos Books, 1988, s. 268 i nast. Agencje wykonawcze 
zaś niekiedy określa się jako administrative state; zob. Thomas E. Cronin, The President’s 
Executive Power, [w:] Thomas E. Cronin (ed.), Inventing the American Presidency. 
LawTence, Ks.: University Press o f Kansas, 1989, s. 206. Jeśli zaś idzie o politykę 
fmansow'ania bezpieczeństwa narodowego, to corocznie -  w ramach debaty budżetowej -  
sprawy obronne kraju są analizow'ane przy okazji prezentow'ania przez sekretarza obrony 
zadań stojących przed częścią administracji odpowiedzialną za tę sferę działalności. 
Wówczas zapadają decyzje w sprawie przyznania stosownych kwot na realizację 
konkretnych programów' obronnych.

37 Ustawa została podpisana przez prezydenta H. Trumana 26 łipca 1947 roku. Szerzej 
na temat NSC w' literaturze polskojęzycznej zob. Andrzej Mania, The National Security 
Council i ameiykańska polityka wobec Europy Wschodniej, 1945-1960. Kraków': 
Universitas, 1994 i zebrana tam literatura; Mariusz Jagielski, Prezydent USA jako szef..., 
op.cit., s. 54 i nast.; Kazimierz Nowak, System prezydencjalny..., op.cit., s. 187-188; 
Kazimierz Nowak, Armia w strukturze władzy..., op.cit., s. 124 i nast.

http://w'W'w.w'hitw'house.gov/WH/lndependent_Agencies/html/independent_links.html
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nięcia poszczególnych departamentów i agencji rządowych. Tak więc, pole 
działania NSC rozciąga się również na politykę wewnętrzną kraju, o ile 
tylko istnieje jakiś konkretny związek z realizowaniem zadań wynikających 
z prowadzenia polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa narodowego. 
Wszelkie dokumenty sygnowane przez NSC stają się oficjalnymi doku
mentami Stanów Zjednoczonych we wspomnianych dziedzinach, jeśli 
tylko rzecz jasna zostaną zatwierdzone przez samego prezydenta.

Okres prezydentury R. Nixona był przełomowy w działalności NSC. 
Do końca lat sześćdziesiątych głównym zadaniem Rady było zbieranie 
i analizowanie informacji wywiadowczych dostarczanych przez inne 
agencje rządowe, a następnie przedkładanie opracowanych raportów -  
wraz z różnymi wariantami działania -  prezydentowi. Jednakże od 1969 
roku, kiedy to na czele NSC stanął Henry Kissinger, Radzie przypadła 
pierwszoplanowa rola w kształtowaniu opinii prezydenta w sprawach 
polityki międzynarodowej'8. Ten stan rzeczy w zasadzie nie uległ zmia
nie za kadencji J. Cartera, kiedy to ówczesny doradca do spraw bezpie
czeństwa narodowego (Zbigniew Brzeziński) skutecznie konkurował 
z sekretarzem stanu (Cyrus R. Vance) o zajęcie pierwszego miejsca 
w otoczeniu prezydenta' . Wzajemne relacje pomiędzy sekretarzem stanu 
a doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego są głównie determinowane 
kwestiami natury politycznej i osobistej, zaś decydujące znaczenie ma 
rola, jaką wyznacza im prezydent w kształtowaniu polityki. Również 
istotna jest aktywność prezydenta w procesie decyzyjnym. O ile w dwóch 
wspomnianych przypadkach doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego 
(Kissinger i Brzeziński) osiągnęli wyższy status niż sekretarze stanu (Ro
gers i Vance), to już za urzędowania R. Reagana i G. Busha sytuacja się 
odwróciła60. Co prawda w okresie, kiedy funkcję sekretarza stanu spra
wował Alexander M. Haig (1981-82) wyższą pozycję wciąż zajmował 
szef NSC, William Clark61, lecz taki stan rzeczy nie trwał długo. Wkrótce

38 Bodaj najlepszym przykładem jest aktywność H. Kissingera w procesie 
nawiązywania stosunków' dyplomatycznych z Chinami czy też jego zaangażowanie 
w politykę wietnamską.

39 Szerzej o konflikcie Z. Brzeziński -  C. Vance zob. Zbigniew' Brzeziński, Power and 
Principle: Memoirs o f  the National Security Adviser, 1977-1981. New' York: Farrar, 
Straus, Giroux, 1983 oraz Cyrus R. Vance, Hard Choices: Critical Years in America’s 
Foreign Policy. New' York: Simon and Schuster, 1983.

60 Za kadencji R. Reagana było aż sześciu szefów' NSC.
61 Zob. w'ymow'na uw'aga Clarka pod adresem Haiga: „You’d  better understand that 

from now on i t ’s going to be the P r e s id e  n t ’ s foreign p o l i c y zob. Alexander Haig, 
Caveat: Realism, Reagan, and Foreign Policy. New' York: Macmillan 1984, s. 306-307. 
O nieporozumieniach Zbigniew' Brzeziński -  Cyrus Vance oraz Alexander Haig -  Bialy
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właśnie sekretarze stanu (byli nimi odpowiednio: George P. Shultz i Ja
mes A. Baker III) zaczęli wywierać większy wpływ na opinię prezyden
ta62. Z kolei za kadencji George W. Busha mówi się o aktywnych i dyna
micznych: sekretarzu obrony (Donald Rumsfeld) i doradcy ds. bezpie
czeństwa narodowego (Condoleezza Rice) oraz reprezentującym „gołę
bie” sekretarzu stanu (Colin Powell)63.

Jak zatem widać, NSC, DoD i DoS stają się silne na tyle, na ile silni są 
ich kolejni zwierzchnicy64. Biorąc pod uwagę to, co wyżej powiedziano, 
opinie tych analityków (jak choćby Bert Rockman czy też Kenneth 
J. Grieb), którzy nazywają NSC „drugim Departamentem Stanu” {an 
alternate State Department functioning wholly under the president’s 
control)6' wydają się uzasadnione. Wymowny jest też fakt, iż obecna 
siedziba NSC znajduje się w budynku położonym w bezpośrednim są
siedztwie Białego Domu, a co więcej -  w dawnej siedzibie Departamentu 
Stanu (jest to tzw. Old Executive Building).

Prezydent je s t-  z formalnego punktu widzenia -  również zwierzchni
kiem służb specjalnych USA. Za nadzór nad ich działalnością odpowie
dzialna jest (utworzona w 1956 roku) Prezydencka Rada Nadzoru nad

Dom zob. także Kevin V. Mulcahy, The Secretary o f  State and The National Security 
Advisor: Foreign Policymaking in the Carter and Reagan Administrations. „Congress and 
the Presidency”, Vol. 16, No. 2, Spring 1986, s. 280 i nast. oraz Cecil V. Crabb, Jr., Kevin 
V. Mulcahy, Presidents and Foreign Policy Making: From FDR to Reagan. Baton Rouge: 
Louisiana State University Press, 1986, s. 278 i nast. O wzajemnych relacjach DoS -  NSC 
zob. także: Zbigniew Brzeziński, Deciding Who Makes Foreign Policy, [w:J Robert
E. DiClerico (ed.), Analyzing the Presidency. Guilford, CT: Dushkin, 1990, s. 253 і nast.

62 Za prezydentury Reagana NSC podjęła poważną próbę rozszerzenia swej 
działalności. To bowiem ta jednostka realizowała dostawy broni, które niebawem 
ujawniono jako aferę Iran-contras. Zob. Paul J. Quirk, Presidential Competence, [w:] 
Michael Nelson (ed.), The Presidency and the Political System. Washington 1990, s. 177— 
178 czy też Cecil V. Crabb, Jr., Kevin V. Mulcahy, American National Security: a Presi
dential Perspective. Pacific Grove, Calif.: Brooks/Cole, 1991, s. 160 і nast.

63 Szerzej zob. np. Johanna McGeary, Odd Man Out. „Time”, Vol. 158, No. 11, 10 
September 2001.

64 Szerzej o roli NSC, DoS і DoD zob. Keith C. Clark, Laurence J. Legere (eds.), The 
President and the Management o f  National Security: a Report by the Institute fo r Defense 
Analyses. New'York: Preager, 1969.

63 Za: Alexander DeConde, Richard Dean Bums, Fredrik Logevall (eds.), 
Encyclopedia o f  American..., op.cit., s. 40 і James M. McCormick, American Foreign 
Policy and Process. Itasca, 111.: F.E. Peacock Publishers, 1992, s. 337. Zob. także: Harry 
How'e Ransom, Congress and the Intelligence Agencies, [wcj Harvey C. Mansfield (ed.), 
Congress Against the President. New' York: Praeger Publishers, 1975, s. 153 і nast.



Wywiadem {President’s Foreign Intelligence Advisory Board, PFIAB)66. 
Wśród służb wywiadowczych główną rolę odgrywa Centralna Agencja 
Wywiadowcza {Central Intelligence Agency, CIA), również powołana na 
mocy National Security Act w 1947 roku. CIA jest organem ustawowo 
zobowiązanym do prowadzenia działalności wywiadowczej Stanów 
Zjednoczonych poprzez aktywność operacyjną nakierowaną na pozyski
wanie i analizowanie informacji67. Jej zwierzchnik jest pełnoprawnym 
członkiem gabinetu i zazwyczaj należy do grupy najbliższych współpra
cowników prezydenta, a także sprawuje ogólny nadzór nad pozostałymi 
agencjami wywiadowczymi. Pojawia się w tym miejscu kwestia wzajem
nych relacji CIA z Kongresem. Otóż, odpowiednie komisje obu izb Kon
gresu, po latach prowadzenia względnie swobodnej polityki, przeprowa
dziły w roku 1975 dochodzenia, które ukazały stosunkowo szeroki zasięg 
prowadzonej działalności wywiadowczej68. Chodzi głównie o zasięg 
w sensie ekonomicznym, tzn. dość dowolne wydatkowanie sum przezna
czanych przez Kongres na cele operacyjne. Tego rodzaju zainteresowanie 
ze strony legislatywy było nowością w amerykańskim systemie politycz
nym, gdyż dotychczas budżety wywiadu były zawsze tajne, a ściślej -  
były uwzględniane wśród wszystkich pozostałych wydatków rządowych, 
bez dokonywania specyfikacji 9.
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66 Działa ona poza strukturami NSC. Szerzej o intelligence community zob. Jeffrey 
T. Richełson, The U.S. Intelligence Community. Cambridge, Mass.: Ballinger, 1989; czy 
też choćby Cecil V. Crabb, Jr., Pat M. Holt, Invitation to Struggle: Congress, the Presi
dent, and Foreign Policy. Washington D.C.: CQ Press, 1989, s. 163 i nast. oraz Charles 
W. Kegley, Eugene R. Wittkopf, American Foreign Policy..., op.cit., s. 379 і nast.

67 Należy przypomnieć, że szczególne miejsce przypada wywiadowi technologicznemu, 
przemysłowemu oraz wywiadowi jawnemu, który zajmuje się analizą ogólnodostępnych 
informacji zaw'artych w prasie i oficjalnych komunikatach rządowwch innych państw'.

68 Odpowiednie unormow'ania zaw'arto w The National Emergency A c t z l  976 roku.
69 Szerzej o kontroli CIA realizow'anej przez działające od końca łat siedemdziesiątych 

stosowne komisje kongresowe (Senate Select Committee on Intelligence oraz House 
Permanent Select Committee on Intelligence) zob. np. Loch K. Johnson, Playing Hardball 
with the CIA, [w':J Paul E. Peterson (ed.), The President, the Congress and the Making o f 
Foreign Policy. Norman: University o f Oklahoma Press, 1994, s. 49 i nast. oraz Thomas
G. Paterson, Oversight or Afterview? Congress, the CIA, and Covert Actions Since 1947, 
[w':J Michael A. Barnhart (ed.), Congress and the United States Foreign Policy: 
Controlling the Use o f  Force in the Nuclear Age. Albany: State University o f New' York 
Press, 1987, s. 154 i nast. W tym miejscu warto jedynie przypomnieć, że podstawowa rola 
tych komisji sprowadza się do otrzymywania sprawozdań oraz zatwierdzania apropriacji.



Wśród agencji wywiadowczych, oprócz CIA, znajduje się również 
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (.National Security Agency, 
NSA) °, zajmująca się wywiadem elektronicznym i systemami łączności 
oraz odpowiadająca za zbieranie i przetwarzanie informacji stricte woj
skowych -  Agencja Wywiadowcza Obrony (Defence Intelligence Agency, 
DIA) \  Obie te jednostki są instytucjonalnie podporządkowane Pentago
nowi. Z kolei -  podległe bezpośrednio szefowi CIA -  Biuro Rozpoznania 
Narodowego (.National Reconnaissance Office, NRO) kieruje aktywno
ścią satelitów rozpoznawczych i analizą danych z nich zaczerpniętych.

Jeśli idzie o prowadzenie działalności kontrwywiadowczej to zadania 
z nią związane powierzono -  podległemu formalnie Departamentowi 
Sprawiedliwości -  Federalnemu Biuru Śledczemu (Federal Bureau o f  
Investigation, FBI). Jest to zresztą jedno z zadań biura, którego działal
ność ograniczono jedynie do terytorium USA. Brak formalnych powiązań 
między CIA i FBI rekompensowany jest wymianą oficerów łączniko
wych i koordynacją działań. Naturalnie, obie te instytucje odpowiadają 
bezpośrednio przed prezydentem.

Reasumując, wywiad USA składa się z następujących jednostek ad
ministracyjnych:

1) w ramach Departamentu Stanu: Bureau o f  Intelligence and Re
search (INR),

2) w ramach Departamentu Obrony: National Imagery A nd Mapping 
Agency, Marine Corps Intelligence, A ir Force Intelligence, Navy Intelli
gence, Army Intelligence, Defence Intelligence Agency, National Recon
naissance Office, National Security Agency,

3) w ramach Departamentu Skarbu: Office o f  Intelligence Support 
(OIS) oraz Internal Revenue Service (IRS),

4) w ramach Departamentu Energii: Office o f  Intelligence oraz Atomic 
Energy Commission (AEC),

5) w ramach Departamentu Sprawiedliwości: FBI,
6) CIA jako jednostka niezależna.

Wzajemne powiązania wymienionych jednostek przedstawia wykres 
5 prezentowany w aneksach.

Jak wspomniano, prezydent -  jako zwierzchnik egzekutywy -  stoi na 
czele całego aparatu federalnego. Dla uzyskania w miarę pełnego obrazu 
należy wspomnieć również o innych ważniejszych instytucjach. Od 1961 
roku Agencja Rozwoju Międzynarodowego (.Agency fo r  International
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70 Nadzór merytoryczny nad działalnością NSA sprawuje szef CIA.
71 To właśnie DIA podlegają amerykańskie ataszaty wojskowe.
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Development, AID) stara się realizować politykę pomocy ekonomicznej 
i technicznej dla innych państw. W tym samym roku utworzono wspo
mnianą nieco wcześniej Agencję ds. Kontroli Broni i Rozbrojenia 
(ACDA), której podstawowymi celami są: nadzór nad badaniami w dzie
dzinie rozbrojenia arsenałów (głównie atomowych), a także kontrolowa
nie wykonywania porozumień zawieranych w tej sferze. Agencja Infor
macyjna Stanów Zjednoczonych (United States Information Agency, 
USIA) jest koordynatorem polityki informacyjnej rządu USA; w struktu
rach tej agencji jest umieszczona m.in. rozgłośnia Głos Ameryki ( Voice 
o f  America), zaś pracownicy USIA prowadzą działalność informacyjną 
i propagandową na całym świecie.

Dość szczególne miejsce zajmują nieformalni doradcy prezydenta. Od 
czasów prezydentury Andrew Jacksona (1829-1837) utarł się zwyczaj 
konsultowania niektórych istotniejszych decyzji z bliskimi współpracow
nikami (tzw. kitchen cabinet). Do historii przeszedł także tak zwany 
„trust mózgów” lub „mały gabinet” F.D. Roosevelta (jego członkowie 
wspomagali prezydenta od 1933 roku w realizacji reform)72.

Ramy organizacyjne owych nieformalnych struktur powstały nieco 
później. W 1939 roku utworzono (jako jednostkę centralną całej admini
stracji federalnej) Biuro Wykonawcze Prezydenta (Executive Office o f  the 
President). W jego skład wchodzą: Biuro Białego Domu (The White Hou
se Office), Biuro Wiceprezydenta USA (Office o f  the Vice President o f  
the United States), OMB, NSC, Rada Doradców Ekonomicznych (Coun
cil o f  Economic Advisers, CEA), Council on Environmental Quality, Offi
ce o f  Policy Development, Office o f  Administration, National Critical 
Materials Council, Office o f  National Drug Control Policy, Office o f  
Science and Technology Policy oraz Office o f  the U.S. Trade Representa
tive (USTR)73. W 1993 roku powołano dodatkowo Narodową Radę Eko
nomiczną {National Economic Council, NEC)74.

72 Zob. Bernard Fay, Roosevelt i jego Ameryka. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 
„Rój”, 1935, s. 212 i nast.

ъ  Jednostka ta powstała w 1962 roku. To właśnie personel USTR przez wiele łat 
prowadził w imieniu USA rozmowy w ramach GATT, a obecnie prowadzi amerykańską 
politykę w ramach Światowej Organizacji Handlu. Dodatkowo USTR reprezentuje USA 
w NAFTA i innych porozumieniach gospodarczych. Pełna lista jednostek, które niegdyś 
tworzyły Biuro Wykonawcze Prezydenta w: John P. Burke, The Institutional Presidency. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992. Na temat roli doradców' w kształtowaniu 
polityki zagranicznej zob. Alexander L. George, Presidential Decisionmaking in Foreign 
Policy: the Effective Use o f Information and Advice. Boulder, Colo.: Westview Press, 1980.

74 Szerzej o organach wiadzy wykonawczej zob. The United States Government 
Manual 2000/2001, op.cit., s. 87 i nast.
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Tak jak  i w innych dziedzinach, tak i w tej samodzielność prezydenta 
w podejmowaniu decyzji może być stosunkowo daleko posunięta. Jako 
przykład weźmy powołanie (bez jakiejkolwiek podstawy legislacyjnej 
Kongresu!) War Labor Board, która zajmowała się rozwiązywaniem 
sporów pracowniczych w przemyśle w latach czterdziestych7'.  Innym 
przejawem swobody w kształtowaniu polityki personalnej jest omówiona 
w rozdziale trzecim instytucja executive agents.

Spośród pozostałych departamentów warto wspomnieć też o Depar
tamencie Transportu (m.in. nadzór administracyjny nad Strażą Przy
brzeżną, która operacyjnie podlega Departamentowi Obrony), Departa
mencie Energetyki (m.in. zarządzanie instalacjami jądrowymi) czy też 
Departamencie Sprawiedliwości (w jego ramach działa FBI) 6.

Legislatywa pozbawiona jest także prawa do obsadzania urzędów fe
deralnych. Stosowny przepis konstytucyjny (art. II § 2) został potwier
dzony w 1976 roku decyzją Sądu Najwyższego w sprawie Buckley 
v. Valeo77. Henry J. Ford nazwał próby podejmowane przez Kongres 
stosowania przedmiotowego uprawnienia „czystą uzurpacją”78.

Na zakończenie warto zaznaczyć na marginesie spraw związanych 
z polityką nominacyjną, że prezydent został zobowiązany do przedkłada
nia kandydatury na urząd wiceprezydenta w razie zaistnienia wakatu. 
Zatwierdzenie nominacji odbywa się poprzez jej akceptację większością 
głosów w każdej z izb.

73 Zob. Edward Samuel Corwin, The Constitution and What it Means Today. Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 1978, s. 159.

76 O roli pozostałych departamentów' w ksztaltow'aniu polityki zagranicznej USA zob.
James M. McCormick, American Foreign Policy..., op.cit., s. 380-386.

77 Na jej mocy uchylono wyrok sądu niższej instancji, zgodnie z którym atrybut 
konstytucyjności przyznano aktowi tworzącemu Federalną Komisję Wyborczą (The 
Federal Election Commission). Zgodnie z postanowieniami owej ustawy, po dwóch 
członków' komisji mial powoływać Senat, Izba Reprezentantów' oraz prezydent, 
a wszystkie te nominacje miały być zatwierdzone w obu izbach parlamentu.

78 Cyt. za: Ryszard M. Maląjny, Pozycja ustrojowa..., op.cit., 1.11, s. 139.



Rozdział 6

PRZYWÓDZTWO LEGISLACYJNE 
PREZYDENTA -  ART. I § 7

He [the President] was empowered to prevent 
bad laws, but he was not to be given an oppor
tunity to make good ones.

Woodrow Wilson1

6.1. WPROWADZENIE

Całość władzy legislacyjnej pozostaje wprawdzie w gestii Kongresu (art. I 
§ 1, a także art. I § 8 ust. 18 -  Kongres ma stanowić konieczne ustawodaw
stwo), jednakże Konstytucja przyznaje -  w kwestii przywództwa legisla
cyjnego (legislative leadership) -  prezydentowi prawo do:

1) kierowania orędzi, czyli pośredniego prezentowania inicjatyw 
ustawodawczych (art. II § 3), oraz

2) stosowania instytucji weta (art. I § 7).
Zwyczajowo, praktyka polityczna dopuszcza także inne rozwiązania. 

Stąd też wspomniane prawa należałoby określić jako część szerzej rozu
mianych uprawnień legislacyjnych, realizowanych poza Kongresem.

Sam termin „przywództwo” (leadership) jest wielce niejasny; jeden 
z badaczy podaje 11 kategorii, w ramach których można by dopiero

1 Woodrow Wilson, Constitutional Government in the United States. New York: Co
lumbia University Press, 1964, s. 59-60.
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umieścić kolejne definicje2. W niniejszej książce „przywództwo legisla
cyjne prezydenta” rozumiane jest jako „dominujący wpływ na program 
prac ustawodawczych Kongresu”3. Należy przy tym doprecyzować, że 
„dominujący wpływ” oznacza zarówno formy działania dopuszczone przez 
Konstytucję, jak i praktykę konstytucyjną.

Wszystkie stosowne kompetencje można sklasyfikować następująco:
-  uprawnienia delegowane (delegated powers) przez Kongres ,
-  uprawnienia domniemane (implied powers), czyli prawa do wyda

wania proklamacji (proclamationsf  i rozporządzeń egzekutywy 
(executive orders)6, a także

-  szereg środków o charakterze nieformalnym (np. lobbying)1.

2 Zob. Barbara Sinclair, Studying Presidential Leadership, [w:] George С. Edwards 111, 
John H. Kessel, Bert A. Rockman (eds.), Researching the Presidency: Vital Questions, 
New Approaches. Pittsburgh: University o f Pittsburgh Press, 1993, s. 204-205.

3 Za: Andrzej Pułło, Prezydent a Kongres USA w świetle konstytucyjnych zasad po
działu i równoważenia władz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1986, 
s. 102.

4 Co do kwestii delegacji władzy legislacyjnej Kongresu na rzecz prezydenta, szerzej 
zob. np. Edward Samuel Corwin, The Constitution and What it Means Today. Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1978, s. 194-195.

’ Dzielą się one na: okolicznościowe (ceremoniał) i szczegółowe, dotyczące głównie 
spraw związanych z handlem (regulacja importu i eksportu, taryfy i cła, etc.).

6 Executive orders regulują zazwyczaj sprawy techniczne: powołanie agencji wyko
nawczej, zmiany reguł funkcjonowania biurokracji, zmiany zasad podejmowania decyzji, 
wcielanie w życie ustaw, etc.; zob. Michael Nelson, Congressional Quarterly's Guide to 
the Presidency. Washington, D.C.: Congressional Quarterly, Inc., 1989, s. 478 oraz 494. 
Ujmując rzecz nieco inaczej: proclamations są wydawane dla ogółu obywateli, zaś execu
tive orders tylko dla urzędników administracji; zob. Peter M. Shane, Harold H. Bruff, 
Separation o f  Powers Law: Cases and Materials. Durham, N.C.: Carolina Academic Press, 
1996, s. 130-131. „Sprawy techniczne” oczywiście weałe nie oznaczają: „mniej w'ażne” -  
gwełi egzemplifikacji można wspomnieć choćby o executive order numer 12654 (Delega
ting authority to provide assistance for the Nicaraguan resistance), który obligował 
zwierzchników' Departamentu Stanu i OMB do stosowmego wykorzystania środków' finan
sowych w' Nikaragui.

7 Szerzej o tych kwestiach np. Norman C. Thomas, Joseph A. Pika, The Politics o f  the 
Presidency. Washington, D.C.: CQ Press, 1997, s. 213-224 oraz rozdz. 6, a także w: Louis 
Fisher, The Politics o f  Shared Power: Congress and the Executive. College Station: Texas 
A&M University Press, 1998, s. 32 i nast. Na temat przywAdztw'a legislacyjnego egzeku
tywy w' literaturze polskojęzycznej zob. choćby Ryszard M. Małajny, Pozycja usmojowa 
Kongresu USA. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1992-1995, t. 111, s. 238 i nast. Szacuje się, 
że aż około 80% ustaw' (tylko w okresie po 11 wejnie światowej) powitało w Białym Do
mu; zob. Wojciech Sokolewicz, Prezydentura i administracja, [w'J: Wojciech Sokolewicz 
(red.), Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wrocław'-Warszaw'a- 
Kraków': Ossolineum 1977, s. 364.
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6.2. INICJATYWA USTAWODAWCZA PREZYDENTA

Prawo zwierzchnika egzekutywy do inicjowania procesu legislacyjnego 
jest -  z politycznego punktu widzenia -  niesłychanie istotne. Owa inicja
tywa może być wyrażona na dwa sposoby. Po pierwsze -  wprost, tzn. 
poprzez formalne zgłoszenie za pośrednictwem kongresmanów lub sena
torów projektów ustaw sugerowanych przez prezydenta (są to tzw. presi
dential bills). Po drugie zaś -  poprzez wskazanie Kongresowi odpowied
nich rozstrzygnięć. Zwyczajowo dochodzi do tego przy przedstawianiu 
orędzi, w których zawarte są sugestie dotyczące odpowiedniego uregulo
wania różnorodnych kwestii (chodzi tu nie tylko o same „orędzia o stanie 
Unii”, lecz również o wszelkie inne pisemne noty oraz dwa coroczne 
raporty: budżetowy i ekonomiczny). Oczywiście, Kapitol odnosi się do 
takich inicjatyw mniej lub bardziej przychylnie.

Kontakty prezydenta i Kongresu zazwyczaj zacieśniają się w czasie 
wojen i kryzysów ekonomicznych. Typowymi przykładami są kadencje 
W. Wilsona (inicjatywy ustawodawcze w sprawie udziału kraju w działa
niach wojennych), F.D. Roosevelta (pakiet ustawodawstwa New Deal) 
lub też L.B. Johnsona (program Great Society). Współpraca staje się 
bardziej harmonijna również wtedy, gdy utrzymywane są dobre stosunki 
między egzekutywą a członkami kluczowych komisji kongresowych, do 
których należy decydujący głos w sprawie wszelkich propozycji legisla
cyjnych, a zatem i tych prezydenckich. Tak więc, większe znaczenie mają 
raczej zwyczaje polityczne i stosunki osobiste8, niż jakiekolwiek sztywne 
uregulowania formalnoprawne9.

Często się jednak zdarza, że przedstawiciele Kongresu nieprzychylnie 
ustosunkowują się do prób przełamywania monopolu w dziedzinie legi
slacyjnej. Co charakterystyczne, najwięcej kłopotów przysparza władzy 
ustawodawczej obrona własnego odmiennego stanowiska właśnie w spra
wach dotyczących polityki zagranicznej, wojskowej, a także budżetowej.

8 O osobistych relacjach pomiędzy Białym Domem a Kongresem -  lobbying, prezy
denccy łącznicy kongresowi (executive legislative liaison) oraz inne środki wpływu -  zob. 
np. Ryszard M. Malajny, Pozycja ustrojowa..., op.cit., t. 111, s. 245 i nast. oraz tenże, t. 11, 
s. 39-41. O instytucji executive legislative liaison szerzej zob. np. Maura E. Heaphy, 
Executive Legislative Liaison. „Presidential Studies Quarterly”, Vol. V, No. 4, Fall 1975, 
s. 42 nast.

9 Na marginesie należy zauważyć, że wyniki mierzenia sukcesu inicjatyw prezydenc
kich są w znacznym stopniu uzależnione od przyjętego sposobu dokonywania pomiaru. 
Zob. zróżnicowane dane w: Ryszard M. Malajny, Pozycja ustrojowa..., op.cit., 1.111, s. 263.
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Zapewne dzieje się tak dlatego, że stosunkowo trudno jest znaleźć prze
konujące kontrargumenty dla wysuniętych przez egzekutywę propozycji. 
Jeden z badaczy skonstatował, iż: „to, czego chce od nich [kongresma- 
nów] Biały Dom, jest tym, co i tak powinni zrobić dla własnego dobra”10.

Prezydent dysponuje szeregiem środków pomocnych przy zmaganiu 
się z kongresmanami. Najbardziej oczywistym jest stworzenie możliwo
ści wywierania wpływu -  co prawda ograniczonego i kontrolowanego -  
na rządowe nominacje. Obietnica zgodnego z oczekiwaniami legislatywy 
kształtowania polityki personalnej jest na tyle kusząca, że zazwyczaj staje 
się środkiem całkowicie wystarczającym do uzyskania przychylności 
Kongresu. Ponadto, prezydent może poprzeć propozycje ulokowania lub 
wsparcia pewnych inwestycji w stanach (okręgach), mniej przychylnych 
senatorów i kongresmanów. Prezydent może również okazać pomoc przy 
zbieraniu funduszy niezbędnych na prowadzenie kampanii wyborczych 
do Senatu i Izby Reprezentantów11. Zwierzchnik władzy wykonawczej 
może w końcu wesprzeć własnym autorytetem kampanię wyborczą kan
dydatów swojej partii politycznej, o ile cieszy się on odpowiednio wyso
kim poparciem społecznym. Ilustracją tej ostatniej możliwości są np. 
wybory do Kongresu w 2002 roku, kiedy to prezydent George W. Bush 
bardzo aktywnie uczestniczył w spotkaniach wyborczych Republikanów, 
przyczyniając się do ich sukcesu.

6.3. STOSOWANIE INSTYTUCJI WETA 
I UZUPEŁNIENIE REGUŁ KONSTYTUCYJNYCH

Prezydent został wyposażony w prawo do użycia weta. Instytucja ta, nie 
mniej istotna od uprawnienia inicjowania procesu legislacyjnego, po
zwala egzekutywie na odrzucenie kwestionowanej ustawy12. Weto prezy

10 „What the White House wants o f them is what they ought to do for their sake and on 
their authority"; Richard E. Neustadt, Presidential Power: The Politics o f  Leadership. New 
York: Wiley, 1960, s. 34.

11 Ciekawe były starania egzekutywy o zyskanie przychylności parlamentarzystów 
wobec kontrowersyjnych traktatów regulujących statut Kanału Panamskiego w 1977 roku. 
Szerzej zob. Ryszard M. Małajny, Pozycja ustrojowa..., op.cit., 1.11, s. 79-80.

12 Zob. opinia W. Wilsona: „The framers o f the Constitution made in our President 
a more powerful (-) king than the one they were imitating; and because the Constitution 
gave them their veto in such explicit terms, our Presidents have not hesitated to use it"; 
Woodrow Wilson, Constitutional Government..., op.cit., s. 74.
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denta może zostać odrzucone w obu izbach Kongresu większością dwóch 
trzecich głosów, co jest równoznaczne z uchwaleniem obowiązującego 
aktu prawnego.

Procedura wetowania odbywa się na dwa sposoby. Odpowiedni akt 
prawny zostaje odesłany w terminie do dziesięciu dni do tej izby, w której 
został zatwierdzony, lub też stosowane jest tzw. weto kieszonkowe 
(pocket veto); stosuje się je  w wypadku, gdy Kongres odracza sesję 
w ciągu najbliższych dziesięciu dni, co uniemożliwia odesłanie przez 
prezydenta kwestionowanej ustawy13.

Według szacunków, weto zwykłe w latach 1789-1998 zastosowano 
1473 razy, „weto kieszonkowe” -  1067, Kongres zaś odrzucił w sumie 
105 spośród wszystkich wniesionych przez prezydenta14. Jest to kwestia
0 fundamentalnym znaczeniu politycznym -  duża skuteczność Kapitolu 
w przełamywaniu weta prezydenta świadczy o obniżeniu jego pozycji na 
scenie politycznej. Bodaj najlepszym przykładem może być kadencja 
Geralda Forda. Prezydent, niecieszący się zbyt dużym prestiżem, zdecy
dował się zawetować m.in. The Vocational Rehabilitation Act i The Free
dom o f  Information Act. Nie dość, że weta odrzucono, to jeszcze dokona
no tego przygniatającą większością głosów: weto do pierwszej ustawy 
odrzucono stosunkiem głosów 398:7 oraz 90:1, zaś do drugiej -  371:31
1 65:2715.

Instytucja weta może służyć nie tylko jako narzędzie egzekutywy. 
Mianowicie, może zostać wykorzystana na Kapitolu, kiedy dochodzi do 
przegłosowania ustawy, o której z góry wiadomo, że zyska nieprzychyl- 
ność zwierzchnika egzekutywy. Mówiąc inaczej -  nie chodzi tutaj 
o wprowadzanie wiążących zmian ustawowych (chociażby poprzez po
prawki czy też riders), lecz wyłącznie o fakt przegłosowania stosownej

b Konstytucyjność „weta kieszonkowego” SN podtrzymał w orzeczeniu w sprawie 
Okanogan Indians v. United States.

14 Za: Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek, Congress and Its Members. Washington, 
D.C.: CQ Press, 2000, s. 293-294. Po raz pierwszy zastosowano weto zwykle za prezy
dentury Waszyngtona 5 kwietnia 1792 roku, „weto kieszonkowe” -  za kadencji Madisona, 
zaś pierwszy raz odrzucono weto prezydenta J. Tylera 3 marca 1845 roku; zob. Presiden
tial Vetoes 1935-. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1961, s. 1, 3 oraz 
8. Szerzej o genezie instytucji weta egzekutywy w USA i początkach jego stosowania zob. 
np. Richard A. Watson, Origins and Early Development o f the Veto Power. „Presidential 
Studies Quarterly”, Vol. 17, No. 2, Spring 1987, s. 401 і nast.; Ronald С. Мое, The Foun
ders and Their Experience with the Executive Veto, ibidem, s. 413 i nast. oraz Harry
C. Thomson, The First Presidential Vetoes. „Presidential Studies Quarterly”, Vol. 8, No. 1, 
Winter 1978, s. 27 і nast.

13 Za: Andrzej Pułło, Prezydent a Kongres USA..., op.cit., s. 65.
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ustawy, co -  zgodnie z intencjami legislatywy -  wpływa na kształtowanie 
się opinii publicznej krytycznej wobec Białego Domu. W ten sposób 
tworzony jest wizerunek prezydenta jako tego, który „zbyt często torpe
duje wszelkie poczynania Kongresu”, uniemożliwiając tym samym jego 
skuteczną pracę.

Z drugiej jednak strony, także prezydent może wykorzystać legislaty
wę w walce politycznej. Przykładowo, R. Reagan na początku lat osiem
dziesiątych przedłożył Kongresowi budżet z gigantycznym deficytem, 
a następnie obwinił legislatywę o to, że nie daje egzekutywie możliwości 
jego zbilansowania.

Jak wykazały badania, tendencje do odrzucania weta prezydenckiego 
wzrastają, gdy na Kapitolu większość głosów posiada partia opozycyjna 
wobec partii prezydenta, natomiast owe tendencje maleją wobec kryzy
sów militarnych i ekonomicznych (przynajmniej począwszy od roku 
I860)16. Niestety, owe prawidłowości ustalono na podstawie danych do
tyczących wszystkich wetowanych ustaw, a nie tylko tych związanych 
z realizacją polityki zagranicznej17. Niektórzy autorzy utrzymują, że pre
zydenci wywodzący się z Partii Republikańskiej zazwyczaj częściej sto
sują weto, gdy w parlamencie większość stanowią demokraci; proces ten 
nie zachodzi w sytuacji odwrotnej18. Co prawda, prezydenci demokraci 
rzadziej wnoszą weto do ustaw regulujących politykę zagraniczną, niż 
wewnętrzną, jednak ową instytucję stosują w sumie częściej niż ich repu
blikańscy konkurenci19.

Podstawowy problem związany ze stosowaniem weta wynika z faktu, 
że jego przedmiotem może być jedynie ustawa traktowana jako całość, 
dlatego niemożliwe jest zawetowanie tylko kwestionowanej części aktu. 
Istnieje, co prawda, w USA instytucja tzw. weta cząstkowego (item veto, 
zwane też line-item veto), lecz nie może ono być szeroko wykorzystywa
ne przez prezydenta, odgrywa natomiast znaczną rolę na poziomie władz

16 Za: Gary W. Copeland, When Congress and the President Collide: Why Presidents 
Veto Legislation. „The Journal of Politics”, Vol. 45, No. 3, August 1983, s. 708-709.

17 Jong R. Lee, Presidential Vetoes from Washington to Nixon. „The Journal o f Poli
tics”, Vol. 37, No. 2, May 1975, s. 522 і nast.

18 Gary W. Copeland, When Congress and the President Collide..., op.cit., s. 709.
19 Te i inne wnioski dotyczące analizy prezydenckich wet zob. Albert C. Ringelstein, 

Presidential Vetoes: Motivations and Classification. „Congress and the Presidency”, Vol. 
12, No. 1, Spring 1985, s. 43 і nast.
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stanowych20. Niektórzy postulują nadanie szefowi egzekutywy stosowne
go uprawnienia, choćby w sprawie ustaw, które są przedmiotem apropria- 
cji21. Na mocy ustawy z 9 kwietnia 1996 roku przyznano prezydentowi 
stosowne uprawnienie -  item veto mogło być stosowane właśnie wobec 
apropriacji i niektórych kwestii podatkowych; zwierzchnik egzekutywy 
miał na to 5 dni, zaś Kongres -  30 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie 
większością zwykłą obu izb (nie zaś 2/3!). Jednakże instytucja ta działała 
jedynie w okresie od stycznia 1997 roku do czerwca 1998, tzn. do dnia, 
w którym SN w orzeczeniu w sprawie Clinton v. City o f New York uznał 
niekonstytucyjność ustawy"".

Kongres ma możliwość ograniczenia prezydenckiej władzy stosowa
nia weta poprzez umieszczenie w projekcie ustawy odpowiednich popra
wek kongresowych (riders). Ich treść nie musi być, co prawda, związana 
z samym uzupełnianym aktem, jednakże wiadomo o nich z góry, że są 
pożądane przez prezydenta. W ten sposób Kapitol nie traci ustawy, gdyż 
dzięki zastosowaniu powyższego mechanizmu uzyskuje pewność, że 
prezydent nie zawetuje ustawy, co do której mógłby mieć w innym wy
padku obiekcje, i „uratuje” legislację poprzez akceptację dołączonych 
riders23. Jeszcze innym środkiem wzajemnej współpracy jest tzw. the 
sunset laws. Dzięki zastosowaniu tej instytucji Kongres dokonuje dobro
wolnego i czasowego scedowania określonych kompetencji na rzecz eg
zekutywy.

Na marginesie należy podkreślić, że na mocy decyzji Sądu Najwyż
szego w sprawie Immigration & Naturalisation Service v. Chadha24, weto

20 Dotyczy ono głównie ustaw apriopriacyjnych -  szerzej zob. np. Louis Fisher, Con
stitutional Conflicts Between Congress and the President. Kansas: University Press of 
Kansas, 1991, s. 128 і nast.

"' Zob. Theodore C. Sorensen, The Kennedy Legacy. Londyn: Weindelfeld & Nicol- 
son, 1970, s. 329. O próbach nadania item veto zob. też James L. Sundquist, Constitutional 
Reform and Effective Government. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1986, s. 281 
і nast.

22 Z argumentami pro і contra czytelnik może się zapoznać choćby w: Thomas E. Cro
nin, Jeffrey J. Weill, An Item Veto fo r  the President? „Congress and the Presidency”, Vol. 
12, No. 2, Fall 1985. Zob. także Robert J. Spitzer, The Constitutionality o f  the Presidential 
Line-Item Veto. „Political Science Quarterly”, Vol. 112, No. 2, Spring 1997.

ъ  Na temat riders zob. np. ibidem, s. 271 і nast.
24 Szerzej zob. Barbara Hinkson Craig, Chadha: the Story o f  an Epic Constitutional 

Struggle. Berkeley: University o f California Press, 1990.
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legislatywy uznano za środek sprzeczny z Konstytucją. Oczywiście, 
Kongres nie zaprzestał prób stosowania rozwiązań ekwiwalentnych"'.

Warto przypomnieć, że istnieje także konstytucyjne ograniczenie 
wszechwładzy Kongresu w dziedzinie legislacyjnej, na mocy bowiem 
przepisów zawartych w X Poprawce (1791) „uprawnienia, których Kon
stytucja nie powierzyła Stanom Zjednoczonym, ani nie wyłączyła z wła
ściwości poszczególnych stanów, przysługują nadal poszczególnym sta
nom bądź narodowi” . Już w 1798 roku -  w sprawie Calder v. Buli -  Sąd 
Najwyższy stwierdził, że swoboda władz federalnych w doborze proble
mów do regulacji jest ograniczona. Rzecz jasna, spór kompetencyjny 
rozciąga się tutaj na całkowicie odmiennej płaszczyźnie (zasada federali- 
zmu), jednakże stanowi to doniosły symbol ograniczenia immanentnych 
uprawnień legislatywy. Ten aspekt -  obok wskazanego prawa prezydenta 
do wetowania ustaw -  w największym stopniu wpływa na powściąganie 
swobody działania Kongresu w kwestii prawodawczej. Ostatecznie SN 
zajął stanowisko (United States v. Harris, 1883), zgodnie z którym dzie
dziny podlegające unormowaniu Kongresu zawężono do wymienionych 
explicite w Konstytucji. Podobne rozstrzygnięcie zapadło w sprawie Kan
sas v. Colorado z 1907 roku -  zadecydowano, że o ile artykuły II i III 
Konstytucji zawierają ogólne upoważnienie do sprawowania władzy 
(odpowiednio -  wykonawczej i sądowniczej), to artykuł I nie może być 
tak traktowany, wobec enumeracji konkretnych uprawnień (§ 8).

Wspomniano powyżej o możliwościach pewnej współpracy pomiędzy 
Białym Domem a Kongresem. Jednak w sytuacji, gdy riders nie satysfak
cjonują prezydenta, pozostają mu dwa podstawowe środki do walki 
z legislatywą -  opisane wcześniej impoundment o f  funds oraz możliwość 
zadeklarowania, że konkretne zapisy ustawowe nie są wiążące dla egze
kutywy i tym samym odżegnuje się ona od ich wykonywania. Jakkolwiek 
nie jest to nowa formuła (po raz pierwszy użył jej prezydent A. Jackson 
w 1830 roku), częściej zaczęto jej używać dopiero w drugiej połowie XX 
wieku. Prezydenci: Eisenhower, Nixon i Ford, choć podpisali kwestiono-

23 Szerzej o tych poszukiwaniach zob. James L. Sundquist, Constitutional Reform 
and..., op.cit., s. 298 i nast. oraz Martha Lieber Gibson, Weapon o f Influence: the Legisla
tive Veto, an American Foreign Policy, and the Irony o f  Reform. Boulder, Colo.: Westview
Press, 1992, s. 40-41. Mamy tutaj do czynienia z ilustracją zasady „cel uświęca środki”: 
„Quasi-legislative vetoes and similar agreements survive, despite the Court’s ruling, be
cause they serve a purpose"; zob. Thomas E. Cronin, Michael A. Genovese, The Para
doxes o f  the American Presidency. New York: Oxford University Press, 1998, s. 185.
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wane akty prawne, jednocześnie zadeklarowali, że nie czują się zobowią
zani do ich wykonywania26.

Jeśli chodzi o stosowanie instytucji weta w ustawach regulujących 
politykę zagraniczną kraju, należy stwierdzić, iż z danych wynika, że owe 
ustawy należą do grupy najrzadziej wetowanych. Uwidacznia to poniższa 
tabela.

Tabela 1. Liczba prezydenckich wet w poszczególnych typach polityki

Ustawy
prywatne

Polityka
ekono
miczna

Zasoby 
naturalne 

i tran
sport

Polityka
społecz

na

Polityka 
zagra
niczna 

i obrona*

Rolnictwo

Truman 1 81 17 12 7 6 1
Truman II 67 8 9 2 14 1
Eisenhower 1 46 16 14 3 6 1
Eisenhower II 55 17 9 6 5 3
Kennedy 13 5 2 1 2 0
Johnson 14 2 4 3 3 1
Nixon 1 3 9 6 11 2 0
Nixon II 3 11 6 4 3 2
Ford 2 14 11 8 8 6
Carter 3 11 9 1 6 1
Reagan 1 5 17 10 4 1 2
Reagan II 2 7 12 11 6 1
Bush 1 14 8 13 9 1
Clinton 1 0 9 2 3 3 0
Clinton II** 0 0 0 1 0 0
RAZEM 29 6 157 114 78 74 20

* Obejmuje: handel zagraniczny, pomoc dla innych państw oraz obronność.
** Tylko 1997 rok, bez uwzględnienia instytucji line-item veto.
Dane za: Lyn Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency: Washington to Clinton. 
Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 1998, s. 403-405.

W obrębie polityki zagranicznej istnieje spore zróżnicowanie sfer, 
wobec których stosuje się instytucję weta. Przedstawiono to graficznie na 
wykresie nr 2 zamieszczonym w aneksach.

26 Za: Andrzej Pullo, Prezydent a Kongres USA..., op.cit., s. 71.



Rozdział 7

PRAWO DO INFORMOWANIA 
KONGRESU -  ART. II § 3

The presidency is, simultaneously, the most 
visible and the most hidden o f  American p o 
litical institutions.

Bruce M iroff1

Three may keep a secret, i f  two o f  them are dead.

Benjamin Franklin

7.1. POLITYKA INFORMACYJNA EGZEKUTYWY 
WOBEC KONGRESU

Pierwszy z przytoczonych cytatów wyraża swoisty paradoks amerykań
skiego życia politycznego. Okazuje się, iż z jednej strony wymogi demo
kratycznego systemu politycznego (w tym i prezydentura), a z drugiej 
strony konieczność zachowania tajemnicy, są wprawdzie sprzeczne wo
bec siebie (antagonistic), ale zarazem -  nierozerwalnie związane (sym
biotic)'.

Na mocy stosownego zapisu konstytucyjnego (art. II § 3) prezydent 
jest zobowiązany do przedkładania legislatywie sprawozdań dotyczących

1 Cyt. w: Paul Brace, Christine В. Harrington, Gary King, The Presidency in American 
Politics. New York: New York University Press, 1989, s. 151.

2 Za: Stanley N. Futterman, Controlling Secrecy in Foreign Affairs, [w:J Francis 
O. Wilcox, Richard A. Frank (eds.), The Constitution and the Conduct o f Foreign Policy: 
an Inquiry bv a Panel o f  the American Society o f  International Law. New York: Preager, 
1976, s. 6.
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stanu spraw państwa i sugerowania podjęcia odpowiednich kroków, 
zmierzających do realizacji nakreślonych celów. Brak jest szczegółowych 
rozstrzygnięć dotyczących tego zagadnienia -  ustawa zasadnicza milczy 
na temat liczby, sposobu oraz terminu przesyłania sprawozdań.

Zwyczajowo, prezydent przedstawia (za pośrednictwem środków ma
sowego przekazu) owo sprawozdanie w styczniu każdego roku, po otwar
ciu sesji Kongresu. Praktyka ta ustaliła się w ciągu ostatnich kilkudziesię
ciu lat. Jak wspomniano wcześniej, jest to w zasadzie najczęściej wyko
rzystywana okazja do wystąpienia przez prezydenta z inicjatywą ustawo
dawczą, czyli sugestiami w sprawie przedsięwzięcia odpowiednich roz
strzygnięć legislacyjnych.

Kwestie związane z polityką informowania Kongresu o poczynaniach 
egzekutywy są realizowane głównie za pośrednictwem właśnie dorocz
nych „orędzi o stanie Unii” (Annual Messages; od czasów prezydentury 
H. Trumana nazywane State o f  the Union Address)3. Zazwyczaj w orę
dziach ujmuje się szereg istotnych informacji -  oprócz zaprezentowania 
aktualnego stanu rzeczy, orędzia zawierają także wytyczne na przyszłość, 
podstawy teoretyczne prowadzonej polityki, a także kierunki rozwoju 
strategii militarnej.

Prezydencka wstrzemięźliwość w realizowaniu polityki informacyjnej 
ma historię bez mała tak długą, jak samo państwo amerykańskie. Po 
omówionych (w rozdziale trzecim) nieudanych zabiegach G. Washingto
na, praktyka informowania Kapitolu -  m.in. o sprawach zagranicznych -  
zaczęła się stopniowo komplikować. W rezultacie, od czasu prezydentury 
Thomasa Jeffersona (1801-1809) żaden z jego następców nie wygłosił 
przemówienia w Kongresie. Przełom nastąpił za kadencji Woodrowa 
Wilsona. Nie dość, że osobiście zaprezentował orędzie (złośliwie nazwa
ne „mową tronową”), to jeszcze w Kongresie występował aż 25 razy, aby 
zaprezentować aktualne problemy polityczne, społeczne i ekonomiczne, 
wykraczające zresztą poza kwestie związane z I wojną światową. Od tej 
pory osobiste prezentowanie Annual Messages stało się trwałą praktyką 
kolejnych lokatorów Białego Domu4.

3 W latach 1789-1996 16 z prezydentów USA wygłosiło w sumie 142 przemówienia 
przed Kongresem. W okresie po 11 wojnie światowej najczęściej w tym celu pojawiał się na 
Kapitolu H. Truman -  17 razy oraz R. Reagan -1 1 ; najrzadziej J.F. Kennedy -  3 razy. Za: 
Michael Nelson (ed.), Guide to the Presidency. Washington, D.C.: Congressional Quar
terly, 1996, s. 570.

4 Szerzej na ten temat zob. np. Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Zarys monografii. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, 1981, 
s. 494 i nast.
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Polityka informacyjna egzekutywy wobec Kapitolu dotyczy nie tylko 
samego prezydenta, ale także jego podwładnych, głównie zwierzchników 
departamentów. Przyjrzyjmy się nieco szerzej temu zagadnieniu.

Jedną z najsłynniejszych prób ograniczenia swobody działania przed
stawicieli władzy wykonawczej była tzw. poprawka Brickera z 1953 
roku'. Na jej podstawie senator John Bricker (R, Ohio) wnosił o udziele
nie Kongresowi możliwości anulowania zawartych executive agreements. 
Jednak walka zwolenników tej koncepcji zakończyła się niepowodzeniem 
w lutym 1954 roku, kiedy to odrzucono propozycję J. Brickera.

Odnowienie aktywności Senatu nastąpiło pod koniec lat sześćdzie
siątych. W czerwcu 1969 roku, na wniosek sen. J. Williama Fulbrighta 
(D. Arkansas), uchwalono tzw. „rezolucję zobowiązań narodowych” 
(.National Commitments Resolution), na mocy której próbowano nadać 
legislatywie bardziej znaczącą rolę w procesie kształtowania polityki 
zagranicznej. Zgodnie z projektem, USA nie mogły zaciągnąć wobec 
zagranicy jakichkolwiek wiążących zobowiązań o charakterze militarnym 
lub finansowym, o ile nie towarzyszyła temu stosowna akcja kongreso
wa6. Jednakże i ta próba zakończyła się niepowodzeniem -  jako że rezo
lucje zwykłe (a taką rangę miał omawiany projekt) w systemie prawnym 
USA nie mają wiążącego charakteru, kolejni prezydenci ignorowali za
warte w niej treści.

W odpowiedzi na taki stan rzeczy Kongres uchwalił w 1972 roku tzw. 
The Case Act (PL 92-403)7. Krok ten został poprzedzony pracami spe
cjalnej podkomisji afiliowanej przy Komisji Stosunków Zagranicznych 
Senatu8. Wynikiem jej działań były dane wskazujące, że wiele z zawar

’ Ściślej rzecz biorąc, należy mówić o szeregu jej wersji w latach 1951-1954. Szerzej 
zob. Paul Y. Hammond, LBJ and the Presidential Management o f Foreign Relations. 
Austin: University o f Texas Press, 1992, s. 130-131. Jeden z autorów wprost pisze 
o działaniu senatora Brickera jako o „rewolcie” (Bricker revolt) -  zob. w: Loch K. John
son, The Making o f  International Agreements: Congress Confronts the Executive. New 
York: New York University Press, 1984, rozdz. 4. Tekst poprawki w: Ryszard M. Malajny, 
Pozycja ustrojowa Kongresu USA. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1992-1995, t. 11, s. 95. 
Zob. także Wacław' Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne w systemie prawnym 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Toruń: Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 1964, s. 157 i nast.

6 Chodziło konkretnie o: „treaty, statute, or concurrent resolution o f both Houses o f  
Congress"; zob. Congressional Record (dalej cyt. jako CR), 1969, s. 17245.

7 Od nazwiska inicjatora -  republikańskiego senatora Cłifforda Case’a z New' Jersey.
8 Chodzi o Podkomisję ds. Bezpieczeństwa i Zobowiązań Zagranicznych (Subcommit

tee on Security and Commitments Abroad; od nazwiska swojego przewodniczącego bywa 
nazywana Symington Subcommittee).
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tych porozumień władzy wykonawczej nie zostało w ogóle ujawnianych, 
a więc o ich istnieniu Senat również nie wiedział. W związku z tym, że 
powyższe akty regulowały sprawy związane z tak ważnymi strategicznie 
rejonami świata, jak Korea Południowa, Tajlandia, Laos, Hiszpania czy 
też Etiopia, postanowiono interweniować. Właśnie na mocy The Case Act 
pozostawiano, co prawda, egzekutywie swobodę w decydowaniu o pozo
stawieniu szczegółów układów rządowych w tajemnicy, jednocześnie 
postawiono warunek, aby sekretarz stanu informował Kapitol (w nieprze
kraczalnym terminie 60 dni) o wszystkich zawieranych porozumieniach 
międzynarodowych niebędących traktatami. W razie, gdyby prezydent 
uznał, iż wiązałoby się to z zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego, 
stosowny dokument miał być przesłany do obu parlamentarnych komisji 
spraw zagranicznych (Senate Foreign Relations Committee oraz House 
Committee on Foreign Relations), które w terminie dziesięciodniowym, 
miałyby zapoznać się z danym tekstem -  oczywiście, po zniesieniu przez 
prezydenta klauzuli tajności. Niezależnie od powyższych -  stosunkowo 
restrykcyjnych -  unormowań, Kongres de facto  uznał executive agreements 
za dopuszczalną formę wiązania USA na arenie międzynarodowej.

Prezydenci konsekwentnie, choć dość niechętnie, starają się sprostać 
tym wymaganiom; w ciągu pierwszych 15 lat obowiązywania stosow
nych zapisów tylko około 20-30%  stosownych aktów trafiło na Kapitol 
z opóźnieniem9. W 1977 roku, po analizie 440 executive agreements za
wartych rok wcześniej, stwierdzono, że stosownego terminu nie dotrzy
mano w przypadku 171 porozumień, zaś 35 z nich przekazano dopiero po 
roku10. Trudno to tłumaczyć wyłącznie kwestiami technicznymi i organi
zacyjnymi, ma to natomiast jasną wymowę polityczną. Chcąc przeciw
działać takiemu stanowi rzeczy, The Case Act dwukrotnie znowelizowa
no. W 1977 roku zdecydowano, że ustawa ta ma dotyczyć porozumień 
zawieranych przez każdy departament (dotychczas -  tylko Departament 
Stanu) lub każdą agencję federalną. Z kolei w 1978 roku rozciągnięto 
uregulowania także na porozumienia wyrażone werbalnie.

Legislatywa kontynuowała nacisk jeszcze na początku lat siedemdzie
siątych -  po wysłaniu na Cypr wojsk tureckich w 1974 roku Kongres 
zablokował dostawy broni dla Turcji. W rok później zdecydowano się

9 Dane za: James M. McCormick, American Foreign Policy and Process. Itasca, 111.:
F.E. Peacock Publishers, 1992, s. 310. Zob. także w: Alexander DeConde, Richard Dean 
Bums, Fredrik Logevall (eds.), Encyclopedia o f  American Foreign Relations. New York: 
Charles Scribner’s Sons, 2002, s. 340.

10 CR, 1977, s. 16127.



Prawo do informowania Kongresu -  art. II § 3 133

częściowo złagodzić stanowisko (embargo zniesiono w 1978 roku), żą
dając jednocześnie przedkładania na Kapitol (co trzy miesiące) wszelkich 
informacji dotyczących konfliktu cypryjskiego.

W październiku 1975 roku Senat, co prawda, wyraził zgodę (większo
ścią 70:18) na wysłanie 200 cywilów do obsługi stacji radarowych na 
Synaju, w rejonie linii zawieszenia broni pomiędzy jednostkami Egiptu 
i Izraela, jednak pod warunkiem uprzedniego ujawnienia tajnych poro
zumień ze stronami konfliktu. Co więcej, zastrzeżono, że Amerykanie 
mają być odwołani w razie wznowienia walk lub w wypadku, gdyby 
Kongres podjął stosowną decyzję. Ponownie egzekutywę zobligowano 
(tym razem -  w terminie sześciomiesięcznym) do informowania Kapitolu 
o rozwoju sytuacji.

W 1976 roku senator Dick Clark zgłosił kolejny projekt (The Clark 
Resolution, znana także jako The Treaty Powers Resolution), również 
dotyczący ograniczenia prezydenckich uprawnień. Według projektu te 
z umów międzynarodowych, które zostałyby uznane za ważne, miały być 
zawierane w formie traktatów, co oznaczało konieczność przeprowadze
nia klasycznej procedury ratyfikacyjnej. Inaczej mówiąc, na mocy The 
Clark Resolution Kongres uzyskałby prawo do decydowania o formie, 
jaką ma przyjąć konkretne porozumienie międzynarodowe, zaś taki krok 
powinien zostać poprzedzony konsultacją z senacką Komisją Stosunków 
Zagranicznych. Gdyby jednak porozumienie przybrało -  wbrew stanowi
sku legislatywy -  formę executive agreement, wówczas można by zablo
kować ustawodawstwo poprzez wstrzymanie środków finansowych prze
znaczonych na wykonywanie postanowień układu. Jednak podobnie jak 
poprawka Brickera, tak i ten projekt przepadł.

Reakcja legislatywy była niemal natychmiastowa -  na mocy kolejnej 
ustawy z 1978 roku prezydent został zobowiązany do informowania 
Kongresu o wszystkich porozumieniach międzynarodowych, i to w ter
minie jeszcze krótszym, niż poprzednio, tj. 20 dni11.

Naturalnie, polityka informacyjna nie ogranicza się wyłącznie do sa
mych orędzi i executive agreements. Wraz z rozwojem Unii, zwiększała 
się liczba spraw, o których Kongres chciałby być informowany. W oma

11 Ustawa ograniczała swobodę egzekutywy również w innych, niezwiązanych
z polityką informacyjną, kwestiach. Mianowicie, te z executive agreements, które dotyczą 
pomocy gospodarczej i wojskowej, mają być prolongowane poprzez coroczne akty apro- 
priacji i autoryzacji. Zob. Louis Fisher, Constitutional Conflicts Between Congress and the 
President. Kansas: University Press o f Kansas, 1991, s. 242.
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wianej dziedzinie należy wspomnieć o ponad 5 tysiącach raportów rocz
nie, przygotowywanych przez agencje wykonawcze12.

7.2. WYKORZYSTYWANIE FORMUŁY 
EXECUTIVE PRIVILEGE

Odmowę udzielenia przez egzekutywę informacji Kongresowi określa się 
mianem „przywileju egzekutywy” (executive privilege)13. Pozostawiając 
na boku szczegółowe kwestie prawne14, należy poczynić dwie uwagi. Po 
pierwsze -  instytucja executive privilege nie została uwzględniona 
w tekście Konstytucji (chociaż jej konstytucyjna ranga została potwier
dzona przez Sąd Najwyższy w decyzji w sprawie United States v. Nixon), 
po drugie -  skoro parlamentarzystom przysługuje immunitet, to wydaje 
się, iż analogiczny przywilej powinien być przyznany egzekutywie1'.

Podobnie jak instytucja weta, tak też executive privilege bywa stoso
wana jako argument w przetargach politycznych z legislatywą. Jako 
przykład takiej sytuacji można podać zgodę egzekutywy na uczestnictwo 
w pewnych dochodzeniach kongresowych, w zamian za ocenzurowanie 
publikacji dokumentujących posiedzenia komisji16.

12 Za: Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek, Congress and Its Members. Washington,
D.C.: CQ Press, 2000, s. 326.

b Powołując się na tę praktykę, prezydent może także -  w razie potrzeby -  odmówić 
składania zeznań w charakterze świadka, powołując się przy tym na niebezpieczeństwa 
naruszenia interesu państwa Szerzej na ten temat zob. zwłaszcza -  Raouł Berger, Execu
tive Privilege: a Constitutional Myth. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1974, 
czy też Gary J. Schmitt, Executive Privilege: Presidential Power to Withhold Information 
from Congress, [w:] Joseph M. Bessette, Jeffrey Tubs (eds.), The Presidency in the Con
stitutional Order. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1981, rozdz. 5. Szerzej 
o przesłankach powstania executive privilege zob. Mark. J. Roznełł, President N ixon’s 
Conception o f  Executive Privilege: Defining the Scope and Limits o f  Executive Branch 
Secrecy. „Presidential Studies Quarterly”, Vol. 22, No. 2, Spring 1992, s. 328-332. 
W literaturze polskojęzycznej -  np. Mariusz Jagielski, Prezydent USA jako szef adminis
tracji. Krakówc Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000, rozdz. 6.

14 Przegląd orzecznictwa SN w sprawach dotyczących wykorzystywania executive 
privilege w: Peter M. Shane, Harold H. Bruff, Separation o f  Powers Law: Cases and 
Materials. Durham, N.C.: Carolina Academic Press, 1996, s. 292 і nast.

13 Zob.: Ryszard M. Małajny, Pozycja ustrojowa..., op.cit., t. Ill, s. 118.
16 Zob. Richard M. Pious, The American Presidency. New' York: Basic Books, 1979, 

s. 353-354.
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Precedens dotyczący wykorzystania formuły executive privilege stwo
rzył G. Washington w 1792 roku (argumentację rządu wyraził Thomas 
Jefferson). Z ponowną odmową Kongres spotkał się już w cztery lata 
później, przy okazji zawarcia osławionego „traktatu Jaya”17. W później
szych latach praktyka ta była stosowana co prawda raczej rzadko, lecz 
skutecznie. Gwoli przykładu: w 1843 roku prezydent John Tyler odmow
nie ustosunkował się do żądania Izby Reprezentantów wydania przez 
sekretarza wojny pewnych dokumentów, argumentując, że są to materiały 
poufne i Kongres nie ma prawa naruszać tego przywileju.

Znaczące zmiany w omawianej dziedzinie dokonały się w wieku XX. 
W 1930 roku -  w podobnej sytuacji, jak w 1843 roku -  sekretarz stanu 
powołał się na opinię prezydenta H. Hoovera, według którego wydanie 
dokumentów byłoby sprzeczne z interesem publicznym. Analogicznie 
uzasadniono odmowę wydania tajnych materiałów dotyczących działal
ności antyamerykańskiej w 1948 roku. Co więcej, prezydent H. Truman 
wydał zarządzenie, na które mieli powoływać się w przyszłości indago
wani urzędnicy administracji. Zgodnie z nim, udzielając odmowy, mogli 
każdorazowo wskazywać na decyzję prezydenta, czyniąc tym samym 
zadość wymogowi przedstawienia podstaw takiego posunięcia. Ponadto, 
zobowiązano członków Kongresu do tego, aby swe żądania kierowali nie 
bezpośrednio do konkretnych agend rządowych, lecz do Urzędu Wyko
nawczego Prezydenta. Odpowiedzią ze strony Izby Reprezentantów był

17 Prezydent Washington uzasadniał swą decyzję m.in. w ten sposób: „Istota negocjacji 
międzynarodowych wymaga zachowania szczególnej uwagi. Sukces zaś tychże negocjacji 
często zależy od zachowania tajemnicy. (-) Dlatego też prawo do zawierania traktatów 
winno należeć do prezydenta, działającego wszakże przy współudziale Senatu (-) Powie
rzenie stosownych uprawnień Izbie Reprezentantów' oznaczałoby ustanowienie niebezpie
cznego precedensu” („The nature o f  foreign negotiations requires caution; and their suc
cess must often depend on secrecy; and even when brought to a conclusion, a fu ll disclo
sure o f  all the measures, demands, or eventual concessions, which may have been pro
posed or contemplated, would be extremely impolitick; fo r  this might have a pernicious 
influence on future negotiations, or produce immediate inconveniences; perhaps danger 
and mischief, in relation to other powers. The necessity o f  such caution and secrecy was 
one cogent reason for vesting the power o f  making treaties in the President, with the advice 
and consent o f  the Senate; the principle on which that body was formed confining it to 
a small number o f  members. To admit, then, a right in the House o f  Representatives, to 
demand, and to have, as a matter o f course, all the papers respecting a negotiation with 
a foreign power, would be to establish a dangerous precedent'). Message o f the United 
States to the House of the Representatives, March 30, 1796; zob. State Papers and Public 
Documents o f  the United States from Accession o f  George Washington to the Presidency; 
Exhibiting a Complete View o f  Our Foreign Relations since that Time. Boston: Thomas
B. Wait, 1819, Vol. 11, s. 103.
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projekt ustawy, na mocy której powyższa działalność była uznana za 
przestępstwo zagrożone sankcją więzienia. Senat jednak odrzucił takie 
unormowanie.

Następca prezydenta Trumana też nie stronił od stosowania „przywi
leju egzekutywy” . W okresie od czerwca 1955 do czerwca 1960 roku 
executive privilege zastosowano co najmniej w 44 przypadkach, czyli 
częściej niż w pierwszych stu latach istnienia Unii18.

Począwszy od czasu I wojny światowej, egzekutywa zaczęła szerzej 
stosować ograniczenia w informowaniu Kongresu. Ze względu na wyma
gania, jakie pociągało za sobą uczestnictwo w wojnie o tak dużym zasię
gu, niektóre z dokumentów opatrywano klauzulami: tajne (secret) lub 
poufne (classified). Powściągliwość w udostępnianiu dokumentów roz
szerzono z czasem i na sprawy cywilne19. Tego rodzaju posunięcia egze
kutywy -  o ile jeszcze podczas II wojny światowej budziły zrozumienie -  
dość szybko stały się celem ataków członków Kongresu, którzy owe 
działania traktowali jako ograniczanie ich uprawnień zapisanych w Kon
stytucji20.

Wraz z rozwojem wydarzeń na arenie międzynarodowej wzrastał nacisk 
na zmianę polityki informacyjnej. Przyczyniły się do tego głównie dwa 
wydarzenia za kadencji Johna F. Kennedy’ego -  kryzys kubański 
i interwencja w Dominikanie. W związku z niedostatecznym informowa
niem Kongresu przez służby specjalne, została utworzona komisja do 
spraw porozumień o bezpieczeństwie i zaangażowaniu za granicą (Com
mittee on US Security Agreements and Commitments Abroad). Głównym 
zadaniem tej komisji było prowadzenie niezależnych od egzekutywy badań 
i przesłuchań (nota bene owe przesłuchania były tajne i przeprowadzano je 
przy drzwiach zamkniętych). Wyniki prac komisji prawdopodobnie zasko
czyły wielu polityków -  jedynie w latach 1969-1970 wysłano odpowiednie 
delegacje do 25 państw w celu ustalenia faktów, co do których istniały 
podejrzenia o ich zatajeniu. W rezultacie wykazano angażowanie się egze
kutywy w akcje poza granicami USA bez uprzednich konsultacji z Kongre
sem (Kambodża, Laos) i prowadzenie polityki zagranicznej bez upoważ
nienia ze strony legislatywy (opłacanie oddziałów tajlandzkich, filipińskich 
i koreańskich biorących udział w wojnie wietnamskiej).

18 Za: Arthur M. Schlesinger, Jr., The Imperial Presidency. Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1973, s. 158.

19 Początkowo podstawą omawianej praktyki było rozporządzenie egzekutyww (execu
tive order) z 22 marca 1940 roku, które ograniczało się tyłko do materiałów' wojskowych.

20 Zob. Arthur M. Schlesinger, Jr., The Imperial Presidency..., op.cit., s. 354 i nast.



Swoboda w kształtowaniu polityki informacyjnej rozwinęła się tak 
bardzo, że i sami prezydenci z czasem zwrócili uwagę na konieczność 
wprowadzenia stosownych uregulowań. Po latach względnie dobrej 
współpracy kolejnych zwierzchników egzekutywy (J.F. Kennedy i L.B. 
Johnson) z Kongresem, z problemem zetknęła się administracja R. Nixo- 
na. 3 maja 1973 roku Biały Dom wydał nowe wytyczne. Na ich podsta
wie odmowa mogła dotyczyć jedynie: rozmów współpracowników 
z prezydentem, sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz tych 
wypadków, kiedy prezydent zwróci się bezpośrednio do swojego pod
władnego z zakazem udostępniania danych. Jednakże już 29 maja nie 
zezwolono na przekazanie komisji senackiej danych o włamaniu do ho
telu Watergate. Senator Sam J. Erwin -  przewodniczący komisji -  otrzy
mał uzasadnienie, w którym argumentowano, iż niemożliwe byłoby urzę
dowanie prezydenta, gdyby jego dokumenty, przygotowywane przez 
najbliższych współpracowników na prywatny użytek, były publicznie 
analizowane. Niewiele później -  23 lipca -  nie tylko komisja senacka, ale 
też sąd okręgowy zażądały wydania taśm z nagraniami rozmów prezy
denta ze swoimi podwładnymi. Jednakże dopiero po roku zapadło orze
czenie Sądu Najwyższego we wspomnianej sprawie United States 
v. Nixon, w którym zdecydowano, że w określonych warunkach, nad
używania „przywileju egzekutywy” nie usprawiedliwia ani zasada po
działu władz, ani też wymóg zachowania poufności w wewnętrznych 
kontaktach egzekutywy.

W wspomnianym orzeczeniu sąd uznał, ale zarazem ograniczył, swo
bodę korzystania z instytucji executive privilege (w wypadku R. Nixona -  
taśmy zostały wydane). Jednak i tym razem prezydent odniósł małe zwy
cięstwo -  materiały przekazano po żądaniach i do rozpatrzenia sądowi, 
a nie stosownej komisji senackiej, która wszakże rozpoczęła indagowa
nie. Oczywiście, jest to fakt bez istotniejszego znaczenia wobec dalszych 
wydarzeń, odbieranych wszak powszechnie jako poważny kryzys amery
kańskiego systemu politycznego. Wymownym potwierdzeniem jest choć
by próba oskarżenia ówczesnego sekretarza stanu (Henry Kissinger) 
o obrazę Kongresu odmową udostępnienia materiałów wywiadu. H. Kis
singer powołał się wówczas tradycyjnie na executive privilege. Ostatecz
nie sprawa umarła śmiercią naturalną po wzajemnych konsultacjach po
między Białym Domem a Kapitolem, w wyniku czego Izba Reprezen
tantów zrezygnowała z dalszych nacisków. Zresztą uchwalona jeszcze 
w 1966 roku ustawa o wolności informacji (.Freedom o f  Information Act,
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FOIA) określiła szereg odstępstw od praktyki informowania przez egze
kutywę21 .

Opisane powyżej rozwiązania nie mają zastosowania do materiałów 
byłego prezydenta, albowiem owe dokumenty należą do rządu, a nie do 
osoby sprawującej funkcję zwierzchnika egzekutywy; stąd executive 
privilege nie stosuje się wobec osób już niepiastujących dotychczasowe
go stanowiska. W 1974 roku uchwalono stosowny akt prawny (Presiden
tial Recordings and Materials Preservation Act), na mocy którego za
pewniono rządową opiekę nad dokumentami i nagraniami byłego prezy
denta. Po zaskarżeniu powyższego unormowania (Nixon v. Administrator 
o f General Services), sędziowie doszli do przekonania, że ramy kadencji 
kolejnych prezydentów nie powinny jednak ograniczać stosowania exe-

21 Chodzi o następujące sytuacje: „(1) (A) specifically authorized under criteria estab
lished by an Executive order to be kept secret in the interest o f national defense or foreign 
policy and (B) are in fact properly classified pursuant to such Executive order; (2) related 
solely to the internal personnel rules and practices o f  an agency; (3) specifically exempted 
from disclosure by statute (other than section 552b o f  this title), provided that such statute 
(A) requires that the matters be withheld from the public in such a manner as to leave no 
discretion on the issue, or (B) establishes particular criteria fo r withholding or refers to 
particular types o f  matters to be withheld; (4) trade secrets and commercial or financial 
information obtained from a person and privileged or confidential; (5) inter-agency or 
intra-agency memorandums or letters which would not be available by law to a party other 
than an agency in litigation with the agency; (6) personnel and medical files and similar 
files the disclosure o f  which would constitute a clearly unwarranted invasion o f  personal 
privacy; (7) records or information compiled fo r  law enforcement purposes, but only to the 
extent that the production o f  such law enforcement records or information (A) could rea
sonably be expected to interfere with enforcement proceedings, (B) would deprive a person 
o f  aright to a fair trial or an impartial adjudication, (C) could reasonably be expected to 
constitute an unwarranted invasion o f personal privacy, (D) could reasonably be expected 
to disclose the identity o f  a confidential source, including a State, local, or foreign agency 
or authority or any private institution which furnished information on a confidential basis, 
and, in the case o f  a record or information compiled by a criminal law enforcement 
authority in the course o f  a criminal investigation or by an agency conducting a lawful 
national security intelligence investigation, information furnished by a confidential source, 
(E) would disclose techniques and procedures fo r law enforcement investigations or prose
cutions, or would disclose guidelines fo r law enforcement investigations or prosecutions i f  
such disclosure could reasonably be expected to risk circumvention o f  the law, or (F) could 
reasonably be expected to endanger the life or physical safety o f  any individual; (8) con
tained in or related to examination, operating, or condition reports prepared by, on behalf 
of, or for the use o f  an agency responsible for the regulation or supervision o f  financial 
institutions; or (9) geological and geophysical information and data, including maps, 
concerning wells”. Cyt. za: The Freedom o f  Information Act 5 U.S.C. § 552, wersja znowe
lizowana 2 października 1996 roku (PL 104-231, 110 Stat. 2422).
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cutive privilege, a w razie wydania dokumentów -  powinny one być 
chronione przed dostępem do nich osób niepowołanych.

Także późniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej (koniec lat 
siedemdziesiątych XX wieku) miały wpływ na sytuację w zakresie oma
wianej sprawy. Uległy wówczas znacznemu przewartościowaniu cele 
i środki amerykańskiej polityki zagranicznej. Wśród tych pierwszych na 
czoło wysunięto konieczność przywrócenia mocarstwowej pozycji i po
prawy nadszarpniętego wizerunku USA na świecie, z czym wiązała się 
konieczność prowadzenia bardziej zdecydowanej polityki na arenie mię
dzynarodowej. Na tę zmianę miały wpływ również -  poza inwazją ZSRR 
na Afganistan -  wydarzenia w Iranie: upadek szacha Rezy Pahlawiego 
i uwięzienie w ambasadzie amerykańskiej w Teheranie dyplomatów USA 
(listopad 1979). W konsekwencji Kongres mniej restrykcyjnie podchodził 
do działań egzekutywy w sprawie informowania o poczynaniach służb 
specjalnych -  nie wymagano już zbyt skrupulatnego wypełniania zobo
wiązań ustawowych z początku lat siedemdziesiątych. Zdawano się nie 
pamiętać o ich istnieniu, kładąc jednocześnie nacisk na skuteczność 
działania egzekutywy. Potwierdzeniem konieczności prowadzenia polity
ki „silnej ręki” był wybór na kolejnego prezydenta kandydata Republika
nów -  Ronalda Reagana.

Sporym nadużyciem byłoby przy tym twierdzenie, że egzekutywa od
zyskała dawną swobodę działania. Kongres wciąż działał jako „hamulec” 
poczynań administracji, jednak owe działania nacechowane były dużo 
większym zrozumieniem, niż dotychczas. Dla przykładu warto przypo
mnieć, że Kongres poparł wówczas m.in. decyzję w sprawach:

-  rozbudowy baz wojskowych na Oceanie Indyjskim;
-  przystąpienia (począwszy od 1 marca 1980 roku) do formowania sił 

szybkiego przemieszczania się, dzięki czemu możliwa byłaby na
tychmiastowa akcja zbrojna w dowolnym rejonie na świecie22;

-  rozmieszczenia nowej broni rakietowej średniego zasięgu w Europie 
Zachodniej;

-  przymusowej rejestracji -  z wyjątkiem kobiet -  do służby wojsko
wej (połowa 1980 roku);

-  powiększenia środków finansowych przeznaczonych na cele zbroje
niowe.

Nakreślona powyżej praktyka powściągania swobody w polityce in
formacyjnej rządu znalazła swe potwierdzenie przy pierwszej możliwej

~  Sama idea powstała jeszcze w 1977 roku, a więc w okresie dużo mniejszej przychyl
ności Kongresu wobec Białego Domu.
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okazji -  aferze Iran-contra. Wówczas, gdy przed sądem stanął Oliver 
North, przedstawiciele Departamentu Stanu bronili go, argumentując 
tradycyjnie, iż polityka zagraniczna jest domeną działania egzekutywy. 
Sąd okręgowy nie przychylił się do takiego stanowiska i skazał oskarżo
nego m.in. za niszczenie dokumentacji (United States v. North).

Pomimo wskazanych powyżej różnorodnych prób kształtowania po
lityki informacyjnej, sytuacja stosunkowo niewiele się do dzisiaj zmieni
ła. W razie wskazania przez legislatywę potrzeby zapoznania się z odpo
wiednimi materiałami, egzekutywa wciąż może odmówić dostarczenia 
żądanych dokumentów. Przykładami z ostatnich lat mogą być: powołanie 
się na formułę executive privilege w latach 1994-1996 przy aferze 
Travelgate, w roku 1995 przy aferze Whitewater (tym razem zasłonięto 
się klauzulą tajności ustaleń na linii adwokat -  klient), oraz trzykrotnie 
w 1996 roku; wówczas to „przywilej egzekutywy” posłużył jako pretekst 
w odmowach przekazania stosownych raportów dotyczących dostaw 
broni z Iranu dla muzułmanów w Bośni, dokumentów o mordach poli
tycznych na Haiti oraz memorandum FBI o polityce administracji odno
śnie do międzynarodowego handlu narkotykami23.

Na powyższe zagadnienia nakłada się -  jakże istotna -  konieczność 
zapewnienia wymogu tajności wobec szeregu działań związanych z reali
zowaniem polityki zagranicznej. Jednocześnie byłoby błędem opisywanie 
kwestii polityki informacyjnej wyłącznie w kategoriach konfliktu, cho
ciaż taki obraz siłą rzeczy nasuwa się badaczowi problemu. Należy roz
różnić odmowę udzielenia informacji od kontroli nad informacją, nawet 
jeśli działalność przedstawicieli którejś z gałęzi władzy zdaje się przeczyć 
istnieniu takiego podziału. Konieczność taka znajduje zrozumienie za
równo na Kapitolu24, jak i wśród judykatywy2'.

Jeśli zatem idzie o prezydencką kontrolę nad polityką informacyjną, to 
jest ona oparta na ogólnych zapisach konstytucyjnych oraz na konkret
nych wymogach ustawowych. Co do Konstytucji, to należy powtórzyć, że 
-  stosownie do potrzeb -  wykorzystywane są wspomniane możliwości

Za: Louis Fisher, The Politics o f  Shared Power: Congress and the Executive. Col
lege Station: Texas A&M University Press, 1998, s. 17-18. Zob. także Mark J. Rozell, 
Executive Privilege in the Carter Administration: The „Open” Presidency and the Secrecy 
Policy; „Presidential Studies Quarterly”, Vol. 27, No. 2, Spring 1997, s. 272 і nast.

24 Vide: raport Senatu cytowany w orzeczeniu United States v. Curtiss-Wright Export 
Corporation: „The nature o f  transactions with foreign nations, moreover, requires caution 
and unity o f design, and their success frequently depends on secrecy and dispatch”.

23 Zob. orzeczenia przytaczane w: Louis Henkin, Foreign Affairs and and the US Con
stitution. Oxford: Oxford University Press, 1997, s. 391, przypis 73.
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interpretacji tekstu ustawy zasadniczej. Jeśli zaś idzie o ustawy, to są 
wśród nich i takie, które zobowiązują egzekutywę do nieujawniania pew
nych informacji. Należy tutaj pamiętać przede wszystkim o zapisach 
zawartych w Federal Register Act (1935) i Administrative Procedures Act 
(1946). Na ich podstawie władza wykonawcza jest, z jednej strony, zobli
gowana do ujawniania swoich decyzji, informowania o nich obywateli, 
ale z drugiej strony -  może zadecydować o cenzurze informacji, o ile 
zostanie stwierdzone zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Lista takich 
zagadnień została zawarta w FOIA, gdzie jeden z jej zapisów dopuszcza 
możliwość sądowej oceny (za zamkniętymi drzwiami), czy dane doku
menty są odpowiednio zabezpieczone, oraz czy ich ewentualne ujawnie
nie jest zgodnie z obowiązującym prawem.

Reasumując, należy stwierdzić, że -  podobnie jak i w wypadku innych 
sfer aktywności -  przełomowe okazały się wczesne lata siedemdziesiąte 
ubiegłego stulecia. Od tego czasu mamy do czynienia ze wzrostem anga
żowania się legislatywy, czego przejawem jest szereg stosownych unor
mowań prawnych. Trzeba pamiętać, że do uchwalenia WPR nieinformo
wanie Kongresu (czy też nieoficjalne informowanie) było normą. Inną 
sprawą pozostaje -  wspomniana już wcześniej -  efektywność samej 
WPR26.

Na zakończenie poświęćmy nieco uwagi możliwościom kontroli eg
zekutywy przez legislatywę. Sama idea ma długą tradycję, a wśród jej 
apologetów znajdują się m.in. John Stuart Mill, Woodrow Wilson, Harry 
Truman. Powszechnie uważa się, że nadzór ze strony legislatywy (legi
slative oversight) jest określony przez szereg środków mających zapew
nić możliwie pełne informowanie Kongresu przez administrację 
o realizowaniu ustaw oraz umożliwiających kontrolę, czy prowadzona 
działalność jest zgodna z ustalonymi wymaganiami27. W tym miejscu 
godzi się wymienić choćby możliwość wszczynania dochodzeń kongre
sowych (investigations), czy też organizowania przesłuchań kandydatów 
na stanowiska urzędnicze oraz wszelkich innych osób zobligowanych do 
złożenia stosownych wyjaśnień {hearings).

26 Na ten temat zob. np. Martin S. Sheffer, The Judicial Development o f  Presidential 
War Powers. Westport, Conn.: Praeger, 1999, s. 163, 171 і 182.

27 Szerzej zob. np. Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych..., op.cit., s. 430 
i nast. oraz cytowana tam literatura. Tam też omówienie jednej z możliwych typologii 
zagadnienia -  wyróżniono podział na wgląd (oversight), nadzór (supervision) i kontrolę 
sensu stricte (control).



ZAKOŃCZENIE

I  have been told I  was on the road to hell, but 
I  had no idea it was ju s t a mile down the road 
with a Dome on it.

Abraham Lincoln1

Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych je s t 
dobrze i szczęśliwie ożeniony, to nie ma ju ż  
przed  sobą sprawy bardziej trudnej, niż spra
wa stosunków z kongresem.

2
Bernard Fay

1. WNIOSKI

W 1799 roku sędzia John Marshall, popierając decyzję prezydenta Johna 
Adamsa o ekstradycji poszukiwanego przez brytyjski wymiar sprawie
dliwości przestępcy, stwierdził m.in.: „Prezydent jest jedynym reprezen
tantem kraju w stosunkach zewnętrznych i jedynym reprezentantem wo
bec innych państw”3. Jest to formuła tyleż jednoznaczna, co budząca

1 Cyt. w: Michael A. Genovese, The Nixon Presidency: Power and Politics in Turbu
lent Times. New York: Greenwood Press, 1990, s. 35.

2 Bernard Fay, Roosevelt i jego Ameryka. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 
„Rój”, 1935, s. 241.

 ̂„The President is the sole organ o f the nation in its external relations, and its sole rep
resentative with foreign n a t io n s cyt. za: Lesław Kański, Kompetencje Kongresu w zakresie 
kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameiyki. Poznań: Wydawnictwo 
Naukowo Uniworsytetu im. Adama Mickiewicza, 1982, s. 33, przypis 66.
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nieustanne spory i wciąż pojawia się ona w dociekaniach prawnopoli
tycznych4. Przeprowadzona analiza pozwala na wysunięcie w tej materii 
kilku wniosków.

Jak zostało wskazane na wstępie, próba opisu zagadnień dotyczących 
uprawnień egzekutywy jest w istocie skazana na konieczność odniesienia 
się do wzajemnych relacji pomiędzy Białym Domem a Kapitolem. Na 
podstawie przedstawionego omówienia można sformułować następujący 
wniosek: to urząd prezydenta -  pomimo zawirowań lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX wieku -  wychodzi zwycięsko ze zmagań prowa
dzonych z legislatywą w ramach polityki zagranicznej. Taką tezę można 
uzasadnić wykorzystywaniem przez zwierzchnika egzekutywy szeregu 
uprawnień nieuwzględnionych w tekście Konstytucji -  vide instytucje: 
executive agreements, executive agents, executive privilege, szereg kom
petencji w ramach „uprawnień wojennych” czy też możliwość zrywania 
stosunków dyplomatycznych'.

Powyższy stan rzeczy mogą także potwierdzać badania amerykańskiej 
opinii publicznej z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, co uwidacz
nia tabela 2.

Tabela 2. Udział prezydenta i Kongresu w  kształtowaniu polityki (dane w procentach)

Kto powinien 
ponosić główną 

odpowiedzialność?

Polityka
zagraniczna

Polityka
energetyczna

Polityka
ekonomiczna

Ogólna
odpowiedzialność

KONGRES 27 40 40 36
PO RÓWNO 18 19 20 22
PREZYDENT 49 35 34 37
NIE WIEM 6 6 6 5

Źródło: Wyniki badań Instytutu Gallupa, [w:] Thomas E. Cronin, A Resurgent Con
gress and the Imperial Presidency. „Political Science Quarterly”, Vol. 95, No. 2, 
Summer 1980, s. 211.

4 Według niektórych autorów, interpretację stosownej wypowiedzi należy zacieśnić je
dynie do polityki informacyjnej na arenie międzynarodowej. To właśnie tyłko w kwestii 
kontaktowania się z przywódcami innych państw prezydent ma odgrywać pierwszoplano
wą rołę -  por. Alexander DeConde, Richard Dean Burns, Fredrik Logevall (eds.), Encyclo
pedia o f American Foreign Relations. New York: Charles Scribner’s Sons, 2002, s. 335.

’ To nie Kongres, lecz prezydent (Dwight Eisenhower) zerwał stosunki dyplomatyczne 
z Kubą pod koniec lat pięćdziesiątych, to Jimmy Carter zdecydował o cofnięciu przez 
Stany Zjednoczone uznania Tajwanowi i nawiązaniu pełnych stosunków' dyplomatycznych 
z Chińską Republiką Ludowy w 1979 roku.
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Jak zatem widać -  Amerykanie w omawianej dziedzinie faworyzują 
urząd prezydencki, lecz jednocześnie dostrzegają rolę, jaką może odgry
wać Kongres6.

Dla lepszego zrozumienia opisywanych procesów, warto zwrócić 
uwagę na kilka podstawowych aspektów mogących wyjaśniać taki stan 
rzeczy.

Po pierwsze, głowa państwa w porównaniu z senatorami i kongresma- 
nami ma większy stopień legitymizacji. Prezydent, wybierany -  co praw
da za pośrednictwem elektorów -  jednak przez wszystkich wyborców, 
może powoływać się na znacznie szerszą legitymizację swej władzy, niż 
jest to w wypadku Kongresu, który jest obsadzany w lokalnych (Izba 
Reprezentantów) i stanowych (Senat) okręgach wyborczych7. Zróżnico
wanie elektoratu pociąga za sobą pluralizm opinii, zaś specyfika polityki 
zagranicznej polega także na konieczności przemawiania jednym głosem 
przez reprezentantów danego państwa. Tymczasem legislatywa jest po
wszechnie kojarzona z działalnością różnorodnych lobbies, co jest zjawi
skiem traktowanym ze zrozumieniem, lecz które jednocześnie nie służy 
tworzeniu wizerunku organu przedstawicielskiego całego narodu, 
o ponadpartykularnym charakterze. Właśnie owym partykularyzmem 
legislatywy uzasadnił prezydent A. Jackson swą decyzję o podjęciu kro
ków zmierzających do wprowadzenia stosownych uregulowań dotyczą
cych polityki społeczno-ekonomicznej. Argumentował on mianowicie, że 
z powodu posiadania przez urząd prezydenta ogólnonarodowej delegacji 
do sprawowania władzy, należy wnioskować o istnieniu praw służących 
realizacji wyznaczonych celów, niezależnie od stanowiska legislatywy8.

6 Zob. także badania opinii publicznej w: Donald Devine, The Political Culture o f  the 
United States. The Influence o f Member Values on Regime Maintenance. Boston: Little, 
Brown, 1972, s. 158. Na marginesie warto przytoczyć wymowną opinię byłego sekretarza 
obrony -  Jamesa Schlesingera: „Foreign policy does not rest upon a definition o f  the na
tional interest. It rests on public opinion"; cyt. za: Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf, 
American Foreign Policy: Pattern and Process. New York: St. Martin’s Press, 1991, 
s. 255. Szerzej zob. John A. Reilly (ed.), American Public Opinion and U.S. Foreign Po
licy. Chicago: Chicago Council on Foreign Relations, 1991 oraz Gabriel A. Almond, The 
American People and Foreign Policy. New York: Praeger, 1960.

7 Szerzej o kwestii zróżnicowania obu gałęzi władzy z punktu widzenia odmiennych 
systemów wyborczych zob. np. Morris P. Fiorina, The Presidency and Congress: An 
Electoral Connection? [w:] Michael Nelson (red.), The Presidency and the Political Sys
tem. Washington, D.C.: CQ Press, 2000, s. 443 і nast.

8 Jest to tak zwana koncepcja „prerogatyw prezydenckich”; zob. Stanisław Gebert, 
Kongres Stanów Zjednoczonych. Zaiys monografii. Wrocław-Warszawa-Kraków- 
Gdańsk: Ossolineum, 1981, s. 511.
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Po drugie, uznaje się dominację prezydenta w dziedzinie polityki za
granicznej i związanej z nią polityką bezpieczeństwa, ze względu na fakt, 
że jedynie zwierzchnik egzekutywy jest w stanie reagować odpowiednio 
szybko i zdecydowanie w sytuacji kryzysowej. Takich momentów nie 
brakuje we współczesnym świecie, nie brakowało ich też w minionych 
latach. Koronnym dowodem zwolenników takiego toku rozumowania jest 
aktywność, jaką wykazał się choćby John Kennedy podczas kryzysu ku
bańskiego9, czy George W. Bush po ataku terrorystycznym dokonanym 
11 września 2001 roku.

Po trzecie, należy wskazać na specyfikę samej polityki zagranicznej, 
jako kategorii politycznej -  jest to bowiem aspekt aktywności państwa 
wyznaczony przez stosunkowo szeroki consensus, zarówno społeczny, 
jak i polityczny10. Zgodność Amerykanów, partii politycznych11, lobbies, 
jest w tej materii zazwyczaj daleko bardziej posunięta niż w polityce 
wewnętrznej; dyskusje sprowadzają się raczej do pytania: jak, a nie -  co 
należy robić. Z drugiej strony, zwrócenie się ku polityce zagranicznej 
(choćby tylko werbalne) może przyczynić się do wzrostu popularności 
niecieszącego się specjalnym uznaniem prezydenta, co z kolei umożliwia 
mu uzyskanie poparcia niezbędnego do przeforsowania w Kongresie 
mniej oczekiwanych rozstrzygnięć. Tym samym możliwe jest „wygranie” 
przez zwierzchnika egzekutywy batalii legislacyjnej przy -  odpowiednim 
-  posłużeniu się polityką zagraniczną12. Bodaj najlepszym przykładem

9 Ku takiemu stanowisku -  skłania się niechętnie -  także krytyczny John Hart Eły, War 
and Responsibility: Constitutional Lessons o f  Vietnam and its Aftermath. Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 1993, s. 109. Należy wszakże pamiętać, iż nawet mniejszość 
parlamentarzystów' jest w stanie skutecznie zablokować proces decyzyjny i „ochronić” 
legislatywę przed decydowaniem „zbyt często, zbyt wcześnie, a czasem w ogóle”; zob. 
Alexander M. Bickel, Congress, the President and the Power to Wage War, [w:] John
H. Garvey, T. Alexander Aleinikoff, Modern Constitutional Theory: A Reader. St. Paul: 
West Publishing Company, 1994, s. 212.

10 Por. Stephen Skowronek, Presidential Leadership in Political Times, [wcj Michael 
Nelson (ed.), The Presidency and..., op.cit., s. 138.

11 Szerzej na ten temat w dalszej części tego rozdziału.
12 Zob.: Michael В. Grossman, Martha Joynt Kumar, Francis E. Rourke, Second-Term 

Presidencies: The Aging o f  Administrations, [w':J Michael Nelson (ed.), The Presidency 
and..., op.cit., s. 225. Ci sami autorzy próbują dowodzić, iż -  z jednej strony -  na okres 
drugich kadencji przypada zwiększona aktywność prezydentów' w kwestii polityki 
zagranicznej (s. 222), z drugiej zaś -  utrzymują oni, że kadencje te były relatywnie słabsze. 
Takie rozumowanie może jednak prowadzić do wniosku, iż polityka zagraniczna odgrywa 
drugorzędną rołę. Jest to tym bardziej niebezpieczne, iż egzempłifikacją takiego stanu 
rzeczy są niezbyt przekonujące przykłady. Jest wszakże prawdą, że dałoby się bez trudu 
wykazać szereg sukcesów' w stosunkach międzynarodowych Stanów' Zjednoczonych
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może być George W. Bush. Wybór na prezydenta oraz pierwsze miesiące 
urzędowania zamykają się stosunkowo słabym poparciem. Jednak po 
wydarzeniach z jesieni 2001 roku akceptacja dla posunięć głowy państwa 
w dziedzinie polityki zagranicznej szybko wzrosła z 46% w lutym 2001 
do rekordowego poziomu ponad 80% w styczniu 2002 roku13.

Po czwarte, prezydent ma możliwość zapoznania się z codziennymi 
raportami służb wywiadowczych, tym samym posiada bodaj najcenniej
szy środek wpływu w polityce -  szczegółowe i aktualne informacje. Nie
wyobrażalna jest w tym względzie racjonalna praca Kongresu, czego 
potwierdzeniem jest fakt, iż nawet Legislacyjna Służba Informacyjna 
{The Legislative Reference Service) czerpie swe dane od egzekutywy14, 
zaś stosowne sprawozdania mają niesłychanie istotne znaczenie dla pań
stwa. Wyrazem takiego stanowiska były próby ograniczenia swobody 
prezydenta w kierowaniu poczynaniami tajnych służb oraz próby monito
rowania covert operations. Tak czy inaczej, urząd prezydencki jest 
w stanie daleko sprawniej i skuteczniej realizować politykę informacyjną 
w dziedzinie spraw zagranicznych, choćby za cenę „jednostronności” 
tego procesu. Jak zauważa jeden z badaczy, prezydent „komunikuje się 
w dużo większym stopniu, niż jakikolwiek inny organ władzy, ale i jed
nocześnie dużo trudniej jest z nim się komunikować”1'.

Po piąte, to egzekutywa jest gałęzią władzy, która -  pomimo wszyst
kich wysiłków legislatywy -  posiada profesjonalny aparat urzędniczy 
realizujący w sposób fachowy nierzadko bardzo specjalistyczne i zróżni

z czasów pierwszych kadencji. Zaś teza, jakoby „second-term presidents who turn to 
foreign affairs as a respite from domestic difficulties risk becoming the victims o f  interna
tional forces and events that are beyond their controP (s. 226) jest raczej fikcją heu
rystyczną.

b Dane za badaniami Instytutu Gallupa: http://www.gallup.com/poll/releases/- 
pr021122.asp.

14 Wydaje się uzasadniona opinia Theodore С. Sorensena, iż Kongres „jest narażony na 
większe niebezpieczeństwa wycieku informacji, niżby tego oczekiw^ano na Kapitolu. Jest 
on narażony na otrzynmvanie mniej szczerych informacji, niż chciałby otrzymywać. Nie 
może być pewny przekształcenia swojego rozgłosu w popularność, ani popularności 
w silę” („He is able to conceal less security information from the public than he would like 
to conceal. He is in danger o f  receiving less candid information from official sources than 
he would like to receive. He cannot ever be certain o f  converting his publicity into popu
larity or his popularity into power"); zob. Theodore C. Sorensen, The Kennedy Legacy. 
London: Weindełfełd & Nicołson, 1970, s. 329.

13 „Не communicates with greater impact than any other institution o f  government, but 
he is not equally communicated with"; zob. Alexander M. Bickel, Congress, the President 
and the Power to Wage War, [w:] John H. Garvey, T. Alexander Aleinikoff, Modern 
Constitutional Theory..., op.cit., s. 212.

http://www.gallup.com/poll/releases/-
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cowane zadania w ramach polityki zagranicznej. Wydaje się, że casus 
działania CIA i innych agencji wykonawczych (nie wspominając o de
partamentach i Urzędzie Wykonawczym Prezydenta) jest tutaj dość 
oczywistym dowodem. W bardzo ograniczonym stopniu ową dyspropor
cję może niwelować aktywność odpowiednich komisji kongresowych.

Po szóste, nie sposób nie ulec wrażeniu, że Sąd Najwyższy raczej 
przychyla się (zwłaszcza w czasie wojen) do stanowiska egzekutywy. To 
w oparciu o orzeczenia sędziów odmówiono prawa do dochodzenia kon
stytucyjności kroków podjętych przez Lyndona Johnsona i Richarda 
Nixona w Azji Południowo-Wschodniej, a także ocenienia, czy powyższe 
posunięcia były legalne bez formalnego wypowiedzenia wojny ze strony 
Kongresu16. Wspomniane wcześniej orzeczenia warto jeszcze uzupełnić 
o kolejne dwa. Otóż, w sprawie Kansas v. Colorado stwierdzono, że -  co 
prawda -  można mówić o pewnych ograniczeniach władzy prezydenc
kiej, jednak taka limitacja musi być precyzyjnie określona, w innym zaś 
wypadku, interpretacja Konstytucji nie może powściągać poczynań pre
zydenta. Z kolei, na mocy decyzji w sprawie Myers v. United States 
przychylono się do opinii, zgodnie z którą the Founding Fathers byli 
zwolennikami silnej egzekutywy. Warto przy tym przypomnieć cierpką 
konstatację sędziego SN, Roberta H. Jacksona: narzędzia należą do tego, 
kto umie się nimi posługiwać17.

W literaturze przedmiotu wskazuje się także na wzajemne powiązania 
legislatywy i egzekutywy -  wszakże uczynienie Kongresu „bardziej re
prezentatywnym i bardziej czułym może jedynie dopomóc rzetelnemu 
prezydentowi w uwzględnieniu jego programu legislacyjnego”18. Bez 
spełnienia takiego postulatu trudno wyobrazić sobie efektywne sprawo
wanie władzy.

Badacze problematyki, szukając źródeł siły prezydenta w polityce za
granicznej, zwracają uwagę na szereg aspektów. Wskazuje się m.in. na

16 Zob. casusy przytaczane w rozdziale 2.
17 Zob. Louis Fisher, Presidential Spending Power. Princeton, N.J.: Princeton Univer

sity Press, 1975, s. 260. Zob. także: Michael A. Genovese, The Supreme Court, the Con
stitution, and Presidential Power. Lanham, Md: University Press o f America, 1980, r. 6 
і s. 73-74 oraz Harold Hongju Koh, The National Security Constitution: Sharing Power 
After the Iran-Contra Affair. New Heaven: Yale University Press, 1990, s. 134 і nast. 
Argumenty przeciwne -  zob. Alexander DeConde, Richard Dean Bums, Fredrik Logevall 
(eds.), Encyclopedia o f  American..., op.cit., s. 332.

18 „Making it more representative and responsive can only help a meritorious Presi
dent get his legislative program through"; zob. Theodore C. Sorensen, The Kennedy Le
gacy, op.cit., s. 330. Zob. także: David Locke Hall, The Reagan Wars: a Constitutional 
Perspective on War and the Presidency. Boulder: Westview Press, 1991, s. 82 і nast.
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fakt, iż w polityce zagranicznej władza formalna i nieformalna jest rela
tywnie większa niż w obrębie polityki wewnętrznej, zaś koszty polityczne 
przeciwstawienia się Kongresu prezydentowi są większe, co jest szcze
gólnie istotne w kontekście wyborów19.

Być może jest jednak i tak, że prezydent nie ma wystarczającej konku
rencji w polityce zagranicznej -  pomijając rozwiązania zawarte w Kon
stytucji, warto podkreślić rolę, jaką odgrywają w amerykańskim systemie 
politycznym instytucje nieformalne. I tak, Kongres -  jako jedyny poten
cjalny rywal Białego Domu -  jest zdominowany przez działalność lobby
styczną, której aktywność w polityce zagranicznej jest bardziej ograni
czona20. Co więcej, istotne jest też niedoinformowanie i brak możliwości 
szerokiego działania opinii publicznej -  znów: dokładnie odwrotnie niż 
jest to w polityce wewnętrznej21.

Biorąc pod uwagę powyższe wyznaczniki, dość wątpliwe wydają się 
możliwości prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej przez taki or
gan władzy, jakim jest Kongres. Specyfika trybu jego pracy (sesje, 
przyjmowanie aktów prawnych na drodze rozbudowanych czytań, wspo
mniane już wcześniej zróżnicowanie opinii wśród parlamentarzystów, 
przewlekłe debaty, etc.) jest jedynie pozorną zaletą. O ile może to być 
korzystne w przypadku pewnych dziedzin w ramach polityki wewnętrz
nej, gdzie wymogi prowadzenia szerokich konsultacji są oczekiwane czy 
wręcz niezbędne, o tyle w polityce zagranicznej i związanej z nią polityce 
bezpieczeństwa są zazwyczaj poważną przeszkodą. Prowadzi to do sytu
acji, w której rola Kongresu w powyższej dziedzinie jest oceniana dość

19 Za: James M. Lindsay, Wayne P. Steger, The „Two Presidencies” in Future Re
search: Moving Beyond Roll-Call Analysis. „Congress and the Presidency”, Vol. 20, No. 2, 
Fall 1993, s. 104-105. Zob. także: Harold Hongju Koh, The National Security..., op.cit. 
oraz Thomas M. Franck (ed.), The Tethered Presidency: Congressional Restraints on 
Executive Power. New York: New York University Press, 1981. Harold Hongju Koh 
wskazuje na to, iż prezydent posiada inicjatywę w przedmiotowej kwestii, Kongres jest 
dość bierny wobec działań Białego Domu, a sądy są stosunkowo tolerancyjne wobec 
zaskarżanej działalności egzekutywy. Za: Harold Hongju Koh, The National Security..., 
op.cit., s. 117 i nast.

20 O wzrastającej rołi lobbies -  John T. Tierney, Interest Group Involvement in Con
gressional Foreign and Defense Policy, [w:J Randałł B. Ripley, James M. Lindsay (eds.), 
Congress Resurgent: Foreign and Defense Policy on Capitol Hill. Ann Arbor: University 
of Michigan Press, 1993, s. 89 і nast.

21 Za: Duane M. Oldfield, Aaron Wildavsky, Reconsidering the Two Presidencies. 
„Society”, Vol. 26, No. 5, July/August 1989, s. 55. Oczywiście, otwarte pozostaje pytanie: 
czy globalizacja, waaz z immanentnie związanymi z nią procesami przepływaj informacji, 
niesie jakiekolwiek zmiany w tym zakresie.
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krytycznie"". A zatem: charakter prac legislacyjnych nie jest w stanie 
zapewnić wymaganej efektywności działania. Nie należy wszakże wysu
wać wniosku, jakoby legislatywa powinna całkowicie dystansować się od 
spraw zewnętrznych kraju. Dla przykładu -  tylko pod koniec lat siedem
dziesiątych udało się uchwalić ponad 150 ograniczeń w relacjach USA 
z innymi krajami23.

Niezależnie od powyższych argumentów, Kapitol wydaje się odgry
wać generalnie aktywniejszą rolę w polityce zagranicznej, niż było to 
kilkadziesiąt lat temu, zaś zjawisko to jest dużo bardziej złożone, niż 
można by sądzić, opierając się tylko na analizie stosownego ustawodaw
stwa. Warto pamiętać choćby o następujących czynnikach:

-  koniec zimnej wojny i zmiana układu geopolitycznego naświecie,
-  istnienie niesłychanie istotnych spraw na pograniczu polityki zagra

nicznej i wewnętrznej,
-  angażowanie się USA za granicą i pojawiające się w tym kontekście 

pytanie, czy jest to działanie uzasadnione,
-  ekonomia, a zwłaszcza rola, jaką odgrywa w polityce bezpieczeń

stwa narodowego24.
Wszystkie powyższe uwarunkowania są w gruncie rzeczy pochodny

mi jednego, podstawowego aksjomatu -  pomiędzy prezydentem a Kon
gresem istnieją immanentne różnice, które są wpisane w istotę obu gałęzi 
władzy. Powyższe uwagi nie są wszakże jednoznaczne ze stwierdzeniem, 
jakoby Kongres nie miał prawa ingerować w sferę polityki zagranicznej. 
Co więcej, należy to do jego obowiązków wynikających z zapisów kon

~  Wrażeniu temu ulegają zresztą i sami przedstawiciele legislatywy -  jak wyraził się 
w lipcu 1967 roku senator William Fulbright: „Wścibialiśmy nos i wtrącaliśmy się do 
szczegółów', ingerując w załatwianie konkretnych problemów' w konkretnych miejscach, 
gdzie tyłko nadarzyła się ku temu okazja. (-) Jednocześnie w tym samym czasie zrzekli
śmy się odpowiedzialności za kształtowanie polityki i ustalanie jej celów, zbyt łatwo 
ulegając naciskowi kryzysów' i pozbywając się takich uprawnień, jak władza wojenna 
Kongresu, władza traktatowa Senatu i szeroko pojmowana władza udzielania rady i wyra
żania zgody” („We have tended to snoop and piy  in matters o f  detail, interfering in the 
handling o f  specific problems in specific places which we happen to chance upon (-) At the 
same time we have resigned from our responsibility in the shaping o f  policy and the defi
ning o f  its purposes, submitting too easily to the pressures o f crisis, giving away things that 
are not ours to give: the war power o f  the Congress, the treaty power o f the Senate and the 
broader advice and consent power"); CR, 1967, s. 10488.

ъ  Za: Ryszard M. Malajny, Pozycja ustrojowa Kongresu USA. Katowice: Uniwersytet 
Śląski, 1992-1995,1.11, s. 33.

24 Za: Randałł B. Ripley, James M. Lindsay (eds.), Congress Resurgent..., op.cit., 
s. 13-14.



Zakończenie 151

stytucyjnych -  jest to kolejne zabezpieczenie Ojców Założycieli przed 
omnipotencją którejkolwiek z gałęzi władzy.

Wobec istnienia sporu dotyczącego charakteru uprawnień głowy pań
stwa będącego mocarstwem światowym, nie sposób uniknąć poniższej 
konkluzji. Lepsze wydaje się przeforsowanie takiego rozstrzygnięcia, 
które honoruje „ryzyko nadużycia zasady niedelegowania kompetencji, 
niż ryzyko powrotu do impotencji sprzed czasów wojny secesyjnej'' \

Spoglądając szerzej na dokonaną analizę, można skonstatować, iż 
wzajemne stosunki pomiędzy Kapitolem a Białym Domem są w pewnym 
sensie nieco zbliżone do relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Za
daniem tego pierwszego -  zadaniem, którego spełnianie jest od niego 
powszechnie oczekiwane -  jest określanie pewnych sfer aktywności dru
giego z nich. Zostają wskazane pola, po których powinien się on poru
szać. Ale tylko: powinien -  gdyż to, czy tak istotnie się stanie, zależy już 
od samych zainteresowanych26.

Liczni autorzy piszący o amerykańskiej prezydenturze rozpowszech
niają jej najróżniejsze określenia. Niektórzy (Marcus Cunliffe) określają 
prezydenturę mianem tworu na kształt Frankensteina (Frankenstein mon
ster)21. Inni zaś dopatrują się w niej cech... monarszych28. Zresztą nie są 
to bynajmniej poglądy nowe -  już w połowie XIX wieku używano okre
śleń typu: king, elective kingship, etc. Są i tacy, którzy na określenie ame
rykańskiej prezydentury używają słów: papież i Cezar29.

Na wspomniane na początku tego rozdziału opinie Amerykanów co 
do miejsca prezydentury w systemie politycznym, w znacznym stopniu 
rzutuje praca dziennikarzy, a zwłaszcza korespondentów akredytowanych 
przy Białym Domu. Od czasu przełomowej prezydentury R. Nixona 
i Watergate, dziennikarze dość często mają możliwość przekazywania

23 ,,/f is better to risk an abuse o f discretion than to risk a return to the pre-Civil war
impotence"; za: Theodore C. Sorensen, The Kennedy Legacy, op.cit., s. 330.

26 Jeden z autorów obrazowo określił prezydenta i Kongres mianem konstytucyjnego 
małżeństwa -  zob. Ralph K. Huitt, White House Channels to the Hill, [w:J Harvey
C. Mansfield (ed.), Congress Against the President. New York: Praeger Publishers, 1975, 
s. 71.

27 Marcus Cunliffe, A Defective Institution? „Commentary”, February 1968, s. 32.
28 George E. Reedy, The Twilight o f  the Presidency: From Johnson to Reagan. New 

York: New American Library, 1987 oraz Arthur M. Schlesinger, Jr., The Imperial Presi
dency. Boston: Houghton Mifflin Company, 1973, s. ix.

29 Arthur Selwyn Miller, Democratic Dictatorship: the Emergent Constitution o f  Con
trol. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1981, s. 130-134.
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obszernych informacji dotyczących jego kolejnych następców30. Tak zo
stały potraktowane m.in.: ułaskawienie Nixona przez jego naslępcę -  G. 
Forda, afera, której niesławnym bohaterem był Bert Lance za czasów J. 
Cartera, sprawa dostaw broni dla Iranu i sił contras w Nikaragui za urzę
dowania R. Reagana, czy też skandale korupcyjne (Whitewater) 
i obyczajowe B. Clintona. Tym bardziej istotne są ustalenia poczynione 
przez Michaela Grossmana i Marthę Kumar, którzy wykazali, że -  niejako 
na przekór powyższym atakom na prezydentów -  amerykańscy dziennika
rze raczej sprzyjają zwierzchnikom egzekutywy, choć tylko tym, którzy są 
określani mianem „silnych”, lub też „sprawiających wrażenie silnych”31.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych zmieniała się wielokrotnie, czego 
wyrazem jest jej dwadzieścia siedem poprawek. Biorąc jednak pod uwagę 
jej odpowiedniczki z innych państw, jest to rezultat godny podkreślenia, 
zwłaszcza wobec jej ponaddwustuletniej historii. Z punktu widzenia ana
lizy politologicznej należy podkreślić, że postanowienia dotyczące budo
wy i funkcjonowania aparatu władzy, spisane na czterech stronach 
o wymiarach nieco przekraczających 60x72 centymetry, w gruncie rzeczy 
nie uległy zmianie. Trwałość uwzględnionych wówczas rozwiązań może 
budzić uzasadniony podziw, a dzisiaj bywa punktem wyjścia dla demo
kracji na całym świecie. Należy przy tym pamiętać, że -  w porównaniu 
z czasami obecnymi -  świat polityki międzynarodowej końca XVIII wie
ku był o wiele mniejszy, zaś sama Konstytucja była tworzona dla zaled
wie około trzech milionów obywateli USA.

Jeden z badaczy problemu stwierdza m.in.: „Tak jak  ustrój Zjedno
czonego Królestwa był idealizowany i naśladowany na kontynencie euro
pejskim, tak ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki był wzorem dla 
tamtej części świata”32. Jakkolwiek wydaje się to nadmiernie uproszczoną 
diagnozą, to istotnie -  wszędzie tam, gdzie poszukuje się skutecznej for
my rządów, wszędzie tam, gdzie ustroje demokratyczne nie sprawdziły 
się w swej formie z rozbudowaną rolą parlamentu, model amerykański 
wydaje się atrakcyjną konstrukcją ustrojową. Konstrukcją, która jest

M Taki stan rzeczy może rodzić wątpliwości -  badacz zjawiska, James David Barber, 
cytuje znamienną opinię, której autorem jest Richard Salant z sieci CBS; „I really don ’t 
know and I ’m not interested. Our job is to give people not what they want, but what we 
decide they ought to hale", za: Michael Nelson, The Psychological Presidency, [w:J Mi
chael Nelson (ed.), The Presidency and the Political System, op.cit., s. 208.

л Michael Nelson, Evaluating the Presidency; [wj: Michael Nelson (ed.), The Presi
dency and the Political System, op.cit., s. 11-12.

Andrzej Pullo, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych. Warszawa: Wy
dawnictwo Sejmowa, 1997, s. 20.
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wzmocniona -  pomimo licznych kontrowersji -  mocarstwową pozycją 
Stanów Zjednoczonych.

Trwałość rozwiązań amerykańskich jest godna odnotowania, zwłasz
cza jeśli uwzględni się fakt, że były one kształtowane w warunkach re
wolucyjnych. Jak pokazały doświadczenia innych państw -  z Francją 
i Rosją na czele -  cechą charakterystyczną bodaj każdej z rewolucji była 
skłonność do radykalizacji żądań i powstania dyktatury, a w konsekwen
cji do utrwalenia status quo ante. Tymczasem, w Stanach Zjednoczonych 
udało się zachować rozwiązania z czasów wojny o niepodległość. Praw
dopodobnie fakt połączenia walki o usamodzielnienie się od Metropolii 
z wykształceniem odrębnych, nowatorskich i zarazem trwałych rozwią
zań, zdecydował o sukcesie Stanów Zjednoczonych.

Wartość modelu amerykańskiego jest również umocniona przez pro
wadzoną politykę zagraniczną. Wspomniane luki konstytucyjne w tej 
dziedzinie zostają zapełnione dzięki judicial review. System orzekania na 
podstawie licznych precedensów w sprawach fundamentalnych dla funk
cjonowania państwa jest sam w sobie ewenementem na skalę światową. 
Sądowy proces „wygładzania” różnic jest na tyle efektywny, że powstaje 
wizerunek polityki zagranicznej mającej ogólnonarodowe poparcie. Dla
tego też walka kandydatów o urząd prezydenta ogranicza się raczej do 
s t y l u  prowadzenia polityki, niż jej zasadniczych с e 1 ó w . To z kolei 
może budzić uznanie dla Stanów Zjednoczonych jako przewidywalnego 
aktora sceny międzynarodowej.

2. PREZYDENT I KONGRES PO UCHWALENIU 
WAR POWERS RESOLUTION: PRÓBA WYZNACZENIA 

UPRAWNIEŃ EGZEKUTYWY 
W DZIEDZINIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Prezydenci starali się -  dość konsekwentnie -  wywalczyć jak najszerszy 
zakres swobody. Jest to proces dużo starszy, niż okres globalnej polityki 
zagranicznej USA (lata od II wojny światowej). Wystarczy przypomnieć 
choćby wspomniane wcześniej przykłady realizowania samodzielnej poli
tyki przez A. Lincolna, T. Roosevelta i F.D. Roosevelta33.

"  Czasem sprzyjał takim dążeniom i sam Kongres -  na przykład, za kadencji ostatniego 
z tych prezydentów, w 1933 roku, uchwalono szereg ustaw, które miały na cełu skutecznie
jsze prowadzenie przez państwo polityki antykryzysowej. Wśród tych aktów był m.in. The
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Jednak to dopiero przewartościowania z czasów kadencji R. Nixona 
doprowadziły do próby (a raczej: wielu prób) ograniczenia prezydenckich 
uprawnień w przedmiotowej dziedzinie34. Według zwolenników tych 
działań, miały one przywrócić konstytucyjną równowagę pomiędzy gałę
ziami władzy3',  zaś -  zdaniem przeciwników -  miały doprowadzić do 
zbytniego powściągnięcia uprawnień egzekutywy w amerykańskim życiu 
politycznym. W dotychczasowych rozważaniach wspominano o wielu 
takich propozycjach, w tym miejscu warto przyjrzeć się im całościowo. 
Uzasadnione wydaje się podzielenie omawianego okresu na dwie części: 
przed i po uchwaleniu War Powers Resolution 6.

W zasadzie prezydentura R. Nixona już od samego początku, od 
stycznia 1969 roku, była doświadczeniem konfrontacyjnym wobec Ka
pitolu. Zniecierpliwienie, zakłopotanie i rozczarowanie dotychczasową 
polityką USA wobec problemu wietnamskiego prowadziły nieuchronnie 
do wielu napięć, w tym także pomiędzy egzekutywą a legislatywą. Pierw
szym istotnym zwycięstwem Kongresu było uchylenie 30 czerwca 1970 
roku rezolucji tonkińskiej. Wymowne są okoliczności tych działań. Otóż, 
dokonano tego niejako „tylnymi drzwiami”, poprzez przyjęcie rozstrzy
gnięcia o najniższej możliwej randze -  była to zaledwie poprawka włą

Agricultural Adjustment Act, dzięki któremu to właśnie gabinet otrzymał prawo do regulow
ania produkcji rolnej. Jak na ironię, dobra woła legislatywy nie znalazła uznania w oczach 
judykatywy -  ustawę uznano za niezgodną z Konstytucją (United States v. Butler).

Szeroka literatura o rołi Kongresu w polityce zagranicznej w latach siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych w: James M. Lindsay, Randałł B. Ripley, Foreign and Defense 
policy in Congress: A Research Agenda for the 1990s. „Legislative Studies Quarterly”, 
Vol. 17, No. 3, August 1992, s. 417 і nast.

”  W 1977 roku senator John Sparkman mial stwierdzić, że „pomiędzy 11 wojną świa
tową a wo>jną wietnamską nastąpiła atrofia kompetencji łegisłatyww w dziedzinie polityki 
zewnętrznej, jednak obecnie trend się zmienia”; za: Ryszard M. Małajny, Pozycja ustro
jowa..., op.cit., t„ 111, s. 321.

A zatem cezurą będzie przełom lat 1973 i 1974. Na początku łat siedemdziesiątych 
podnosiły się stosunkowo) nieliczne glosy akcentujące konieczność wzmocnienia 
amerykańskiej prezydentury -  zob. np. Louis W. Koenig More Power to the President (Not 
Less), [woj Ronald С. Мое (ed.), Congress and the President. Allies and Adversaries. 
Pacific Palisades, Calif.: Goodyear Pub. Co., 1971, rozdz. 4. W ogóle ówczesny kryzys jest 
oceniany jako jeden z poważniej szych w całej historii USA. Zob. opinia Samuela 
P. Huntingtona: „the most single important fact in American political affairs in this na
tion ’s 200,h year"; cyt. za: R. Gordon Hoxie, The Office o f  Commander in Chief An His
torical and Projective View. „Presidential Studies Quarterly”, Vol. VI, No. 4, Fall 1976, 
s. 30.
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czona do przedostatniej sekcji jednej z ustaw (Foreign Military Sales Act, 
PL 91-—672)37.

Już w następnym roku została przyjęta tak zwana poprawka 
„Coopera-Churcha”, na mocy której zakazano udzielania jakiejkolwiek 
pomocy militarnej Kambodży i zabroniono prowadzenia tam operacji 
wojskowych przez siły zbrojne USA. Została ona, co prawda, odrzucona 
przez Izbę Reprezentantów, lecz stanowiła zwiastun tego, co się wyda
rzyło trzy lata później.

Z kolei na przełomie 1972 i 1973 roku doszło do kolejnej konfrontacji 
Białego Domu z Kapitolem. Tym razem obie izby parlamentu nie były 
w stanie zrezygnować z przyznania egzekutywie pewnych kredytów bu
dżetowych w związku z postępującą inflacją, o co wnosił prezydent 
R. Nixon. Jednocześnie nie zezwolono na podjęcie stosownych kroków, 
bojąc się utraty części swoich dotychczasowych uprawnień. Wykorzy
stując przerwę w sesji Kongresu, prezydent Nixon:

-  samodzielnie zadecydował w styczniu 1973 roku o wstrzymaniu 
wydatkowania sumy 8,7 miliarda dolarów,

-  pomimo braku zgody legislatywy, mianował czterech zwierzchni
ków departamentów,

-  podjął decyzję o wznowieniu bombardowań Wietnamu Północnego 
i blokadzie portu w Hajfongu, odmawiając jednocześnie złożenia 
przed Kongresem stosownych wyjaśnień.

Kapitol natychmiast zareagował na taką aktywność. Już 7 lutego 1973 
roku zdecydowano o powołaniu Watergate Committee, która miała zająć 
się nadużyciami powstałymi w trakcie ostatniej prezydenckiej kampanii 
wyborczej. Począwszy od 1973 roku, przeprowadzono szereg przesłuchań 
i dochodzeń, które wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu Białe
go Domu i CIA (w przypadku tej agencji chodziło także o rolę, jaką ode
grała ona w trakcie wyborów prezydenckich w Chile w 1970 roku). 
W listopadzie członkowie Kongresu zmobilizowali się i zdołali odrzucić 
prezydenckie weto do War Powers Resolution. Ponadto, cofnięto także 
upoważnienia do przekształcania przez prezydenta administracji federal

л  „Rezolucja wspólna zatytułowana «Rezolucja wspólna promująca zachowanie 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej«, za
twierdzona 10 sierpnia 1964 roku (78 Stat. 384; Public Law' 88—408), jest uniew^ażniona 
z dniem ostatniego odroczenia posiedzenia 91. Kongresu” („The joint resolution entitled 
“Joint resolution to promote the maintenance o f  international peace and security in South
east A sia”, approved August 10, 1964 (78 Stat. 384; Public Law 88-408), is terminated 
effective upon the day that the second session o f  the Ninety-first Congress is last ad
journed”). PL 91-672, sekcja 12.
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nej i powołano mieszaną komisję (z udziałem prezydenta), która miała 
przedstawić propozycje dotyczące reorganizacji władz odpowiedzialnych 
za stosunki międzynarodowe.

Wspomniane weto prezydenta z 7 listopada 1973 roku otwiera drugi 
okres we wzajemnych stosunkach: czas obowiązywania zapisów WPR.

Już 2 stycznia 1974 roku, na wniosek Demokratów w Izbie Repre
zentantów, zdecydowano o obcięciu funduszy na operacje militarne 
w Indochinach (154:75)38. Pod wpływem szerokiej krytyki prezydent 
Nixon podpisał uchwałę, 30 czerwca 1974, o zakończeniu nalotów 
w Kambodży i Laosie. Także w 1974 roku Kapitol zadecydował, że CIA 
ma informować Kongres o wszystkich tajnych operacjach {covert opera
tions)39.

Frontalny atak nastąpił 6 lutego 1974 roku, kiedy to zlecono komisji 
wymiaru sprawiedliwości Izby Reprezentantów zbadanie, czy są podsta
wy do odwołania prezydenta Nixona w trybie impeachment. 13 lipca 
senacka Watergate Committee przedstawiła -  liczący ponad 2200 stron -  
raport zawierający szereg zarzutów pod adresem prezydenta40.

Z kolei na mocy tzw. Hughes-Ryan Act z 1974 roku można było przy
znać fundusze na tajne akcje militarne poza granicami USA, jedynie wte
dy, gdy ich przeprowadzenie zostanie uznane przez prezydenta za nie
zbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Dodatkowo został usta
nowiony wymóg składania stosownych raportów na Kapitolu.

Program pomocy dla Republiki Wietnamskiej miał wówczas niemalże 
zerowe poparcie w Kongresie -  w 1972 roku przyznano na ten cel 2 mi
liardy dolarów, w 1973 -  1,4 miliarda, zaś na wiosnę 1975 roku -  wobec 
wydarzeń w samym Wietnamie -  Kongres zrezygnował z przyznania 722 
milionów dolarów na dalsze finansowanie rządu południowowietnam-

Krok taki miał być podjęty ,.jak tyłko wszystko będzie gotowe do bezpośredniego 
wycofania oddziałów amerykańskich i wymiany jeńców wojennych”. 4 stycznia analo
giczne glosowanie w Senacie zakończyło się wynikiem 36:12; zob. Richard Nixon, Nigdy 
więcej Wietnamu. Łódź: Wydawnictwo Heros, b.d., s. 159.

^  Nota hene w  kwestii podejścia Kapitolu do nadzoru nad służbami specjalnymi we 
wcześniejszym okresie panowała spora swoboda -  jak miał to określić jeden z ówczesnych 
senatorówc „we don’t know what’s going on, and furthermore, we don’t want to know"; 
cyt. w: Loch K. Johnson, A Season o f  Inquiry: the Senate Intelligence Investigation. Lex
ington, Ky.: University Press of Kentucky, 1985, s. 6.

40 Także w lipcu 1974 roku uclnvalono now'e praw'o budżetowa (Budget Control and 
Impoundment Act), na mocy którego legislatywa mogła przedstawiać własną kontrpropo
zycję budżetu państwa oraz zastosować środki zaradcze przeciw' stosowaniu formuły 
impoundment o f funds.
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skiego, przy równoczesnym czterokrotnym wzroście cen ropy41. Udało 
się również w Kongresie wstrzymać realizację dostaw broni do Turcji 
i Jordanii oraz znowelizować w takim zakresie umowę handlową 
z ZSRR, że ten był zmuszony ją  wypowiedzieć.

Ofensywy nie przerwało odejście R. Nixona w sierpniu 1974 roku. Już 
za kadencji Geralda Forda Kongres nałożył na Turcję embargo na handel 
bronią w odpowiedzi na jej inwazję na Cyprze. W tym samym roku zde
cydowano także o odmowie upoważnienia prezydenta do przyznania 
ZSRR klauzuli najwyższego uprzywilejowania w związku z restrykcjami 
Moskwy wobec obywateli żydowskiego pochodzenia. Rok później, 
głównie w rezultacie aktywnej postawy legislatywy, Amerykanie wyco
fali się z Półwyspu Indochińskiego. Z kolei w 1976 roku Kapitol usta
wowo zniósł dotychczasową instytucję czterech najważniejszych tzw. 
„stanów zagrożeń państwa” i podporządkował kongresowej kontroli ich 
ewentualne wprowadzenie przez prezydenta. Także w 1976 roku zdecy
dowano, że legislatywa posiada prawo do wetowania handlu bronią, jeśli 
tylko jej wartość, określona w umowie egzekutywy, przekracza sumę 
7 milionów dolarów. Dodatkowo, zobowiązano CIA do zaprzestania 
wspierania sił antymarksistowskich w Angoli. Z kolei na mocy The Na
tional Emergencies Act z tego samego roku określono, że we wrześniu 
1978 roku kończą się wszystkie dotychczasowe kompetencje prezydenta 
w dziedzinie ogłaszania stanu zagrożenia państwa i mogą one być wyko
rzystywane jedynie po uprzednim poinformowaniu o tym Kongresu, któ
ry z kolei jest władny go odwołać, ewentualna prolongata zaś jest możli
wa wyłącznie po dokonaniu -  co najmniej raz na pół roku -  badania ce
lowości takiego posunięcia42.

Aby nie przedstawiać jednostronnego obrazu sytuacji, należy wspo
mnieć nie tylko o restrykcyjnym charakterze posunięć Kapitolu. Otóż, 
w 1978 roku udało się Senatowi zawrzeć w traktacie z Panamą zastrzeże
nie, które zezwalało siłom zbrojnym USA na interwencję w Strefie Kanału, 
jeśliby droga wodna została -  z jakiegokolwiek powodu -  zamknięta. Sama 
debata nad traktatem jest przykładem bardzo ciekawej sytuacji, kiedy to 
le g is la ty w a  staje się dominującym elementem amerykańskiej polityki 
zagranicznej. Zarzucono wówczas egzekutywie zbyt daleko posuniętą 
ustępliwość wobec partnera negocjacji, a sprawa znalazła swój finał 
w 1979 roku przed Sądem Najwyższym (Goldwater v. Carter).

41 Za: Henry Kissinger, Dyplomacja. Warszawa: Philip Wilson, 1996, s. 767.
42 Szerzej zob. w: Krzysztof Wojtowicz, Uprawnienia nadzwyczajne prezydenta Sta

nów Zjednoczonych. Wroclaw': Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
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Od 1975 roku stosowna komisja kongresowa analizowała dotychcza
sową działalność wywiadu i kontrwywiadu (CIA i FBI). Wobec niezbyt 
obiecujących perspektyw dochodzenia, prezydent G. Ford zdecydował się 
na reorganizację systemu wywiadu (executive order z 18 maja 1976 ro
ku). Reakcja Senatu nastąpiła już na drugi dzień, kiedy to powołano pod
komisję do spraw opracowania reguł kontroli przez Kongres działalności 
wszystkich federalnych agencji wywiadowczych. Finałem tych zabiegów 
był pierwszy raport tejże komisji z maja 1977 roku, w którym stwierdzo
no m.in., że nadzór nad szefami stosownych agencji posiada obok prezy
denta, także Kongres.

Z 1977 roku pochodzi również ustawa o specjalnych uprawnieniach 
ekonomicznych (The International Emergency Economic Powers Act). 
Na mocy jej uregulowań powściągnięto zbyt szerokie -  zdaniem parla
mentarzystów -  uprawnienia egzekutywy co do reglamentacji handlu 
zagranicznego w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia państwa z ze
wnątrz. Stosowne pełnomocnictwa pochodziły jeszcze z roku 1917 (The 
Trading with the Enemy Act).

24 stycznia 1978 roku prezydent Jimmy Carter ostatecznie zreorgani
zował służby wywiadowcze. Pozostały one w strukturach egzekutywy, 
jednakże rozwinięto system kongresowego nadzoru nad nimi i uwzględ
niono pewne możliwości kontroli realizowanej przez określone komisje 
legislatywy. W lutym zakończyły się na Kapitolu prace nad projektem 
ustawy regulującej funkcjonowanie wywiadu. W jej ramach znalazł się 
także postulat dotyczący stworzenia funkcji kierownika odpowiednich 
służb, który byłby podporządkowany formalnie i finansowo Kongresowi. 
Zmagania ostatecznie zakończyły się scentralizowaniem kontroli -  sto
sowne uprawnienia powierzono Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, 
a ściślej rzecz biorąc -  jej dwóm organom: komitetowi koordynacyjnemu 
i komitetowi analiz politycznych. Przewodniczącym tego drugiego został 
szef CIA, który tym samym stał się „jednoosobowym kierownikiem” 
amerykańskiego wywiadu.

Taki stan rzeczy nie utrzymał się jednak długo -  już po uwagach pre
zydenta ze stycznia 1980 roku zdecydowano się na nowelizację ustawy 
o jednostkach wywiadowczych (Intelligence Oversight Act). Dzięki niej 
ograniczono m.in. zasięg uprawnień kontrolnych komisji parlamentar
nych. Z drugiej zaś strony, udało się ustanowić wymóg, zgodnie z którym 
legislatywa uzyskiwała możliwość otrzymywania informacji uprzedzają
cych rozpoczęcie tajnych akcji wywiadu.

Początek lat osiemdziesiątych do złudzenia przypomina wydarzenia 
wcześniejsze o dekadę. Kongres ponownie zdecydował o odmowie przy
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znania finansów dla DoD i CIA na prowadzenie akcji poza granicami 
USA -  tym razem chodziło o obalenie w 1982 roku rządu w Nikaragui. 
Dodatkowo -  rok później -  ograniczono czas stacjonowania amerykań
skich sił zbrojnych w Libanie. Z kolei w 1985 roku zredukowano z 200 
do 50 liczbę pocisków MX, w 1986 -  odrzucono weto prezydenta 
w sprawie nałożenia sankcji na RPA, zaś w 1991 roku przegłosowano 
poprawki do Intelligence Oversight Act -  na ich mocy wzmocniono nad
zór parlamentarny nad agencjami wywiadowczymi.

Warto także odnieść się do ustaleń badaczy analizujących rolę kon
gresowych komisji spraw zagranicznych. Jest to perspektywa dość rzadko 
wykorzystywana, a jednocześnie dostarczająca ciekawych wniosków do 
badania wzajemnych relacji pomiędzy Kongresem a Białym Domem. 
Okazuje się bowiem, że stopień konfrontacji pomiędzy egzekutywą 
a legislatywą nie wzrasta w czasie. Jest to o tyle istotne, że intuicja praw
dopodobnie sugeruje -  po doświadczeniach wynikających z udziału USA 
w wojnie wietnamskiej -  dokładnie odwrotne wnioski. Co więcej, oka
zuje się, że zmieniła się natura tego konfliktu. Po pierwsze: Kongres jest 
bardziej skłonny szeroko interpretować wydarzenia międzynarodowe, po 
drugie zaś, konflikt ten ma silniejszy kontekst partyjny, niż było to wcze
śniej, co jest szczególnie widoczne w Izbie Reprezentantów43.

Powyżej nakreślony stan rzeczy może potwierdzać tezę, zgodnie 
z którą to od prezydenta powszechnie oczekuje się aktywności w polityce 
zagranicznej, jednak od czasu wojny w Wietnamie możliwości sprostania 
tym oczekiwaniom zmalały44.

Niniejsze rozważania -  poświęcone w znacznej części wzajemnym 
relacjom pomiędzy Kongresem a prezydentem -  można zamknąć opinią 
wieloletniego przewodniczącego senackiej komisji spraw zagranicznych 
-  senatora J.W. Fulbrighta. Otóż, miał on powiedzieć: „O ile w świetle 
Konstytucji Kongres dysponuje wieloma kompetencjami związanymi ze 
sprawami zagranicznymi, o tyle uprawnienia te nie upoważniają go do 
inicjowania ani też kształtowania polityki zagranicznej, lecz wyłącznie do 
realizacji, modyfikowania lub odrzucania propozycji Prezydenta”4'. 
Sztuka rządzenia w USA -  poza wszystkim innym -  polega także na 
umiejętności wyważenia tych racji.

43 Za: Paul E. Peterson, Jay P. Greene, Questioning by the Foreign Policy Committees, 
[w:J Paul E. Peterson (ed.), The President, the Congress and the Making o f  Foreign Policy. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1994.

44 George C. Edwards 111, Stephen J. Wayne, Presidential Leadership: Politics and 
Policy Making. New York: St. Martin’s Press, 1997, s. 471.

43 Cyt. w: Ryszard M. Małajny, Pozycja ustrojowa..., op.cit., 1.11, s. 17.
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The Golden Rule: He who has the gold makes 
the rides.

Anonim

Narody uznane za najznaczniejsze, zawdzię
czają swoją pozycję w świecie i w historii du
chowi przygody, któiy pobudza jednostki do 
bohaterskiego czynu.

George Ingle Finch

1. WPROWADZENIE DO TEMATYKI

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych budzi szerokie zaintereso
wanie przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to wynik roli, 
jaką od lat odgrywają USA na arenie międzynarodowej. Po drugie zaś, na 
taki stan rzeczy rzutują oryginalne rozwiązania ustrojowe wprowadzone 
do tekstu amerykańskiej konstytucji przez tzw. Ojców Założycieli (the 
Founding Fathers). Dostrzegając znaczenie tych przesłanek, autor pra
gnie pomóc Czytelnikowi w przebrnięciu przez gąszcz szczegółowych 
i (z pozoru często ze sobą sprzecznych) uwarunkowań.

Kluczem do tej wędrówki przez ponad 200 lat dziejów obowiązywa
nia ustawy zasadniczej Stanów Zjednoczonych jest w niniejszej pracy 
instytucja prezydentury. Pozostaje do dzisiaj konstrukcją stawianą często 
za wzór dla innych państw, sama w sobie będąc rozwiązaniem oryginal
nym w dobie oświeconego absolutyzmu. Ponadto instytucja prezydentury 
spełnia niesłychanie istotną rolę w amerykańskim systemie politycznym -  
dość przypomnieć, że USA są zwyczajowo określane jako klasyczny
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przykład państwa o ustroju prezydenckim. To znaczenie prezydentury 
szczególnie wyraźnie zaakcentowane jest właśnie w dziedzinie polityki 
zagranicznej.

Pisząc zatem o uprawnieniach prezydenta USA w polityce zagranicz
nej, warto w tym miejscu poczynić kilka precyzujących uwag, dotyczą
cych samej konstytucji (szersze omówienie jej zapisów znajduje się 
w dalszej części książki). Otóż, gdy sięgniemy po tekst konstytucji Sta
nów Zjednoczonych, z pewnością uderzy nas jej „dosłowność”, tzn. wy
raźne wskazania na konkretne rozwiązania1. Wypada odnotować, że takie 
-  z pozoru precyzyjne -  zakreślenie ram prowadzi w rzeczywistości do 
nieustannych sporów kompetencyjnych pomiędzy legislatywą a egzeku
tywą. Amerykańska ustawa zasadnicza w gruncie rzeczy dość ogólnie 
określa całokształt spraw związanych z polityką zagraniczną. Są one, co 
prawda, wymienione enumeratywnie, odpowiadając kolejnym uprawnie
niom, lecz tym samym -  z konieczności -  pominięto wiele istotnych 
kwestii. Brak w niej na przykład zapisów regulujących: uznawanie in
nych państw, prawo do proklamowania neutralności kraju, wypowiadanie 
porozumień międzynarodowych, zawieranie pokoju itp. Do przyjęcia 
stosownych unormowań dochodzi w wyniku wykształcenia odpowied
niego zwyczaju, tj. szczególnej interpretacji konstytucji. To imponujący 
rozdział amerykańskiego życia politycznego, określony głównie przez 
stosowne orzecznictwo Sądu Najwyższego (SN) -  o czym szerzej w roz
dziale drugim.

Celem badawczym niniejszej książki jest próba określenia szerokiego 
spektrum zagadnień związanych z kształtowaniem polityki zagranicznej 
USA. Omówione zostaną tu kwestie dotyczące poszczególnych zapisów 
zawartych w tekście Konstytucji, traktowanych jako fundament, na któ
rym oparty został system władz amerykańskich. Podstawę badania sta
nowią przede wszystkim zapisy zawarte w ustawie zasadniczej, jednakże 
analizą objęto również te rozwiązania, których nie uwzględniono w jej 
tekście, a które są istotnym źródłem różnorodnych uprawnień2. Reasu
mując, przedmiotem niniejszych rozważań jest konstytucja wraz z jej 
uzupełnieniami.

1 Jak choćby kompetencje związane z zawieraniem traktatów, sprawowaniem funkcji 
głównodowodzącego armią oraz inforrrunvaniem Kongresu o stanie państwa.

” Niezależnie od tego, z jakim unorrrunvaniem mamy do czynienia, możemy bez więk
szego ryzyka stwierdzić, że jego geneza jest w gruncie rzeczy konstytucyjna. Zob. Louis 
Henkin, Foreign Affairs and the US Constitution. Oxford: Oxford University Press, 1997, 
s. 5.
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Zatrzymajmy się w tym miejscu na innym zagadnieniu. Wydawać by 
się mogło, iż w okresie po II wojnie światowej na plan pierwszy wysu
nęły się kwestie związane z polityką zagraniczną. Prawdopodobnie czy
telnik przypisze tej właśnie formie aktywności władz amerykańskich 
nadrzędną rolę. Oczywiście, trudno polemizować z siłą powiązań mię
dzynarodowych Stanów Zjednoczonych, jednakże dość zaskakująco mo
że w tym kontekście wyglądać liczba głosowań związanych z polityką 
zagraniczną w latach 1895-1985. Okazuje się, iż tylko dwa razy po roku 
1945 (ściślej -  w połowie lat pięćdziesiątych) przekroczyła 50% ogółu 
wszystkich głosowań w Kongresie. Wprawdzie liczba głosowań dotyczą
cych spraw zagranicznych zwiększa się, począwszy od drugiej połowy lat 
czterdziestych, nie jest to jednak zmiana radykalna i nie przekracza 20(4) 
Taki stan rzeczy znajduje także odbicie w badaniach opinii publicznej -  
co prawda w latach 1935-1996 kwestie związane z polityką zagraniczną 
wielokrotnie (dokładnie: 34 razy) kwalifikowano jako „najistotniejsze”, 
to jednak po raz ostatni pojawiły się w tej kategorii w roku 1972 („Wiet
nam”) oraz -  niejako na zasadzie wyjątku -  w latach 1984 i 1985 („oba
wa przed wybuchem wojny”)4.

2. STAN BADAŃ

Literaturę przedmiotu omówiono szerzej w rozdziale poświęconym teorii 
i metodologii badań. W tym miejscu więc powiemy tylko kilka słów 
o podstawowych danych bibliograficznych oraz o stanie badań w Polsce.

Niemal nieograniczone możliwości badawcze oferuje Biblioteka Kon
gresu USA. Autor, podczas prowadzonej w niej kwerendy, mógł zapo
znać się z wieloma różnorodnymi materiałami, a zwłaszcza dokumenta
mi. Warto wymienić niektóre z nich.

 ̂ Powyższe dane za: Marie T. Henehan, Foreign Policy and Congress: an Internatio
nal Relations Perspective. Ann Arbor: University o f Michigan Press, 2000, s. 91 і nast. 
Por. Lance T. Leloup, Steven A. Shull, Congress versus the Executive. „Social Science 
Quarterly”, Vol. 59, No. 4, March 1979, s. 707 i nast. Z drugiej jednak strony, o ile w 1925 
roku stosunek wszystkich projektów ustaw do propozycji dotyczących polityki zagranicz
nej wynosił przynajmniej 25:1, to w roku 1958 -  już najwyżej 5:1; za: Hołbert N. Carrołł, 
The House o f  Representatives and Foreign Affairs. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 
1958, s. 20.

4 Zestawienie wyników badań w: Lyn Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency: 
Washington to Clinton. Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 1998, s. 246-247.
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Źródła historyczne i dokumenty prawne wykorzystane do analizy po
chodzą głównie z seryjnego wydawnictwa Congressional Record: Pro
ceedings and Debates o f  the [...] Congress (stenogramy posiedzeń Senatu 
i Izby Reprezentantów). Z tym źródłem wiąże się jeden istotny problem 
dla badacza, mianowicie Congressional Record - ja k o  publikacja oficjal
na, opracowywana przez personel kongresowy -  jest „wyczyszczona”5 
tzn. znajduje się w tym wydawnictwie tylko część wypowiedzi wygło
szonych na forum obu izb parlamentu. Mimo tej „wady” jest w zasadzie 
jedynym źródłem, które w sposób usystematyzowany i konsekwentny 
umożliwia zapoznanie się z przebiegiem obrad legislatywy. Do tej samej 
kategorii należy zaliczyć -  publikowane przez U.S. Government Printing 
Office -  opracowania dotyczące prac komisji kongresowych: Background 
Information on the Use o f  U.S. Armed Forces in Foreign Countries 
(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1975), Committee 
on Foreign Relations, United States Senate: 17Ćh Anniversary, 1816- 
1986 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1986) orazThe 
War Powers Resolution: Relevant Documents, Reports, Correspondence 
(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1994).

Ponadto wykorzystano materiały corocznie (od 1937 roku) publiko
wane w United States Statues at Large, czyli oficjalnym zbiorze wszyst
kich obowiązujących praw publicznych6 i prywatnych oraz uchwalonych 
rezolucji wspólnych (joint resolutions).

Z dokumentów osobistych wykorzystano w niniejszej pracy Public 
Papers o f  the Presidents o f  the United States (Washington, D.C.: Federal 
Register Division, National Archives and Records Service, General 
Services Administration).

Co do danych faktograficznych, oparto się głównie na analizie opra
cowań wydawnictwa Congressional Quarterly: Congressional Quarterly 
Almanac (Washington, D.C.: Congressional Quarterly News Features, 
1948-1998), Congress and the Nation (Washington, D.C.: Congressional 
Quarterly Service, 1965-), Congressional Quarterly's Guide to Congress 
(Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 2000) oraz Michaela 
Nelsona, Congressional Quarterly’s Guide to the Presidency (Washing
ton, D.C.: Congressional Quarterly, Inc., 1989). Rolę pomocniczą spełniła

’ Za: Betty H. Zisk, Political Research: A Methodological Sampler. Lexington, Mass.:
D.C. Heath, 1981, s. 163. Zob. także: Woodrow Wilson, Constitutional Government in the 
United States. New York: Columbia University Press, 1964, s. 105.

6 Powszechnie przyjęte jest w literaturze stosowanie na ich oznaczenie skrótu PL (od: 
public law).



seria Facts on File Yearbook (New York, N.Y.: Facts on File News 
Services), publikowana nieprzerwanie od 1945 roku.

Dane statystyczne zaczerpnięto głównie ze wspomnianych wyżej: al
manachu wydawnictwa Congressional Quarterly oraz: Congressional 
Quarterly’s Guide to Congress i Congressional Quarterly’s Guide to the 
Presidency pod redakcją Michaela Nelsona. Wykorzystano także dane 
zgromadzone w: Lyn Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency: 
Washington to Clinton (Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 
1998).

Z periodyków sięgnięto głównie po amerykańskie czasopisma polito
logiczne: „American Journal o f Political Science” (do vol. 45, nr 2 
z kwietnia 2001 włącznie), „Congress and the Presidency” (do vol. 24, nr 
2 z jesieni 1997 włącznie), „The Journal o f Politics” (do vol. 62, nr 4 
z listopada 2000 włącznie), „Political Science Quarterly” (do vol. 115, nr 
2 z lata 2000 włącznie) oraz „Presidential Studies Quarterly” (do vol. 30, 
nr 2 z czerwca 2000 włącznie).

Trzeba wspomnieć też o literaturze polskojęzycznej. Zakres niniejszej 
analizy -  nawet potraktowany szeroko -  w bardzo niewielkim stopniu 
pokrywa się z dotychczasowymi publikacjami. Dziwi to tym bardziej, iż 
co prawda powstała -  skądinąd cenna -  monografia poświęcona kompe
tencjom w polityce zagranicznej, jednak nie prezydenta, lecz Kongresu7. 
Ta -  nazwijmy ją: „kongresowa” -  sfera zainteresowania jest wyraźnie 
bardziej doceniana przez polskich autorów. Przykładami niech będą ko
lejne monografie poświęcone amerykańskiej legislatywie8. Przez wiele lat 
musiała czytelnikom wystarczać w zasadzie jedna publikacja dotycząca 
amerykańskiej prezydentury9. Dopiero w ostatnich latach pojawiło się 
kilka niezwykle przydatnych prac1 , jakkolwiek wciąż tylko incydentalnie 
traktujących o polityce zagranicznej.
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7 Lesław Kański, Kompetencje Kongresu w zakresie kształtowania polityki zagranicz
nej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Poznań 1982.

8 Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zarys monografii. Wro- 
cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, oraz Ryszard M. Małąjny, Pozycja ustrojowa 
Kongresu USA. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1992-1995.

9 Kazimierz Nowak, System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych. Toruń: Towarzy
stwo Naukowe, 1969.

10 Krzysztof Wojtowicz, Uprawnienia nadzwyczajne prezydenta Stanów Zjednoczo
nych. Wrocław': Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995; Mariusz Jagielski, 
Prezydent USA jako szef administracji. Krakówc Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.
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3. UWAGI OGÓLNE

W niniejszej książce przyjęto, za literaturą polskojęzyczną, system ozna
czania odpowiednich przepisów konstytucyjnych; stąd konsekwentne 
operowanie artykułami, paragrafami i ustępami.

Opracowanie ma na celu wskazanie pewnych zasad i uwarunkowań 
politycznych towarzyszących procesowi decyzyjnemu. Należy zatem 
podkreślić, iż wielokrotne przytaczanie różnorodnych casusów i innych 
aktów normatywnych ma funkcję ilustracyjną. Szczegółowa analiza ich 
genezy czy szeroka interpretacja nie znajduje się w zakresie zaintereso
wań autora. Orzeczenia prezentowane są w powszechnie przyjętej formie: 
po nazwach (względnie nazwiskach) powoda i pozwanego wymienia się 
numer tomu wydawnictwa United States Reports (US), właściwy numer 
strony tejże kompilacji oraz rok wydania11. Jakkolwiek zdecydowana więk
szość tekstów orzeczeń została zaczerpnięta ze strony www.findlaw.com, 
powyższe reguły pozostają niezmienione, aby ułatwić zlokalizowanie 
przywoływanych decyzji.

Na zakończenie należy poruszyć problem przełożenia na język polski 
terminu: executive agreements. Częściej używa się, co prawda, określenia 
„porozumienia wykonawcze”, „układy wykonawcze”, jednak autor niniej
szej analizy przychyla się do argumentacji W. Szyszkowskiego, który 
twierdzi, iż taki wybór może -  co wszakże nie zawsze odpowiada stanowi 
faktycznemu -  sugerować istnienie danego układu wykonawczego jako 
kontynuacji jakiegoś istniejącego już aktu prawnego. Tymczasem, jak 
zostanie wskazane w dalszej części pracy, executive agreements nie zaw
sze mają źródło w dotychczasowym ustawodawstwie. Stąd też lepiej jest 
operować nazwą: „układy rządowe”12 lub też: „porozumienia władzy 
wykonawczej”. Taki wybór jasno wskazuje na gałąź władzy, zaangażo
waną w zawarcie stosownego układu, a tym samym lepiej i pełniej oddaje 
istotę tychże aktów.

Z kolei termin executive order tłumaczy się wymiennie jako rozpo
rządzenie egzekutywy, bądź też rozporządzenie wykonawcze, gdyż tym 
razem istota aktu prawnego usprawiedliwia taki przekład.

11 Zatem, United States v. Nixon 418 U.S. 683, 1974 oznacza, że tekst tego orzeczenia 
z 1974 roku znajduje się w tomie 418. United States Reports, począwszy od strony 683.

12 Za: Wacław Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne w systemie prawnym Sta
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Toruń: Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 1964, s. 225.

http://www.findlaw.com
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ANEKS

Tabela 1. Klasyfikacja wszystkich porozumień międzynarodowych zgodnie z typem 
ustroju państwa, z którym zawierano umowę

demo
kratyczny totalitarny

autory
tarny,

wojskowy

autory
tarny,

nie
wojskowy

kolo
nialny

porozumie
nia wielo
stronne

Truman 5 3 ,9 1,8 5 ,3 3 0 ,9 0 ,3 7,9

Eisenhower 1 4 9 ,0 2 ,3 5 ,9 3 3 ,0 0,2 9 ,4

Eisenhower II 53,1 3,9 4 ,7 2 8 ,4 1,0 8 ,9

Kennedy 4 7 ,7 3,7 6 ,3 3 2 ,6 0 ,6 9,1

Johnson 4 4 ,0 7,0 7 ,2 2 7 ,4 1,4 12,9

Nixon 1 35 ,8 9 ,7 10 ,5 3 1 ,9 0,8 11,3

Nixon II 3 4 ,4 15,7 6 ,0 2 9 ,4 1,3 13,1

Ford 3 5 ,6 7,5 11 ,9 3 3 ,9 0 ,5 10,7

Carter 38 ,8 8 ,6 9 ,9 3 3 ,4 0,1 8,1

Reagan 1 4 5 ,5 8,2 11 ,9 2 6 ,6 1,3 6 ,6

Demokraci 4 5 ,3 5,7 7 ,4 3 1 ,0 1,0 9 ,6

Republikanie 4 3 ,3 9 ,6 8 ,4 30 ,8 0,8 9 ,9

Źródło: United States Treaties and Other International Agreements. Washington, 
D.C.: Department o f State, 1952- oraz Igor I. Kavass, A dolf Sprudzs (eds.), Current 
Treaty Index. Buffalo, N.Y.: W.S. Hein, Co., 1984. Dane za: Gary King, Lyn 
Ragsdale, The Elusive Executive: Discovering Statistical Patterns in the Presidency. 
Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1988, s. 156-159.
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Tabela 2. Weta prezydenckie oraz ich oddalanie, Truman-Clinton

liczba wet weta oddalone

Truman 250 12

Eisenhower 181 2

Kennedy 21 0

Johnson 30 0

Nixon 43 7

Ford 66 12

Carter 31 2

Reagan 78 9

Bush 46 1

Clinton 1 17 1

Źródło: Statistical Abstracts o f  the United States. Washington, D.C.: U.S. Govern
ment Printing Office, 1986 oraz Presidential Vetoes. Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office, 1960. Dane za: Thomas E. Cronin, Michael A. Ge
novese, The Paradoxes o f  the American Presidency. New York: Oxford University 
Press, 1998, s. 182.
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Tabela 3. Klasyfikacja wszystkich porozumień międzynarodowych (traktaty, porozumienia 
władzy wykonawczej, protokoły i konwencje) na sfery, których dotyczą (dane w %)

handel 
i dy
plo

macja

pomoc
dla

zagra
nicy

obrona
prawa
czło
wieka

współ
praca

ekono
micz

na

ochro
na śro
dowi
ska 

i zaso
bów 
natu
ral

nych

rol
nictwo

proto
kół dy
ploma
tyczny 
i kwes

tie 
kultu
ralne

Truman II 8 ,3 4 ,2 2 4 ,6 2 7 ,7 15,3 11,3 6 ,6 1,9

Eisenhower 1 8,8 5 ,9 30 ,2 17,9 10,7 11,7 14,0 0 ,6

Eisenhower II 7 ,6 5 ,9 24,1 7,7 9 ,2 16,9 27,1 1,4

Kennedy 13,4 10,2 12,5 8 ,5 7 ,6 14,1 32 ,5 1,2

Johnson 14,5 2,8 13,4 7,2 9,1 2 2 ,2 2 9 ,3 1,5

Nixon 1 19,1 3,2 17,7 6 ,0 6,2 17,5 2 8 ,9 1,4

Nixon II 17,8 3 ,7 16,5 6 ,3 7 ,9 23,1 24,1 0 ,5

Ford 11,7 4 ,5 11,3 14,8 9 ,9 2 1 ,3 2 5 ,5 0 ,9

Carter 17 ,9 2 ,4 7 ,4 15,6 8 ,3 2 6 ,7 2 0 ,4 1,4

Reagan 1 11,2 5 ,0 16,6 10,0 11,4 2 7 ,6 16,7 1,4

Reagan II 10 ,0 0,2 30 ,0 6 ,6 19,7 2 8 ,9 4 ,4 0 ,2

Bush 18,5 8,2 21 ,8 8 ,5 16,7 18,4 7 ,7 0,1

Clinton 1 18,8 4 ,9 22 ,2 11,5 15,1 25,1 2 ,2 0,1

Demokraci 14 ,9 4 ,6 15,5 13,8 10,9 2 0 ,6 18,4 1,3

Republikanie 13,0 5 ,0 21,1 10,2 11,1 19,6 18,9 0 ,9

Źródło: United States Treaties and Other International Agreements. Washington, 
D.C.: Department o f State, 1950-1980 oraz Igor I. Kavass, A dolf Sprudzs (eds.), 
Current Treaty Index. Buffalo, N.Y.: W.S. Hein, Co., 1982-1999. Dane za: Lyn 
Ragsdale, Vital Statistics on the Presidency: Washington to Clinton. Washington, 
D.C.: Congressional Quarterly, 1998, s. 326-329.



168 Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej

Tabela 4. Prezydenci i kształt polityczny Kongresu

Lata Kadencja
Kongresu

Izba Reprezentantów Senat
Prezydent

Większość Mniejszość Większość Mniejszość

19 4 5 -4 7 79. D-243 R-190 D-56 R-38 D-Roosevelt
D-Truman

1947—49 80. R-246 D-188 R-51 D-45 D-Truman
1949-51 81. D-263 R-171 D-54 R-42 D-Truman
1951-53 82. D-234 R-199 D-49 R-47 D-Truman
1953-55 83. R-221 D-213 R-48 D-47 R-Eisenhower
1955-57 84. D-232 R-203 D-48 R-47 R-Eisenhower
1957-59 85. D-234 R-201 D-49 R-47 R-Eisenhower
1959-61 86 . D-284 R-153 D-64 R-34 R-Eisenhower
1961-63 87. D-262 R-175 D-65 R-35 D-Kennedy

1963-65 88. D-258 R-176 D-67 R-33
D-Kennedy
D-Johnson

1965-67 89. D-295 R-140 D-68 R-32 D-Johnson
1967-69 90. D-248 R-187 D-64 R-36 D-Johnson
1969-71 91. D-243 R-192 D-57 R-43 R-Nixon
1971-73 92. D-255 R-180 D-54 R-44 R-Nixon

1973-75 93. D-242 R-192 D-56 R-42 R-Nixon
R-Ford

1975-77 94. D-291 R-144 D-60 R-37 R-Ford
1977-79 95. D-292 R-143 D-61 R-38 D-Carter
1979-81 96. D-277 R-158 D-58 R-41 D-Carter
1981-83 97. D-243 R-192 R-53 D-46 R-Reagan
1983-85 98. D-268 R-167 R-54 D-46 R-Reagan
1985-87 99. D-252 R-182 R-53 D-47 R-Reagan
1987-89 100 . D-258 R-177 D-55 R-45 R-Reagan
1989-91 1 0 1 . D-260 R-175 D-55 R-45 R-Bush
1991-93 10 2 . D-267 R-167 D-56 R-44 R-Bush
1993-95 103. D-258 R-176 D-57 R-43 D-Clinton
1995-97 104. R-230 D-204 R-53 D-47 D-Clinton
1997-99 105. R-228 D-206 R-55 D-45 D-Clinton
1999-01 106. R-223 D-211 R-55 D-45 D-Clinton
2001-03 107. D-221 R-212 R-50 D-50 R-Bush
2003- 108 R-229 D-205 R-51 D-48 R-Bush

Pogrubionym drukiem podano nazwiska prezydentów, którzy pochodzili z tej samej 
partii politycznej, co większość w obu izbach Kongresu, zaś pogrubioną kursywą -  
tych, których partia posiadała większość tylko w  jednej z izb.

Źródło: Michael A. Genovese, The Power o f  the American Presidency: 1789 2000. New 
York: Oxford University Press, 2001, s. 208-209 oraz Congressional Quarterly's Guide to 
Congress. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 2000, s. 1095-1096 oraz 
http://clerk.house.gov/histHigh/Congressional_Histoiy/partyDiv.php i http://clerk.house. 
gov/members/congProfile.php

http://clerk.house.gov/histHigh/Congressional_Histoiy/partyDiv.php
http://clerk.house
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5. Jednostki tworzące Urząd Wykonawczy Prezydenta (The Executive 
Office O f The President, EOP):

1. Council o f Economic Advisers
2. Council on Environmental Quality
3. Domestic Policy Council
4. National Economic Council
5. National Security Council
6. Office o f Administration
7. Office o f Faith-Based and Community Initiatives
8. Office o f Homeland Security
9. Office o f Management and Budget
10. Office o f National AIDS Policy
11. Office o f National Drug Control Policy
12. Office o f Science & Technology Policy
13. Office o f the United States Trade Representative
14. President’s Critical Infrastructure Protection Board
15. President’s Foreign Intelligence Advisory Board
16. USA Freedom Corps
17. White House Military Office

Stan na luty 2003
Źródło: http://www.whitehouse.gov/govemment/eop.html

http://www.whitehouse.gov/govemment/eop.html
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6. Przypadki użycia amerykańskich sił zbrojnych poza granicami kraju 
w latach 1798-1999

Poniższa lista została sporządzona przez pracownika Congressional Re
search Service -  Richarda F. Grimmetta. Zestawienie n i e  z a w i e r a  
działań związanych z: obowiązkami o charakterze wojskowym, wynika
jącymi z aktywności w ramach ONZ i innych organizacji wielostronnych, 
realizowaniem akcji o charakterze tajnym, pomocą w usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych, szkoleniem oddziałów w innych państwach, a także 
aktywnością będącą wynikiem stacjonowania sił amerykańskich w kra
jach sojuszniczych. Czcionką pogrubioną wyróżniono wojny, z którymi 
wiązało się kongresowe wypowiedzenie wojny (5 wypadków, 11 
państw). Lista obejmuje interwencje do 17 maja 1999 roku.
W niektórych rejonach interweniowano kilkakrotnie w tym samym roku, 
co odzwierciedlono w zestawieniu jako oddzielne akcje (np. czterokrotne 
działania w Bośni w 1994 roku).

ROK MIEJSCE
1798-1800 wojna morska z Francją
1801-1805 Trypolis

1806 Meksyk (terytorium Hiszpanii)

1806-1810 Zatoka Meksykańska
1810 Floryda zachodnia (terytorium Hiszpanii)
1812 wschodnia Floryda (terytorium Hiszpanii)

1812-1815 wojna z Wielką Brytanią
1813 Floryda zachodnia (terytorium Hiszpanii)

1813-1814 Wyspy Marquesas
1814 Floryda (terytorium Hiszpanii)

1814-1825 Karaiby
1815 Algier

1815 Trypolis
1816 Floryda (terytorium Hiszpanii)

1816-1818 Floryda (terytorium Hiszpanii)
1817 Wyspa Amelia (terytorium Hiszpanii)

1818 Oregon (teren sporny pomiędzy Rosją i Wielką Brytanią)

1820-1823 Afryka
1822 Kuba
1823 Kuba
1824 Puerto Rico
1825 Kuba
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ROK MIEJSCE
1827 Grecja

1831-1832 Falklandy
1832 Sumatra
1833 Argentyna

1835-1836 Peru
1836 Meksyk

1838-1839 Sumatra
1840 Fidżi
1841 Wyspa Drummond
1841 Samoa
1842 Meksyk

1843 Chiny

1843 Afryka
1844 Meksyk

1846-1848 wojna z Meksykiem
1849 Smyrna
1851 Turcja
1851 Wyspa Johannsa

1852-1853 Argentyna
1853 Nikaragua

1853-1854 Japonia
1853-1854 Wyspy Ryukyu i Bonin

1854 Chiny
1854 Nikaragua
1855 Chiny

1855 Fidżi

1855 Urugwaj
1856 Panama
1856 Chiny
1857 Nikaragua
1858 Urugwaj
1858 Fidżi

1858-1859 Turcja
1859 Paragwaj
1859 Meksyk

1859 Chiny

1860 Angola
1860 Kolumbia (Zatoka Panamska)
1863 Japonia
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ROK MIEJSCE
1864 Japonia
1864 Japonia
1865 Panama
1866 Chiny

1866 Meksyk
1867 Nikaragua
1867 Formoza
1868 Japonia
1868 Urugwaj
1868 Kolumbia
1870 Meksyk

1870 Hawaje
1871 Korea
1873 Kolumbia (Zatoka Panamska)

1873-1896 Meksyk
1874 Hawaje
1876 Meksyk
1882 Egipt
1885 Panama
1888 Korea
1888 Haiti

1888-1889 Samoa
1889 Hawaje
1890 Argentyna
1891 Haiti
1891 Cieśnina Beringa
1891 Chile
1893 Hawaje
1894 Brazylia
1894 Nikaragua

1894-1895 Chiny

1894-1895 Chiny

1894-1896 Korea
1895 Kolumbia
1896 Nikaragua
1898 Nikaragua
1898 wojna z Hiszpanią

1898-1899 Chiny

1899 Nikaragua
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ROK MIEJSCE
1899 Samoa

1899-1901 Filipiny

1900 Chiny

1901 Kolumbia
1902 Kolumbia
1902 Kolumbia
1903 Honduras
1903 Dominikana
1903 Syria

1903-1904 Abisynia
1903-1914 Panama

1904 Dominikana
1904 Tanger (Maroko)
1904 Panama

1904-1905 Korea
1906-1909 Kuba

1907 Honduras
1910 Nikaragua
1911 Honduras
1911 Chiny
1912 Honduras
1912 Panama
1912 Kuba
1912 Kuba
1912 Turcja

1912-1925 Nikaragua
1912-1941 Chiny

1913 Meksyk
1914 Haiti
1914 Dominikana

1914-1917 Meksyk
1915-1934 Haiti

1916 Chiny
1916-1924 Dominikana

1917 Chiny

1917-1918 Niemcy i Austro-Węgry (1 wojna światowa)
1917-1922 Kuba
1918-1919 Meksyk

1918-1920 Panama
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ROK MIEJSCE
1918-1920 Rosja Radziecka

1919 Dalmacja
1919 Turcja
1919 Honduras
1920 Chiny

1920 Gwatemala
1920-1922 Rosja

1921 Panama i Kostaryka
1922 Turcja

1922-1923 Chiny
1924 Honduras
1924 Chiny

1925 Chiny

1925 Honduras
1925 Panama

1926-1933 Nikaragua
1926 Chiny
1927 Chiny
1932 Chiny

1933 Kuba
1934 Chiny

1940
Nowa Fundlandia, Bermudy, Bahamy, Jamajka, Antigua, Trynidad, 

St. Lucia oraz Gujana Brytyjska
1941 Grenlandia
1941 Gujana Holenderska
1941 Islandia
1941 Niemcy

1941-1945
Japonia, Niemcy, Włochy, Bułgaria, Węgry i Rumunia (II wojna 

światowa)
1945 Chiny

1946 Triest
1948 Palestyna
1948 Berlin

1948-1949 Chiny
1950-1953 wojna koreańska
1950-1955 Formoza (Tajwan)
1954-1955 Chiny

1956 Egipt
1958 Liban

1959-1960 Karaiby
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ROK MIEJSCE
1962 Tajlandia
1962 Kuba

1962-1975 Laos
1964 Kongo

1964-1973 wojna wietnamska
1965 Dominikana
1967 Kongo
1970 Kambodża
1974 Cypr

1975 Wietnam

1975 Kambodża
1975 Wietnam

1975 incydent z USS M ayagiiez  (Kambodża)
1976 Liban

1976 Korea
1978 Zair

1980 Iran

1981 Salwador

1981 Libia
1982 półwysep Synaj
1982 Liban
1982 Liban

1983 Egipt
1983-1989 Honduras

1983 Czad
1983 Grenada
1984 Zatoka Perska
1985 incydent z Achilla Lauro (Morze Śródziemne)
1986 Libia
1986 Libia
1986 Boliwia

1987-1988 Zatoka Perska
1988 Panama
1989 Libia
1989 Panama
1989 Kolumbia, Boliwia i Peru
1989 Filipiny

1989-1990 Panama
1990 Liberia
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ROK MIEJSCE
1990 Arabia Saudyjska
1991 Irak

1991 Irak

1991 Zair
1992 Sierra Leone
1992 Kuwejt
1992 Irak
1992 Somalia
1993 Irak

1993 Irak

1993 Bośnia
1993 Bośnia
1993 Irak

1993 Somalia
1993 Irak

1993 Irak

1993 Macedonia
1993 Haiti
1994 Bośnia
1994 Bośnia
1994 Bośnia
1994 Rwanda
1994 Macedonia
1994 Haiti
1994 Bośnia
1994 Haiti
1994 Bośnia
1994 Macedonia
1995 Somalia
1995 Haiti
1995 Bośnia
1995 Bośnia
1995 Haiti
1995 Bośnia
1995 Bośnia
1996 Haiti
1996 Liberia
1996 Liberia
1996 Republika Środkowoafrykańska
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ROK MIEJSCE
1996 Bośnia
1996 Rwanda i Zair
1996 Bośnia
1997 Albania
1997 Kongo i Gabon
1997 Sierra Leone
1997 Bośnia
1997 Kambodża
1997 Bośnia
1998 Gwinea-Bissau
1998 Bośnia
1998 Kenia i Tanzania
1998 Albania
1998 Afganistan i Sudan

1998 Liberia
1998 Irak

1998-1999 Irak

1999 Bośnia
1999 Kenia
1999 Jugosławia
1999 Albania, Macedonia i Jugosławia
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