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Prezydencka sukcesja*

Według rozpowszechnionej opinii rola prezydenckiego sukcesora jest jedy-
nym zadaniem, jakie ma do spełnienia wiceprezydent Stanów Zjednoczo-
nych. Choć wiceprezydent pełni także obowiązki przewodniczącego Senatu 
oraz ma do spełnienia liczne funkcje o charakterze instytucjonalnym, poli-
tycznym i ceremonialnym1, kwestia przejęcia urzędu prezydenckiego w razie 
jego opróżnienia, lub też tymczasowego sprawowania władzy i obowiązków 
szefa egzekutywy wobec zaistnienia „prezydenckiej niezdolności” do sprawo-
wania urzędu, pozostaje najbardziej znaczącym obowiązkiem konstytucyj-
nym, mającym też ogromne konsekwencje polityczne. Gdy ojcowie założy-
ciele tworzyli w Filadelfi i zręby państwa amerykańskiego, powołując do życia 
urząd wiceprezydenta, mieli na względzie przede wszystkim kwestię zapew-
nienia wyboru takiego prezydenta, który miałby ogólnokrajową legitymację. 
Chcąc przezwyciężyć lokalne sentymenty, wyposażyli elektorów w drugi głos 
elektorski, który musiałby być oddany na kandydata z innego niż elektorzy 
stanu. By ów drugi głos nie był zmarnowany, osoba, która w głosowaniu 
elektorów uzyskała drugi najwyższy wynik, miała zostać wiceprezydentem. 
Powołanie tego urzędu rozwiązywało też kwestię przewodniczenia obradom 
Senatu oraz oddawania, w razie potrzeby, rozstrzygającego głosu. Gdyby miał 
nim zostać jeden z senatorów, wówczas jego rodzinny stan miałby przewagę 
nad innymi – ów senator dysponowałby bowiem dwoma głosami: jednym, 

*  Niniejszy tekst jest fragmentem pracy doktorskiej autora pt. Mechanizmy wyłaniania 
kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i formy uczestnictwa wiceprezydenta 
w sprawowaniu władzy w latach 1976–2009, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka 
Bankowicza i obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim w styczniu 2012 r. Praca ukazała się 
drukiem w 2014 roku (Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza polito-
logiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

1  J.K. Goldstein, Th e Modern American Vice Presidency: Th e Transformation of a political 
Institution, Princeton 1982, s. 151–201; P. Light, Vice-Presidential Power: Advive and Infl uence 
in the White House, Baltimore 1984, s. 27–100.
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regularnym, jako senator; oraz drugim, dodatkowym, jako przewodniczący 
Senatu. 

Wreszcie równie palącym problemem była sprawa pełnienia obowiązków 
głowy państwa w razie opróżnienia urzędu prezydenta. Aleksander Hamilton 
zaproponował, by „podczas wakatu na urzędzie prezydenta jego obowiązki 
były sprawowane przez przewodniczącego Senatu”2. Pomysł ten podchwyco-
no, wychodząc z założenia, że wiceprezydent jako osoba, która sprawuje swo-
je stanowisko w wyniku uzyskania głosów w wyborach na prezydenta, „może 
być słusznie oceniana jako druga w kolejności posiadająca kwalifi kacje do 
pełnienia funkcji prezydenta, toteż może być wyznaczona”3 jako pierwsza 
w kolejności w linii prezydenckiej sukcesji. Omówienie historycznych uwa-
runkowań, które wpłynęły na współczesny kształt tejże sukcesji w Stanach 
Zjednoczonych, jest celem niniejszego tekstu. 

Gdy w marcu 1841 roku William Henry Harrison obejmował prezyden-
turę, był najstarszym do tej pory prezydentem zaprzysiężonym na pierwszą 
kadencję. Wkrótce miało się też okazać, że był tym prezydentem, który swój 
urząd sprawował najkrócej. Dzień złożenia prezydenckiej przysięgi przez 
Harrisona był chłodny, a sam prezydent dość lekko ubrany, toteż wygłaszając 
swoje przemówienie inauguracyjne, Harrison zaziębił się, a w wyniku powi-
kłań zdrowotnych zmarł miesiąc później. Ponieważ po raz pierwszy szef egze-
kutywy zmarł w trakcie pełnienia urzędu, rozgorzała gorąca debata na temat 
jego sukcesora. Został nim wiceprezydent John Tyler, ale ówczesne przepi-
sy nie precyzowały jego tytułu. Regulujący te kwestie paragraf 1 drugiego 
artykułu amerykańskiej konstytucji stanowił, że „w przypadku (…) śmierci 
prezydenta (…) jego władzę i obowiązki przejmuje wiceprezydent”. Wobec 
braku przepisu także o przejęciu „urzędu”, a nie tylko „władzy i obowiązków”, 
„Gabinet skonkludował, że Tyler powinien nosić tytuł «wiceprezydent peł-
niący obowiązki prezydenta»”4. Jednocześnie ten sam Gabinet doradził zło-
żenie przez Tylera osobnej, prezydenckiej przysięgi. Taki krok miał być „uży-
teczny dla nowego prezydenta przy mających nastąpić wkrótce potyczkach 
z Kongresem”5. W kontaktach z Gabinetem Tyler szybko i zdecydowanie wy-
kazał swoje cechy przywódcze. Gdy poinformowano go, że w administracji 
Harrisona „decyzje były podejmowane większością głosów, a prezydent, tak 
jak pozostali członkowie Gabinetu, dysponował jednym głosem”6, Tyler miał 
odpowiedzieć, że to „on jest prezydentem, i to on ponosi odpowiedzialność 

2  L. Hatch, A History of the Vice-Presidency of the United States, New York 1934, s. 3.
3  M. Nelson, Background Paper [w:] A Heartbeat Away. Report of the Twentieth Century 

Fund Task Force on the Vice Presidency, New York 1988, s. 27.
4  N.L. Peterson, Th e Presidency of William Henry Harrison and John Tyler, Lawrence 1989, 

s. 45.
5  B.S. Feinberg, Next in Line. Th e American Vice Presidency, New York 1996, s. 96.
6  E. Lindop, Presidents by Accident, New York 1996, s. 29–30.
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za swoją administrację”7. W niedługim czasie nowy prezydent wprowadził 
się do Białego Domu i wygłosił przemówienie, uznane później za jego mowę 
inauguracyjną. Na przełomie maja i czerwca 1841 roku zebrał się Kongres, 
gdzie wywiązała się debata, czy w proponowanej rezolucji legislatywa w kon-
taktach z Tylerem zwracać się będzie do niego jako do „prezydenta Stanów 
Zjednoczonych”, czy też w inny sposób8. Jednakże zarówno Izba Reprezen-
tantów, jak i Senat opowiedziały się za uznaniem Tylera prezydentem, a nie 
tylko za sprawującego jego obowiązki9. I chociaż w prywatnych rozmowach 
mówiono o Tylerze per „Jego Przypadkowość”, a po okresie sprawowania 
urzędu w ofi cjalnych pismach Departamentu Stanu tytułowano go „były 
wiceprezydent”10, to właśnie Tyler ustanowił precedens, na mocy którego 
wiceprezydent przejmuje zarówno władzę, obowiązki, jak i urząd szefa egze-
kutywy. Mimo niejasności konstytucyjnych współcześni Tylera najwyraźniej 
uznali, że „to, czy wiceprezydent staje się prezydentem, czy też urzędującym 
prezydentem, to jedynie kwestia semantyczna”11. Gdy bowiem „w 1850 roku 
zmarł kolejny prezydent, Zachary Taylor, sukcesja wiceprezydenta Tylera zo-
stała uznana za pełną”12. Pomimo początkowej niepewności wobec zdecydo-
wanego stanowiska Tylera ani Gabinet, ani Kongres nie uznali jego działań 
za uzurpację, ale za poprawną interpretację przepisów konstytucji. W rzeczy 
samej, czy ta interpretacja była zgodna z intencjami ojców założycieli?

Potrzeba zapewnienia ciągłości władzy prezydenckiej była dla delegatów 
na Kongres w Filadelfi i oczywista, a wynikała choćby z doświadczeń kolo-
nialnych, kiedy to „spośród 130 gubernatorów, którzy sprawowali władzę 
w koloniach przed rewolucją, około 1/3 zmarła w trakcie pełnienia swych 
obowiązków”13. Jednakże każda z kolonii, zarówno królewskich, jak i prywat-
nych, miała ustalone mechanizmy powoływania sukcesora, a także osoby wy-
konującej obowiązki gubernatora, gdyby ten przebywał akurat poza kolonią, 
umarł, bądź z innych powodów był niezdolny do sprawowania swych obo-
wiązków. Wówczas, ze względu na różnorodne przepisy, istniała cała gama 
możliwości zastąpienia gubernatora. Jego obowiązki mógł pełnić guberna-
tor tymczasowy (interim governor), zastępca gubernatora (deputy governor), 
wicegubernator (vice-director), Rada kolonii bądź jeden z komisarzy. Urzę-
dujący gubernator mógł zostać wybrany przez Radę, zastępcę mógł wybrać 

7  Ibidem, s. 30.
8  Zob. J. Feerick, From Failing Hands. Th e Story of Presidential Succession, New York 1965, 

s. 95–96.
9  N.L. Peterson, op.cit., s. 50.
10  R. Silva, Presidential Succession, New York 1968, s. 21.
11  B. Bayh, One Heartbeat Away. Presidential Disability and Succession, Indianapolis 1968, 

s. 15.
12  J. Feerick, Th e Twenty-Fift h Amendment. Its Complete History and Applications, New 

York 1992, s. 8.
13  Idem, From Failing…, s. 32.
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sam gubernator, lub też, do czasu wybrania nowego zarządcy, urzędującym 
gubernatorem zostawał przewodniczący Rady kolonii14. Gdy rozpoczęła się 
rewolucja amerykańska i kolonie przekształciły się w niepodległe stany, każ-
dy z nich przyjął nowe konstytucje stanowe, których „autorzy wprowadzali 
słabą władzę gubernatora wobec mocnej pozycji legislatury stanowej”15, nie 
zapominając jednak o przepisach dotyczących sukcesji. Tak jak w przypadku 
kolonii, tak i teraz stany wprowadzały różnorakie mechanizmy. Za powody 
opróżnienia urzędu podawano śmierć, nieobecność na terenie stanu, cho-
robę, niezdolność, rezygnację, usunięcie z urzędu, a także samo postawie-
nie w stan oskarżenia16. Jedynie jednak konstytucja Karoliny Południowej 
wprowadziła przepis, że „wicegubernator (lieutenant governor) przejmował 
urząd gubernatora”. W pozostałych przypadkach następca przejmował jedy-
nie „władzę i obowiązki, i to tylko na ograniczony okres”17. Również różny był 
tytuł i tryb powoływania sprawującego urząd gubernatora. 

Artykuły Konfederacji nie przewidywały sukcesora, zapewne dlatego, że 
prezydent był wybierany przez Kongres i jedyną jego funkcją było przewod-
niczenie obradom Kongresu – nie miał poza tym żadnych uprawnień. Te po-
siadał jedynie Kongres, jego członkowie mogli zatem w każdej chwili odwo-
łać prezydenta i powołać nowego. W tej sytuacji ustanowienie mechanizmów 
sukcesji nie było konieczne.

Stawał się to jednak dość istotny problem wobec rozpoczęcia obrad kon-
wencji konstytucyjnej, mającej określić ustrojowe zręby nowo powstającej 
republiki. W toku coraz to nowych koncepcji i dyskusji nad nimi dość szyb-
ko pojawił się pomysł, by władzę wykonawczą sprawował prezydent Stanów 
Zjednoczonych. W kwestii sukcesji w przedstawionej przez reprezentującego 
Nowy Jork Aleksandra Hamiltona propozycji czytamy, że „w razie rezygnacji 
lub usunięcia gubernatora [prezydenta] jego władza powinna być sprawo-
wana przez przewodniczącego Senatu do czasu wyboru sukcesora”18, co za-
kładało wprowadzenie przyspieszonych wyborów. Równocześnie Hamilton 
proponował, by prezydent sprawował swą władzę dożywotnio, dlatego też 
jego plan „nie został w ogóle przedyskutowany”19. 

Kwestia sprawowania obowiązków prezydenta w razie niezdolności czy-
nienia tego przez osobę na to stanowisko wybraną stanowiła jednak istot-
ną część dyskusji nad konstrukcją urzędu prezydenckiego. Gdy zatem poja-
wiła się koncepcja utworzenia urzędu wiceprezydenta, który miałby być ex 
offi  cio przewodniczącym Senatu, kompetencja tymczasowego sprawowania 

14  Ibidem, s. 26–35.
15  S. Milkis, M. Nelson, Th e American Presidency, Washington, D.C. 2003, s. 3.
16  Szerzej zob. J. Feerick, From Failing…, s. 37.
17  Ibidem. 
18  M. Farrand, Th e Records of the Federal Convention of 1787, vol. I, New Haven 1966, 

s. 292.
19  J. Feerick, From Failing…, s. 43
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obowiązków prezydenta niemal automatycznie została wpisana jako jedna 
z funkcji wiceprezydentury. W jednym ze szkiców amerykańskiej konsty-
tucji, które na podstawie dyskusji podczas obrad konwencji konstytucyjnej 
Hamilton sporządził na własny użytek, w odniesieniu do kwestii szeroko ro-
zumianej prezydenckiej niezdolności czytamy, że

(…) przewodniczący Senatu powinien być [z urzędu] wiceprezydentem Stanów 
Zjednoczonych. W razie śmierci, rezygnacji, wszczęcia procedury usunięcia z urzędu 
bądź nieobecności prezydenta na terenie kraju wiceprezydent powinien sprawować 
władzę, którą konstytucja powierza prezydentowi, aż do czasu wyznaczenia nowe-
go prezydenta lub powrotu starego na terytorium USA, o ile jego nieobecność była 
uzgodniona z Senatem i Zgromadzeniem20. 

 Pod koniec obrad sformowana została też Komisja ds. Szczegółowych 
(Committee of Detail), której celem miało być podsumowanie poczynionych 
przez delegatów uzgodnień, ich sformułowanie oraz przedstawienie do dal-
szej dyskusji. Po dwóch tygodniach komisja przedstawiła swój raport – pro-
jekt amerykańskiej konstytucji. W kwestii sukcesji czytamy w nim, iż 

(…) w przypadku usunięcia urzędu, śmierci, rezygnacji bądź niezdolności do spra-
wowania władzy i wypełniania obowiązków, władzę i obowiązki przejmie przewodni-
czący Senatu, do czasu wybrania nowego prezydenta lub też usunięcia prezydenckiej 
niezdolności21.

Taka propozycja konsolidowała w sobie elementy wcześniejszych suge-
stii22, jak również przepisów konstytucji stanowych oraz rozwiązań znanych 
z czasów kolonialnych. Ponieważ w wielu miejscach i wielu momentach 
obrady konwencji konstytucyjnej przybierały burzliwy i dramatyczny cha-
rakter, licznym punktom spornym nie nadano precyzyjnego kształtu, okre-
ślając je jedynie w zarysie. Szczegóły miała dopracować tzw. Komisja Spraw 
Odłożonych (Committe on Postpone Matters, Committee of Unfi nished Parts), 
zwana też Komisją Jedenastu (Committee of Eleven). Ostatni element ukła-
danki w odniesieniu do prezydenckiej sukcesji, stanowisko wiceprezydenta, 
dodany został właśnie w wyniku jej uzgodnień. W przedstawionym raporcie, 
w odniesieniu do sukcesji znalazł się przepis niemal identyczny z propozycją 
Komisji ds. Szczegółowych. Różnica była taka, że w miejsce, gdzie wcześniej 
proponowano, by „władzę i obowiązki przejmował przewodniczący Senatu”, 
w myśl koncepcji Komisji Jedenastu miał je przejmować wiceprezydent23 bę-
dący z urzędu przewodniczącym Senatu.

20  M. Farrand, Th e Records of the Federal Convention of 1787, vol. III, s. 625.
21  Ibidem, vol. II, s. 186, art. X [IX]. 
22  Chodzi o wspomniany już Plan Hamiltona oraz propozycję Charlesa Pickneya. Tekst 

tej drugiej w: ibidem, vol. III, s. 595–601. 
23  Notes of the Debates in the Federal Convention of 1787 Reported by James Madison, 

Athens, Ohio 1984, s. 575. 
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Ten pomysł okazał się ostateczny, choć należy wspomnieć, że w toku 
dyskusji nad sukcesorem dla pozbawionego z różnych powodów możliwo-
ści dalszego urzędowania prezydenta pojawiały się też pomysły, by tymcza-
sowo obowiązki prezydenta sprawował Prezes Sądu Najwyższego lub kole-
gialne ciało pod nazwą Rada Prezydencka (Th e Council to the President)24. 
Niemniej końcowy wynik dyskusji konwencji musiał zostać teraz skierowany 
do Komisji ds. Stylu (Committee of Style), utworzonej w celu „zredagowania 
i przygotowania w formie pisemnej uzgodnionych przez delegatów artyku-
łów i przedłożenia ich Kongresowi”25. 

John Feerick zauważa jednak, że Komisja ta, konsolidując dwa fragmenty 
w jedną całość, dokonała dość istotnej ingerencji. Otóż w przekazanych Ko-
misji fragmentach czytamy: 

W wypadku usunięcia prezydenta z urzędu lub wskutek jego śmierci, ustąpienia lub 
niezdolności do wykonywania obowiązków tego urzędu, władzę i obowiązki prezyden-
ta wykonywać będzie wiceprezydent aż do wyboru nowego prezydenta lub do czasu 
ustania niezdolności26.
Legislatura może wyznaczyć w drodze ustawy osobę upoważnioną do wykonywania 
urzędu prezydenta w wypadku śmierci, ustąpienia lub niezdolności do wykonywa-
nia obowiązków zarówno przez prezydenta, jak i wiceprezydenta; wyznaczona przez 
Kongres osoba będzie pełnić te obowiązki do czasu ustania niezdolności lub wyboru 
nowego prezydenta27.

Tymczasem projekt, który Komisja przekazała do podpisu delegatom 
i który stał się późniejszą konstytucją, został w istotny sposób zmieniony. 
O ile w zaznaczonym kursywą fragmencie widać wyraźnie, że wiceprezydent 
miałby przejąć tylko „władzę i obowiązki”, o tyle w zmienionym przepisie jest 
to nieprecyzyjne. Nie wiadomo bowiem, czy to, co „przechodzi na wicepre-
zydenta” (devolves on the vice president), to „władza i obowiązki” (powers and 
duties), czy też „urząd” (said offi  ce):

W wypadku usunięcia prezydenta z urzędu lub wskutek jego śmierci, ustąpienia lub 
niezdolności do wykonywania obowiązków tego urzędu, władzę i obowiązki prezyden-
ta przejmie wiceprezydent; Kongres wyznaczy w drodze ustawy osobę upoważnioną 
do przejęcia urzędu prezydenta w wypadku usunięcia z urzędu, śmierci, ustąpienia 
lub niezdolności do wykonywania obowiązków zarówno przez prezydenta, jak i wi-

24  Ibidem, s. 535. 
25  M. Farrand, op.cit., vol. II, s. 564.
26  „In case of his removal as aforesaid, death, absence, resignation or inability to discharge 

the powers or duties of his offi  ce the Vice President shall exercise those powers and duties until 
another President be chosen, or until the inability of the President be removed”.

27  „Th e Legislature may declare by law what offi  cer of the United States shall act as 
President in case of death, resignation, or disability of the President and Vice President; and 
such Offi  cer shall act accordingly, until such disability be removed or a President be elected”.
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ceprezydenta; wyznaczona przez Kongres osoba będzie pełnić te obowiązki do czasu 
ustania niezdolności lub wyboru nowego prezydenta28.

Jakkolwiek patrząc na kwestię sukcesora, obojętnie, czy miał on przej-
mować „urząd”, czy jedynie „władzę i obowiązki” prezydenta, problem był 
dla ojców założycieli rozstrzygnięty. Na tyle, że gdy drugi Kongres tworzył 
założenia późniejszej ustawy o sukcesji z 1792 roku, celem dyskusji nie było 
ustalenie sukcesora dla prezydenta, ale wyznaczenie linii sukcesji poza po-
chodzących z wyborów prezydenta i wiceprezydenta. Zabieg ten miał służyć 
przede wszystkim sprawnemu zarządzaniu państwem w razie wystąpienia 
podwójnego wakatu i braku możliwości sprawowania urzędów przez obydwu 
przedstawicieli władzy wykonawczej.

Pierwsze projekty w tym zakresie zgłaszano już w czasie działalności 
pierwszego Kongresu, lecz stosowne ustalenia przegłosowano dopiero w lu-
tym 1792 roku, a weszły w życie w marcu tegoż roku, po podpisaniu ustawy 
przez prezydenta Waszyngtona. Od początku ustalenia te szły w kierunku 
ustanowienia linii sukcesji w ten sposób, by skoro już prezydentura miała być 
sprawowana w zastępstwie, było ono udziałem osoby o silnych cechach przy-
wódczych, z jednoczesną mocną legitymacją. Stąd też idee, by pierwszym po 
wiceprezydencie w linii sukcesji mianować prezesa Sądu Najwyższego, sekre-
tarza stanu lub sekretarza skarbu, przewodniczącego pro tempore Senatu czy 
też spikera Izby Reprezentantów. Problem jednak w tym, że o sukcesji miały 
przede wszystkim decydować doraźne „ówczesne interesy i odczucia”29. Pro-
ponując hierarchię, nie myślano o urzędach, ale bardziej o osobach sprawu-
jących wówczas te urzędy. W wielu przypadkach dała też znać o sobie, znana 
jeszcze z czasów kongresów Kontynentalnego i Konstytucyjnego, niechęć 
do powierzania zbyt dużej liczby uprawnień w ręce jednej osoby lub urzę-
du. Przyglądając się opiniom senatorów i reprezentantów, można dojść do 
wniosku, że niemal zawsze istniało niebezpieczeństwo tyranii, a niemal ni-
gdy nie było idealnego rozwiązania. Przewodniczący pro tempore był przecież 
senatorem, w związku z czym wykonywałby instrukcje swojego stanu oraz 
sprawowałby dwa urzędy30. Prezes Sądu Najwyższego jako urzędujący prezy-
dent posiadałby w swych rękach kompetencje właściwe władzy sądowniczej 
i wykonawczej. Gdyby z kolei wybór padł na sekretarza stanu powoływanego 

28  „In case of the removal of the president from offi  ce, or of his death, resignation, or 
inability to discharge the powers and duties of the said offi  ce, the same shall devolve on the vice 
president, and the Congress may by law provide for the case of removal, death, resignation or 
inability, both of the president and vice president, declaring what offi  cer shall act accordingly, 
until the disability be removed, or the period for choosing another president arrive”. John 
Feerick omawia te kwestie w pracy From Failing…, s. 48–51. 

29  Ibidem, s. 57–62. 
30  Ibidem, s. 58. 
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przez prezydenta, a w razie jego odsunięcia – wiceprezydenta, szef egzekuty-
wy mógłby de facto wyznaczać swego następcę31.

Nie bez znaczenia były też rodzące się już wówczas podziały polityczne – 
warto podkreślić, że wyznaczeniu sekretarza stanu (był nim wówczas Th omas 
Jeff erson, czyli lider antyfederalistów) jako pierwszego w linii sukcesji sprze-
ciwiał się Senat, kontrolowany przez Aleksandra Hamiltona, a więc lidera 
federalistów32. Gdy bowiem Izba Reprezentantów odrzuciła pomysł umiesz-
czenia w linii sukcesji przewodniczącego pro tempore i spikera, a umieści-
ła w projekcie sekretarza stanu, Senat odrzucił poprawkę Izby, ponownie 
umieszczając w stosownym zapisie przewodniczącego pro tempore i spikera. 
Według tej propozycji, przyjętej później w Izbie i podpisanej przez prezy-
denta Waszyngtona, przewidywano jedynie przewodniczącego pro tempore 
i spikera jako sukcesorów w razie niemożności sprawowania urzędu przez 
prezydenta i wiceprezydenta. Dało się bowiem słyszeć głosy, że podwójne 
opróżnienie urzędu nie wydarzy się w ciągu następnych 100, a nawet 804 
lat33, przy czym – skąd takie liczby, trudno powiedzieć.

Między rokiem 1792 a 1886, kiedy to uchwalono kolejną ustawę o sukce-
sji, w trakcie sprawowania urzędu zmarło czterech prezydentów34 oraz pięciu 
wiceprezydentów35, a jeden, John C. Calhoun, zrezygnował. W żadnym jed-
nak przypadku fakt ten nie nastąpił w okresie jednej administracji. Gdyby 
tak się stało, zgodnie z przepisami ustawy o sukcesji z 1792 roku w okre-
ślonym przypadku mogło dojść do przeprowadzenia przyspieszonych wybo-
rów prezydenckich. W razie wystąpienia podwójnego wakatu sekretarz stanu 
miał powiadomić gubernatora każdego ze stanów o konieczności wyznacze-
nia elektorów w ciągu 34 dni przed pierwszą środą najbliższego grudnia36. 
Przeprowadzenie specjalnych wyborów nie byłoby jednak potrzebne, gdyby 
powiadomienie przez sekretarza stanu nie nastąpiło przynajmniej na dwa 
miesiące przed pierwszą środą grudnia trzeciego roku oryginalnego terminu 
prezydenckiej kadencji37.

Chociaż podwójny wakat nie zaistniał bardzo długo, do poważnego prob-
lemu w zapewnieniu sukcesji wewnątrz wykonawczego segmentu władzy 
było w kilku przypadkach bardzo niedaleko. Wspomnieć tu należy chociażby 
przypadek prezydenta Tylera, który w 1844 roku 

(…) wraz z członkami swego Gabinetu, i innymi uczestnikami życia publicznego, wy-
płynął na wojennym okręcie Princeton w dół rzeki Potomac. Podczas rejsu wystrze-

31  J. Feerick, Th e Twenty-Fift h…, s. 37.
32  Idem, From Failing…, s. 60
33  Idem, Th e Twenty-Fift h…, s. 37.
34  Byli to William Henry Harrison, Zachary Taylor, Abraham Lincoln i James Garfi eld.
35  Zmarli w tym okresie wiceprezydenci to: George Clinton (1812), Elbridge Gerry (1814), 

William R. King (1853), Henry Wilson (1875) i Th omas Hendricks (1885).
36  J. Feerick, Th e Twenty-Fift h…, s. 39.
37  R. Silva, op.cit., s. 113.
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lono salwy, a pod jego koniec kapitan okrętu wydał rozkaz odpalenia pocisku z dużej 
armaty, umiejscowionej na dziobie. Po wystrzeleniu pocisku armata eksplodowała, 
zabijając między innymi dwóch członków Gabinetu. Na szczęście prezydent Tyler 
znajdował się poniżej miejsca, gdzie znajdowała się owa armata, i zdołał uniknąć ka-
tastrofy38. 

Niewiele ponad dekadę później prezydent Franklin Pierce poważnie za-
chorował na malarię. W obu przypadkach nie zaistniała potrzeba sukcesji, 
gdyby jednak tak się stało, „nie było wiceprezydentów mogących przejąć 
urząd prezydenta”39 po Tylerze i Piersie – Tyler uzyskał prezydenturę w wy-
niku sukcesji, a wybrany wraz z Pierce’em wiceprezydent William King zmarł 
na gruźlicę w kwietniu 1853 roku.

W wyniku śmierci czterech prezydentów i sukcesji Johna Tylera, Millarda 
Fillmore’a, Andrew Johnsona i Chestera Arthura, wiceprezydentura pozosta-
wała nieobsadzona łącznie przez około trzynaście lat i jedenaście miesięcy. 
Gdy dodamy do tego śmierć urzędujących wiceprezydentów oraz rezygnację 
wiceprezydenta Johna Calhouna, okres ten jeszcze znacząco wzrośnie. Gdy 
w 1868 roku doszło do postawienia w stan oskarżenia prezydenta Andrew 
Johnsona, do jego usunięcia zabrakło jednego głosu. W kontekście linii suk-
cesji wskazywano zaś, że podejmując decyzję o uznaniu prezydenta za winne-
go bądź nie, przewodniczący pro tempore Senatu mógłby nie być bezstronny. 
W razie bowiem odsunięcia prezydenta od władzy to właśnie on zostałby 
nowym szefem egzekutywy.

Inne dramatyczne wydarzenia z lat 1881 i 1885 ujawniły kolejne niebez-
pieczeństwa. W 1881 roku zmarł prezydent Garfi eld i prezydenturę objął 
Chester Arthur. Arthur jednak „nie cieszył się dobrym zdrowiem, a w tam-
tym czasie Kongres nie odbywał swego posiedzenia, nie było zatem ani prze-
wodniczącego pro tempore, ani spikera”40. Sesja Kongresu nie odbywała się 
również w chwili, gdy w listopadzie 1885 roku zmarł wiceprezydent Th omas 
Hendricks. W obydwu przypadkach istniało zatem niebezpieczeństwo kry-
zysu konstytucyjnego na tyle poważnego, że na wszelki wypadek prezydent 
Grover Cleveland nie wziął udziału w pogrzebie Hendricksa. Stwierdził za 
to, że jego zdaniem, ówczesny „stan prawny, odnoszący się do prezydenc-
kiej sukcesji, wymagał natychmiastowego usprawnienia”41, w wyniku które-
go zdecydowano się na zmianę linii sukcesji z kongresowej na gabinetową. 
Zgodnie z jej założeniami, w razie konieczności, prezydenturę i jej obowiązki 
mieli przejmować poszczególni sekretarze na podstawie kolejności utwo-
rzenia departamentów42. Pierwszym byłby zatem sekretarz stanu, a dalej 

38  R.S. Rankin, Presidential Succession in the United States, „Th e Journal of Politics” 1946, 
vol. 8, nr 1, s. 49.

39  J. Feerick, Th e Twenty-Fift h…, s. 39–40.
40  R. Silva, op.cit., s. 118. 
41  Cyt. za: J. Feerick, From Failing…, s. 140.
42  R. Silva, op.cit., s. 119.

Prezydencka sukcesja

Laidler_2.indd   231Laidler 2 indd 231 2014-11-20   13:11:592014-11-20 13:11:59



232 Maciej Turek

sekretarz skarbu, sekretarz wojny, prokurator generalny, poczmistrz gene-
ralny, sekretarz marynarki wojennej oraz sekretarz zasobów wewnętrznych. 
Na takie rozwiązanie przystano z kilku powodów. Pierwszy powód był prak-
tyczny – nie będąc w sesji, Kongres nie miał przewodniczącego pro tempore 
ani spikera, linia kongresowa nie zawsze mogłaby zatem zapewnić ciągłość 
władzy prezydenckiej. Po wtóre, będący zawsze pod ręką szefowie departa-
mentów prócz ciągłości władzy zapewniali też kontynuowanie polityki admi-
nistracji. Wobec istnienia praktyki, która nazwana została później podzielo-
ną władzą (divided government), z jednej strony polegającej na sprawowaniu 
władzy wykonawczej przez przedstawiciela jednej partii politycznej, a drugiej 
posiadającej większość przynajmniej w jednej z izb Kongresu, politycy ci mie-
li siłą rzeczy różne poglądy na temat tego, w którą stronę powinien zmierzać 
kraj. Zwolennicy utrzymania sukcesji wewnątrz egzekutywy argumentowali 
zatem, że w przypadku objęcia prezydentury przez polityka z przeciwnego 
obozu będzie to równoznaczne ze zmianą zarówno polityki administracji, jak 
i konkretnych osób ową politykę realizujących. W przypadku sukcesji człon-
ka Gabinetu polityka realizowana przez pochodzącego z ogólnonarodowych 
wyborów prezydenta miała szansę być kontynuowana. Wreszcie ostatnim 
argumentem były „lepsze kwalifi kacje do prezydentury członka Gabinetu, 
[szczególnie] sekretarza stanu, niż zarówno przewodniczącego pro tempore, 
jak i spikera”43. Jak stwierdzał jeden z głównych orędowników proponowa-
nych zmian, „przewodniczący izb parlamentu nie stają się nimi ze względu 
na przydatność w egzekutywie”44. Poza tym „prawie wszyscy sekretarze stanu 
posiadali lepsze niż członkowie legislatywy cechy przywódcze”45. John Fe-
erick zwraca przy tym uwagę, że „sześciu byłych sekretarzy stanu wybrano 
prezydentami (Th omas Jeff erson, James Madison, James Monroe, John Qu-
incy Adams, Martin van Buren i James Buchanan), podczas gdy John Tyler 
został jedynym przewodniczącym pro tempore, który został prezydentem, 
a James Polk jedynym spikerem”46.

Ustawa o sukcesji z 1886 roku doprecyzowywała, że sukcesor inny niż wi-
ceprezydent nie obejmowałby prezydentury, lecz jedynie obowiązki i władzę 
prezydenta, przy czym, by tak się stało, musiał posiadać kwalifi kacje dotyczą-
ce wieku, urodzenia i miejsca zamieszkania, tak jakby ubiegał się o urząd pre-
zydenta w wyborach. Co do przyspieszonych wyborów, to choć przepis w tej 
kwestii był nieprecyzyjny, konstytucjonalista Charles S. Hamlin stwierdził, że 

43  J. Feerick, From Failing…, s. 145.
44  R. Silva, op.cit., s. 121.
45  Ibidem.
46  J. Feerick, From Failing…, s. 145. Więcej na temat kompetencji i realizowania 

przywództwa przez poszczególnych sekretarzy stanu zob. A. Mania, Department of State 1789–
1939: pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Kraków 2011.
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„Kongres był upoważniony, lecz nie zobowiązany, czyli mógł, ale nie musiał, 
zarządzić przeprowadzenie przyspieszonych wyborów prezydenckich”47. 

Kwestię tę rozstrzygnięto w roku 1945, kiedy to debatowano po raz ko-
lejny nad zmianami w Ustawie o prezydenckiej sukcesji. Opowiadając się za 
usunięciem klauzuli o przyspieszonych wyborach, reprezentant Mike Mon-
roney stwierdził, że 

(…) Spiker powinien sprawować urząd do końca oryginalnej kadencji prezydenta. 
Powinniśmy wystrzegać się podziałów i braku jedności, występujących zawsze przy 
okazji ogólnonarodowych wyborów. [Zaistnienie wakatu na stanowisku prezydenta 
to sytuacja], w której w kraju potrzebna jest wielka jedność48. 

W tym przypadku zmiany w linii sukcesji spowodowane były apelem pre-
zydenta Trumana. Był on zdania, że „osoba, która miałaby sprawować urząd 
prezydenta, powinna wcześniej sprawować urząd, na który zostałaby wybra-
na głosem ludu”49. Obowiązująca wówczas Ustawa o sukcesji wskazywała 
jako ewentualnego sukcesora sekretarza stanu. Był nim wtedy Edward Stet-
tinius Jr., niebędący nigdy kandydatem na żaden urząd elekcyjny, przez co 
nieposiadający, zdaniem Trumana, kwalifi kacji do prezydentury50. Prezydent 
zdymisjonował zatem Stettiniusa, a sekretarzem stanu uczynił Jamesa Byr-
nesa, którego uważał wówczas za „posiadającego najlepsze do sprawowania 
urzędu prezydenta kwalifi kacje”51. Ponadto, w trosce o zachowanie ciągłości 
władzy, „Truman i Byrnes udali się na konferencję do Poczdamu osobnymi 
samolotami”52. Inicjatywa ta stała się zwyczajem, gdy nieco ponad dwie de-
kady później wiceprezydent otrzymał swój ofi cjalny samolot, Air Force Two. 
Od tej pory, gdy prezydent i wiceprezydent podróżują w jednej chwili w to 
samo miejsce, lecą osobnymi samolotami, a gdy jeden z nich jest za granicą, 
drugi musi się znajdować na terenie kraju.

Jednakże jeszcze przed wylotem na konferencję w Poczdamie, w czerw-
cu 1945 roku, Truman w przesłanej do Kongresu wiadomości przekazał swe 
sugestie co do linii sukcesji wykraczającej poza wiceprezydenturę. Czytamy 
w niej, że zgodnie z obowiązującym prawem to „w gestii prezydenta znajdu-
je się wyznaczenie członków Gabinetu, a więc i bezpośredniego sukcesora”. 
Zdaniem Trumana, 

(…) tak daleko jak to możliwe, prezydentura powinna być sprawowana przez oso-
bę pochodzącą z wyborów. Wobec braku, prócz prezydenta i wiceprezydenta, oso-
by wybieranej w wyborach ogólnonarodowych, najodpowiedniejszym wydaje się 
spiker Izby Reprezentantów. Kongresmen, wybrany najpierw ze swego dystryktu,

47  Cyt. za: J. Feerick, From Failing…, s. 146.
48  Cyt. za: J. Feerick, Th e Twenty-Fift h…, s. 44.
49  H.S. Truman, Memoirs. Year of Decisions. 1945, Boston 1955, s. 22.
50  Ibidem, s. 23.
51  Ibidem.
52  R. Rankin, op.cit., s. 49.
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zostaje następnie wybrany spikerem przez większość reprezentantów, wybranych 
przez obywateli w dystryktach całego kraju. To właśnie reprezentanci mają bliższy 
kontakt z obywatelami. Dodatkowo, ponieważ są wybierani co dwa lata, ich mandat 
jest najświeższy53. 

Innymi słowy, kolejna osoba w linii sukcesji powinna zostać wybrana 
w sposób jak najbardziej demokratyczny, posiadając szeroki i świeżo uzyska-
ny mandat. 

Izba Reprezentantów zadziałała dość szybko, bo już po dziesięciu dniach 
od wystosowania przez Trumana listu odpowiedni projekt został przyję-
ty. Utknął jednak w Senacie. Co istotne, gdy w wyniku wyborów z listopa-
da 1946 roku władzę w obu izbach przejęli republikanie, prezydent Truman 
w dalszym ciągu domagał się podjęcia działań w sprawie zalecanych przez 
niego zmian w ustawie o prezydenckiej sukcesji. Truman oczekiwał zmian, 
mimo że gdyby zostały przyjęte, sukcesorem zostałby republikanin Joseph 
Martin, a nie poprzednio sprawujący funkcję spikera, wywodzący się z rodzi-
mego ugrupowania Trumana, Sam Rayburn.

Zgodnie z przyjętymi przepisami w przypadku podwójnego wakatu urzę-
dującym prezydentem miał zostać spiker Izby Reprezentantów, a w razie jego 
niezdolności – przewodniczący pro tempore Senatu. W dalszej kolejności 
znajdowali się członkowie Gabinetu. Urzędujący prezydent miałby sprawo-
wać swe obowiązki do końca aktualnej kadencji prezydenckiej, a przed za-
przysiężeniem był zobowiązany zrezygnować ze sprawowanego do tej pory 
urzędu. Należy też dodać, że po przyjęciu Ustawy o bezpieczeństwie naro-
dowym z 1947 roku (Th e National Security Act), w ramach nowo powstałego 
Departamentu Obrony scalono Departament Wojny oraz Departament Ma-
rynarki Wojennej. W ślad za tą reorganizacją z listy sukcesji zniknęli sekre-
tarze wojny i marynarki, a sekretarz obrony zajął miejsce w linii sukcesji za 
spikerem, przewodniczącym pro tempore oraz sekretarzami stanu i skarbu.

Kończąc swoje rozważania na temat zmian w linii prezydenckiej sukce-
sji, Truman napisał w swych pamiętnikach, że „wierzy, że powinien zostać 
wypracowany sposób wyboru następcy wiceprezydenta, gdy ten przejmie 
prezydenturę”54. Dwadzieścia lat po podpisaniu przez Harry’ego Trumana 
Ustawy o sukcesji z 1947 roku, taki sposób, zapisany w drugim dziale XXV 
poprawki do Konstytucji, stał się obowiązującym prawem.

Głównym celem poprawki miało być uzupełnienie niedopatrzeń ojców 
założycieli oraz wprowadzenie przepisów usprawniających działanie mecha-
nizmów przekazywania władzy w razie konieczności przeprowadzenia suk-
cesji, a jednocześnie uwzględnienie zmian dokonanych w strukturach władzy 

53  H.S. Truman, Special Message to Congress to Congress on the Succession to the Presidency, 
19 czerwca 1945, Public Papers of the Presidents of the United States [w:] Th e American 
Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=12201 (28.10.2009).

54  H.S. Truman, op.cit., s. 487.
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w ciągu kilkunastu dekad od uchwalenia pierwotnej wersji konstytucji, tak by 
zapisy nie kłóciły się z duchem czasu55.

W sekcji pierwszej poprawki dokonano konstytucyjnej legitymizacji pre-
cedensu Tylera. Od tej pory, nie na mocy precedensu, lecz przepisu konsty-
tucyjnego, wiceprezydent przejmuje władzę i obowiązki, jak również urząd 
prezydenta. 

Sekcja druga to rezultat uznania zmian statusu urzędu wiceprezydenta, 
będących skutkiem zwiększającego się zakresu obowiązków, a więc i wzro-
stu znaczenia amerykańskiej wiceprezydentury, jak również zabezpieczenia 
się przed możliwymi, wynikającymi z ówczesnego kontekstu politycznego, 
zagrożeniami. 

Otóż po śmierci prezydenta Kennedy’ego, jego następca Lyndon B. John-
son nie cieszył się dobrym zdrowiem do tego stopnia, że jego żona Lady Bird 
radziła mu, by ze względów zdrowotnych zrezygnował z ubiegania się o pre-
zydenturę w wyborach roku 196456. Wobec braku wiceprezydenta, zgodnie 
z obowiązującym wtedy prawem piastowanie obowiązków prezydenta w ra-
zie śmierci Johnsona spadłoby na Spikera Izby Reprezentantów, 72-letniego 
Johna McCormacka. Następny w linii sukcesji był przewodniczący pro tem-
pore, 86-letni Carl Hayden, którego służba w Kongresie rozpoczęła się wraz 
z przyjęciem jego rodzimej Arizony do Unii, czyli w 1912 roku. Dla Johnsona 
była to sytuacja na tyle niekomfortowa, że w liście do senackiej Podkomisji 
ds. Poprawek Konstytucyjnych oświadczył, że jego zdaniem dotychczasowe 
doświadczenia pokazały, że „w każdym czasie naród amerykański powinien 
posiadać kompetentnego i gotowego objąć prezydenturę wiceprezydenta”57. 
Pogląd ten szedł w parze w pojawiającymi się podczas przesłuchań Komi-
sji opiniami o „konieczności przestrzegania zasady podziału władzy” oraz 
„utrzymywaniu sukcesji wewnątrz egzekutywy”58.

W rezultacie uzgodniono, że także urząd wiceprezydenta nie powinien 
pozostawać opróżniony. W razie wakatu nowy wiceprezydent miałby zostać 
powołany w podobny sposób jak mianowano członków Gabinetu – kandy-
data wskazuje prezydent, a po przesłuchaniach i pozytywnej opinii obu izb 
Kongresu59 obejmuje on urząd wiceprezydenta.

Zgadzając się na te ustalenia i wprowadzając je w życie, zapewne 
mało kto się spodziewał, że zostaną zastosowane – ze zgoła odmiennych

55  B. Bayh, op.cit.
56  R.S. Robins, Th e President’s Spouse, the President’s Health, and the Twenty-Fift h 

Amendment [w:] Managing Crisis. Presidential Disability and the Twenty-Fift h Amendment, 
red. R. Gilbert, New York 2000, s. 151.

57  L. Johnson, Special Message to Congress on Presidential Disability and Related Matters, 
28 stycznia 1965, Public Papers of the Presidents of the United States [w:] Th e American 
Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=27063 (28.102009).

58  B. Bayh, op.cit., s. 32, 59.
59  Powołanie członka Gabinetu wymaga zgody jednej izby, Senatu USA.
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powodów – dwukrotnie w ciągu najbliższej dekady. W październiku 1973 
roku, wobec prowadzonego przez FBI postępowania i pojawienia się zarzu-
tów o łapówkarstwo w czasie sprawowania urzędu gubernatora stanu Mary-
land, ze stanowiska zrezygnował wiceprezydent Spiro Agnew. Po niespełna 
dwóch miesiącach zaprzysiężony został nowy wiceprezydent, Gerald Ford. 
Po kolejnych dziewięciu miesiącach i rezygnacji prezydenta Nixona Ford był 
już prezydentem, a wyznaczony przez niego Nelson Rockefeller został wice-
prezydentem jeszcze w grudniu 1974 roku. I choć obaj nie posiadali manda-
tu z wyborów powszechnych, Ford był zdania, że „nasza konstytucja działa”, 
a sama poprawka uzasadniła potrzebę swego istnienia. Taka opinia wydaje 
się uprawniona, trudno bowiem wyobrazić sobie burzliwe lata 70.60 z dodat-
kowo osłabioną prezydenturą, gdyby urząd na prawie dwa lata – w przypad-
ku braku XXV poprawki – miał objąć spiker Izby Reprezentantów. Tym bar-
dziej że sprawujący wówczas tę funkcję Carl Albert nie był chętny do takiej 
roli, nie zgadzając się na propozycję objęcia wiceprezydentury po rezygnacji 
Spiro Agnew61. 

Kolejne dwie sekcje poprawki zajmują się skomplikowaną kwestią „pre-
zydenckiej niezdolności” (presidential inability). Jak pamiętamy, oryginalny 
tekst konstytucji stanowił, że opróżnienie urzędu prezydenta może nastąpić 
przez „śmierć, rezygnację, usunięcie bądź niezdolność”. Jak wskazuje Joel 
Goldstein, „pierwsze trzy pojęcia z defi nicji powodują permanentny wakat. 
(…) Jednakże niezdolność może być tymczasowa. Co wtedy?”62. Na niejed-
noznaczny język owego przepisu zwracał uwagę już w 1787 roku reprezentu-
jący Delaware John Dickinson. Jednak i on, gdy pytał, „jaki jest zakres termi-
nu niezdolność i kto powinien ją stwierdzać”63, nie uzyskał odpowiedzi. Nie 
stworzono również w tej dziedzinie żadnej podstawy prawnej. De facto więc, 
mimo istnienia przepisu konstytucyjnego, odsunięcie od władzy prezydenta, 
który byłby tymczasowo niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, je-
śli nawet było możliwe, to było bardzo skomplikowane.

Postrzelony na początku lipca 1881 roku prezydent James Garfi eld zmarł 
po ponad dwóch miesiącach, 19 września tegoż roku. Niezwłocznie po za-
machu „członkowie Gabinetu jednomyślnie uznali, że wiceprezydent Che-
ster Arthur (…) powinien przejąć obowiązki prezydenta”64. Nic takiego jed-
nak nie nastąpiło, być może dlatego, że Arthur wywodził się z przeciwnego 
skrzydła Partii Republikańskiej, i administracja wznowiła swe działania pod 

60  Zob. P. Jenkins, Decade of Nightmares. Th e End of the Sixties and the Making of Eighties 
America, New York 2006.

61  Albert powiedział Nixonowi: „Came to Washington to be a Congressman”. J. Cannon, 
Time and Chance. Gerald Ford’s Appointment with History, New York 1994, s. 205.

62  J. Goldstein, Th e Vice Presidency and the Twenty-Fift h Amendment. Th e Power of 
Reciprocal Relationships [w:] Managing Crisis…, s. 169.

63  M. Farrand, op.cit., vol. II, s. 427.
64  J. Goldstein, op.cit., s. 177.
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przywództwem prezydenta dopiero po sukcesji Arthura. Podobnie było 
w przypadku Woodrowa Wilsona i Th omasa R. Marshalla. Prezydent Wil-
son jako pierwszy amerykański szef egzekutywy opuścił terytorium swego 
kraju i udał się do Europy, by negocjować traktat pokojowy oraz zachęcać 
do utworzenia Ligi Narodów mającej gwarantować międzynarodowy pokój. 
Po powrocie, podczas jednego ze spotkań w czasie podróży po kraju, prezy-
dent nagle źle się poczuł. Gdy niedługo później udar spowodował u Wilsona 
paraliż lewej strony ciała, był początek października 1919 roku, a do końca 
kadencji pozostawało 18 miesięcy. Wilson miał je spędzić przykuty do łóżka. 
Robert Robins stwierdza, że przez ten okres Gabinet właściwie nie praco-
wał – „nie było proklamacji i ułaskawień, prezydent nie podpisywał ustaw, 
nie nadzorował wykonawczego segmentu władzy, ani nie składał inicjatyw 
ustawodawczych65. Wiadomości dla Wilsona były przekazywane jego żonie 
Edith, lecz nie ma dowodów, że trafi ały do Wilsona”66. Ponieważ niedługo 
po przejściu zawału serca prezydent polecił utrzymywać te fakty w ścisłej ta-
jemnicy, a „będący świadom całej sytuacji redaktor «Th e Washington Post» 
był zdania, że opublikowanie informacji byłoby naruszeniem prywatności”67, 
w tej sferze opinia publiczna nie mogła wywierać żadnego nacisku. Gdy se-
kretarz stanu Robert Lansing zwołał posiedzenie Gabinetu, w czasie którego 
zaproponował, by odsunąć Wilsona od władzy, a jej sprawowanie powie-
rzyć wiceprezydentowi Th omasowi Marshallowi – który zresztą był takiemu 
rozwiązaniu przeciwny – Lansing został odwołany ze stanowiska. Zarówno 
w przypadku Garfi elda, jak i Wilsona, nad dobrem kraju przeważyły partyku-
larne interesy, co zresztą potwierdziła pani Wilson, mówiąc, że „nie myślała 
wówczas o swoim kraju, lecz o swoim mężu”68.

Zgoła odmiennie w podobnych przypadkach postąpił prezydent Dwight 
Eisenhower; należy go uznać za właściwego inicjatora zmian, których re-
zultatem była XXV poprawka do Konstytucji. W dość krótkich odstępach 
czasu, trzykrotnie w ciągu osiemnastu miesięcy, Eisenhower przeszedł trzy 
poważne zabiegi medyczne. Mimo że problemy zdrowotne nie przeszkodziły 
mu w sprawowaniu urzędu, a jeszcze długo po opuszczeniu Białego Domu 
mógł rozgrywać partie ukochanego golfa, już podczas wydarzeń z września 
1955 roku polecił, by o jego stanie zdrowia na bieżąco była informowana opi-
nia publiczna. Prezydent wyznaczył także prokuratorowi generalnemu Her-
bertowi Brownellowi zadanie opracowania mechanizmu, który pozwoliłby 

65  Sformułowanie „inicjatywa ustawodawcza prezydenta” należy traktować jako skrót 
myślowy, szef egzekutywy formalnie bowiem takiej inicjatywy nie posiada. W praktyce 
jednak, wobec faktu, że projekty przygotowywane są w Białym Domu, to prezydent jest 
ich rzeczywistym inicjatorem, choć na Kapitolu zgłaszane są przez współpracujących 
z administracją senatorów i kongresmenów. 

66  R.S. Robins, op.cit., s. 132.
67  Ibidem, s. 139.
68  Ibidem.

Prezydencka sukcesja

Laidler_2.indd   237Laidler 2 indd 237 2014-11-20   13:11:592014-11-20 13:11:59



238 Maciej Turek

„wiceprezydentowi przejąć prezydenckie obowiązki, gdyby prezydent był na-
rażony na ułomność uniemożliwiającą właściwe wykonywanie obowiązków 
przez dłuższy okres”69. Po opracowaniu przez Brownella stosownej propozy-
cji, przedyskutowaniu jej z prezydentem oraz jego najważniejszymi doradca-
mi projekt został przesłany do Kongresu, gdzie natrafi ł jednak na opór. Jego 
powodem miała być, jak (w swoim stylu) tłumaczył wiceprezydent Nixon, 
„niechęć liderów Partii Demokratycznej, posiadającej większość w Kongre-
sie, do zaaprobowania mechanizmu, który mógłby uczynić Richarda Nixona 
wykonującym obowiązki prezydenta przed rokiem 1960”70. Wobec niepod-
jęcia działań przez Kongres Eisenhower zaproponował własne, nieformalne 
rozwiązanie, na które przystał Nixon. Zgodnie z tym porozumieniem, „na 
wypadek wystąpienia niezdolności prezydent – gdy to możliwe – poinformu-
je o tym wiceprezydenta, który przejmie władzę i obowiązki prezydenta do 
momentu ustania niezdolności”71.

Podobne ustalenia poczynili później Kennedy z Johnsonem, Johnson ze 
spikerem Izby Reprezentantów McCormackiem, oraz po wyborach 1964 
roku z wiceprezydentem Hubertem Humphreyem. O ile we wszystkich po-
wyższych uzgodnieniach sprawa pozostawała w gronie prezydent–wicepre-
zydent, o tyle w sekcji trzeciej poprawki istnieje zastrzeżenie, że by wicepre-
zydent rozpoczął pełnienie obowiązków prezydenta, ten musi złożyć pisemne 
oświadczenie o swojej niezdolności przewodniczącemu pro tempore oraz 
spikerowi. Podobne oświadczenie składa, gdy niezdolność ustanie. Zastoso-
wanie przepisów tej sekcji zdarzyło się do tej pory trzykrotnie72, szczęśliwie 
jedynie na krótki okres, jako że w każdym przypadku niezdolność ustała po 
kilku godzinach, we wszystkich przypadkach po wybudzeniu prezydenta 
z narkozy.

Najbardziej kontrowersyjnym przepisem pozostaje jednak sekcja czwarta 
omawianej poprawki. Podobnie jak sekcja poprzednia jej duch został zary-
sowany jeszcze w porozumieniu Eisenhowera z Nixonem. Przepis ten składa 
w ręce wiceprezydenta ogromną władzę, ponieważ w razie zaistnienia trwałej 
niedyspozycji prezydenta i jednocześnie jego niemożności zakomunikowania 
o tym, wiceprezydent ma prawo wszcząć procedurę, według której o stwier-
dzeniu prezydenckiej niezdolności i odsunięciu prezydenta od władzy de-
cyduje w głosowaniu Gabinet podczas posiedzenia, któremu przewodniczy 
wiceprezydent. W przypadku uzyskania zgody Gabinetu wiceprezydent tym-

69  D. Eisenhower, Waging Peace. Th e White House Years, 1956–1961, New York 1963, 
s. 233.

70  R. Nixon, Six Crises, Garden City, N.Y. 1962, s. 177.
71  Zob. Agreement Between the and the Vice President as to Procedure in the Event of 

Presidential Disability, 3 maja 1958, Public Papers of the Presidents of the United States [w:] Th e 
American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=11313 (28.10.2009).

72  W ich wyniku sprawującymi urząd prezydenta byli na krótko: George H.W. Bush 
w 1985 r. oraz Dick Cheney w 2002 i 2007 r.
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czasowo przejmuje obowiązki prezydenta. Zamysł taki pojawił się u Eisen-
howera po trzecim zawale serca, kiedy na krótko przed nim nie potrafi ł on 
podpisać dokumentu we właściwym miejscu, a także wyrazić słowami tego, 
co chciał73. Mogło to zatem doprowadzić do sytuacji, w której świadomy swej 
niezdolności prezydent nie byłby w stanie przekazać tej informacji swojemu 
otoczeniu. W wieku nuklearnym sytuacja, w której supermocarstwo pozostaje 
z niezdolnym prezydentem i nikim władnym do podejmowania decyzji, mo-
głaby się okazać tragiczna w skutkach dla losów nie tylko kraju, ale i świata. 

Jak podkreślają eksperci zajmujący się w swych badaniach sferą prezy-
denckiej sukcesji, dział czwarty omawianej poprawki mógł i powinien zo-
stać zastosowany po zamachu na prezydenta Ronalda Reagana w marcu 1981 
roku74. Gdy jedna z kul wystrzelonych przez Johna Hinckneya trafi ła w prezy-
denta rykoszetem, został on natychmiast przewieziony do szpitala i poddany 
operacji. W tym czasie, choć sytuację komplikował fakt, że wiceprezydent 
George H.W. Bush przebywał wówczas w Teksasie, prezydencki prawnik Fred 
Fielding przygotował dokumenty niezbędne do wdrożenia przepisów sekcji 
czwartej XXV poprawki. Gdy jednak przybył do szpitala, najważniejsi do-
radcy prezydenta – James Baker, Ed Meese i Michael Deaver – zdecydowali 
o niewprowadzeniu ich w życie. Jak wspomina Baker, „byli zdania, że transfer 
nie był konieczny z powodów medycznych, mimo że prezydent był poddany 
narkozie”75. Po wielu latach uczestnicy tamtych wydarzeń przyznają jednak, 
że w tamtej sytuacji właściwe było zastosowanie przepisów sekcji czwartej76.

Tu jednak pojawia się problem, który prawie dwieście lat wcześniej syg-
nalizował John Dickinson, pytając o to, „kto miałby stwierdzić prezydencką 
niezdolność”. W liście do Nixona Eisenhower upoważniał do tego wiceprezy-
denta, „mając nadzieję, że skonsultuje on swoją decyzję z sekretarzem stanu 
[Johnem Fosterem Dullesem], gubernatorem Adamsem, generałem Healto-
nem77 oraz, jeżeli byłoby to wykonalne, z zebranymi przez tego ostatniego 
ekspertami medycznymi. Jednak decyzja należeć [miała] tylko do Nixona”78.

Jednocześnie prezydent Eisenhower wskazywał, „by decyzję podejmo-
wano, opierając się na opiniach, ustaleniach i rekomendacjach ekspertów 
medycznych”79. Sama decyzja byłaby jednak polityczna, co stwarzało prob-
lemy ogromnej natury. Po pierwsze, mogło w oczach opinii publicznej 

73  D. Eisenhower, op.cit., s. 227.
74  H.L. Abrams, Shielding the President from the Constitution. Disability and the 25th 

Amendment, „Presidential Studies Quarterly” 1993, vol. 23, nr 3, s. 534.
75  J.A. Baker, Work Hard, Study… and Keep Out of Politics! Adventures and Lessons from 

an Unexpected Public Life, New York 2006, s. 145.
76  H.L. Abrams, op.cit., s. 544.
77  Chodzi o Shermana Adamsa, jednego z najważniejszych doradców prezydenta 

Eisenhowera, oraz gen. Leonarda D. Healtona, ordynatora w Walter Reed Army Medical 
Center, a w latach 1959–1969 naczelnego lekarza kraju (Surgeon General).

78  D. Eisenhower, op.cit., s. 234.
79  Ibidem.
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sprawić, że „prezydent wygląda na słabego”80. Po nieuniknionej w takiej sy-
tuacji debacie w Kongresie i prasie mogło to znacząco osłabić społeczne za-
ufanie do prezydenta, niwecząc jego szanse na reelekcję, jak też możliwość 
efektywnego sprawowania władzy po powrocie do zdrowia i sprawowania 
swoich obowiązków. Po wtóre, „[mogło] dostarczać wiceprezydentowi nowe-
go, niewspółmiernie wysokiego źródła wzrostu ekspozycji medialnej, pozycji 
oraz władzy”81. Tak dużego, że wiceprezydenci, by nie byli posądzeni o uzur-
powanie sobie większej władzy, często nie podejmują działań, do których ob-
liguje ich obowiązujące prawo.

W okresie chorób Eisenhowera Nixon wielokrotnie przewodniczył po-
siedzeniom Gabinetu oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego82 (National 
Security Council, NSC), ale nigdy nie usiadł na krześle, które zwykle pod-
czas spotkań tych gremiów zajmował prezydent, i „był ostrożny, by podczas 
nich zachowywać się jak moderator, a nie jak przewodniczący”83. Gdy po za-
machu na Reagana wiceprezydent Bush został przetransportowany do Wa-
szyngtonu, na pytanie, czy helikopter powinien wylądować na południowym 
trawniku Białego Domu, Bush odpowiedział, że „ma do tego prawo jedy-
nie prezydent”84. Helikopter wylądował zatem w rezydencji wiceprezydenta 
w Georgetown, a zorganizowanie transportu samochodowego dla wiceprezy-
denta i przewiezienie go do Białego Domu zabrało kolejne minuty, które mo-
gły okazać się bardzo istotne, wziąwszy pod uwagę owe szczególne okolicz-
ności. Warto jednak podkreślić, że zachowanie takie nie dziwi w kontekście 
fatalnego wrażenia, jakie wywołały słowa sekretarza stanu Alexandra Haiga, 
który w sytuacji operowania prezydenta i przebywającego poza Waszyngto-
nem wiceprezydenta powiedział na konferencji prasowej, że „w tej chwili to on 
dowodzi w Białym Domu”. Był to początek końca politycznej kariery Haiga, 
głównie ze względu na powstanie wrażenia, że uzurpuje sobie władzę85.

W całej tej dyskusji konieczne wydaje się ustalenie, kto w określonych 
sytuacjach powinien podjąć decyzję o tymczasowym przekazaniu władzy 
wiceprezydentowi (lub o zaniechaniu takiego działania). Ponieważ wicepre-
zydent Arthur zawdzięczał swoje stanowisko liderom partyjnym i wywodził 
się z przeciwnego niż prezydent skrzydła Partii Republikańskiej, tymczasowe 
przekazanie władzy i obowiązków nie nastąpiło. W przypadku Wilsona, gdy 

80  N. Kassop, When Law and Politics Colide. Presidents and the Use of the Twenty-Fift h 
Amendment, „Presidential Studies Quarterly” 2005, vol. 35, nr 1, s. 148.

81  Ibidem.
82  Na 171 posiedzeń Gabinetu, w których uczestniczył, Nixon przewodniczył 20. 

W przypadku posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego było to przewodniczenie 26 
obradom wobec obecności na 217. Dane za: B. Patterson, Th e Ring of Power. Th e White House 
Staff  and Its Expanding Role in Government, New York 1988, s. 287.

83  R. Nixon, Th e Memoirs of Richard Nixon, New York 1978, s. 166.
84  G. Bush, V. Gold, Looking Forward, Garden City, N.Y. 1987, s. 225.
85  Szerzej zob. A. Haig, Caveat. Realism, Reagan, and Foreign Policy, New York 1984, 

s. 141–166.
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sekretarz stanu Lansing zgłosił propozycję przekazania obowiązków prezy-
denta Th omasowi Marshallowi, został zdymisjonowany. Wilson nie darzył 
wielką estymą Marshalla, ale także samego urzędu wiceprezydenta. W głośnej 
pracy Congressional Government, będącej jego rozprawą doktorską, Wilson 
pisał, iż „w dyskusjach o wiceprezydenturze, głównym problemem jest to, że 
wyjaśniając, jak niewiele jest na ten temat do powiedzenia, powiedziało się już 
właściwie wszystko”86. Podczas operacji Reagana decyzję o niepozbawianiu 
władzy prezydenta podjęli doradcy. Podsumowując bardzo interesujący arty-
kuł, Robert Robins stwierdza, iż „doświadczenie wskazuje, że Pierwsza Dama 
zawsze będzie raczej niechętna usuwaniu swego męża ze stanowiska”87. Co do 
doradców, to oni również z czysto osobistych powodów mogą się opowiadać 
przeciwko stosowaniu przepisów omawianej poprawki – niewykluczone, że 
w razie dłuższej niezdolności sprawujący obowiązki prezydenta wiceprezy-
dent powoła własną grupę doradców88. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się 
stanowisko Eisenhowera, którego główną troską w tego typu sytuacjach była 
przede wszystkim racja stanu. To właśnie ona, zdaniem prezydenta, była tutaj 
zasadnicza, również z tego względu, że, jak zastrzegał Eisenhower, propono-
wany przez niego mechanizm zadziała jedynie w przypadku, gdy „prezydent 
i wiceprezydent wzajemnie sobie ufają”89, oraz gdy prezydent jest pewny, że 
wiceprezydent poradzi sobie z ogromną odpowiedzialnością.

Na przestrzeni dziejów kwestia sukcesji okazała się podstawowa dla kry-
teriów wiceprezydenckiej selekcji, jak również dla poziomu zaangażowania 
poszczególnych wiceprezydentów w formułowanie i implementowanie poli-
tyki administracji. O ile w okresie dominacji partyjnych bossów wybór kan-
dydata na wiceprezydenta dokonywany był z uwzględnieniem podniesienia 
przede wszystkim szans wyborczych (odkąd zwycięzcy wewnątrzpartyjnych 
prawyborów uzyskali w doborze współkandydata większą autonomię), o tyle 
kwestia oceny, czy dany kandydat będzie się bardziej nadawał do zastąpienia 
prezydenta w razie takiej potrzeby, jest jedną z głównych przesłanek selekcji. 
Podobnie jest z rozwojem tzw. wiceprezydentury instytucjonalnej, czyli z po-
siadaniem przez wiceprezydenta aparatu wykonawczego, biura w Zachod-
nim Skrzydle Białego Domu oraz ogólnie większego zakresu obowiązków 
w wykonawczym segmencie władzy. Wszystkie te czynniki, insygnia wła-
dzy czy fakt, że na biurko wiceprezydenta trafi ają te same informacje, któ-
re otrzymuje szef egzekutywy, mają w zamyśle przygotować wiceprezyden-
ta na płynne przejęcie urzędu prezydenckiego lub jego obowiązków, gdyby 
nagle zaszła taka potrzeba. Jak zatem widać, choć kwestia prezydenckiego 

86  W. Wilson, op.cit., s. 241.
87  R.S. Robins, op.cit., s. 156.
88  Sprawę tę pokrótce omawia Robert Robins, który twierdzi, że „all the members of the 

inner circle will have a powerful voice in what should be done”. Zob. ibidem, s. 126 i n.
89  D. Eisenhower, op.cit., s. 235.
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sukcesora, i to, że miałby nim zostać wiceprezydent, pojawiła się dopiero 
w końcowym okresie obrad konwencji konstytucyjnej, a także jako jeden 
z dalszych powodów utworzenia urzędu wiceprezydenckiego, z czasem stała 
się na tyle paląca i istotna, że wprowadzono poprawki i ulepszenia z powo-
dów, których nie przewidzieli nawet ojcowie założyciele. Co istotne, popraw-
ki te pozostają w zgodzie z pragmatyką living constitution, sprawiając, że za-
pewnienie ciągłości władzy prezydenckiej nie powinno spędzać snu z powiek 
ani amerykańskim politykom, ani obywatelom.
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