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Wprowadzenie
Problematyka reprezentacji politycznej stanowiła istotne odniesienie Ojców Założycieli w procesie konstytuowania początków państwowości amerykańskiej. Jeden
z nich, J. Madison, w kilku esejach stanowiących pierwszy komentarz do ustawy
zasadniczej pisał bardzo wiele na temat istoty zasady reprezentacji oraz o wyższości demokracji przedstawicielskiej nad innymi formami demokracji. Jego zdaniem
idea reprezentacji politycznej społeczeństwa miała być kluczem do ograniczenia
tyranii i narzędziem do kontroli poszczególnych instytucji władzy państwowej1.
Wraz z rozwojem państwowości amerykańskiej problematyka reprezentacji stała się
ważnym elementem społecznych i politycznych przekształceń w ramach struktur
władzy państwowej. Ustanowienie systemu dwupartyjnego2, wzrost znaczenia władzy federalnej (w tym szczególnie Kongresu)3, a także rozszerzenie praw wybor1

Por. J. Madison, Federalist no. 10, no. 55 nn., [w:] Hamilton, Madison, Jay. The Federalist Papers, red.
C. Rossiter, C.R. Kessler, New York 1999.
2 Dwupartyjność wykształciła się w okresie tzw. „drugiego systemu partyjnego”, a więc w latach 30.
i 40. XIX wieku, choć z formalnego punktu widzenia można mówić o ukonstytuowaniu się współczesnych
zasad tego systemu dopiero od połowy XIX wieku. Szerzej zob. I. Rusinowa, Z dziejów amerykańskich partii
politycznych, Warszawa 1994, s. 43−74.
3 Wzrost władzy Kongresu był związany z polityką Federalistów w pierwszych latach państwowości amerykańskiej, a także z orzecznictwem Sądu Najwyższego za czasów Johna Marshalla. Na temat kompetencji
Kongresu zob. m.in. R.M. Małajny, Pozycja ustrojowa Kongresu. Tom I, II i III, Katowice 1991−1995.

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 17/2014
Wrocławskie Studia Politologiczne 17, 2014
© for this edition by CNS
WSP17_Ksiega.indb 65

2015-02-27 14:50:10

ZASADA REPREZENTACJI W PONOWOCZESNYM SYSTEMIE POLITYCZNYM

66  Paweł Laidler

czych4 spowodowało, że pojęcie reprezentacji politycznej nabrało nowego znaczenia, zwłaszcza z perspektywy dążeń poszczególnych grup społecznych do realizacji
ich partykularnych interesów. Wymagało to wyraźniejszej legitymizacji funkcjonowania instytucji władzy państwowej, zwłaszcza tych, których działalność była pośrednio uzależniona od wyborców 5.
Zagadnienia reprezentacji z punktu widzenia władzy ustawodawczej zostały dosyć
szczegółowo przebadane w polskiej i amerykańskiej literaturze6, podobnie zresztą jak
kwestia pozycji społeczno-politycznej prezydenta Stanów Zjednoczonych7. Wiele opracowań odnosiło się do relacji między reprezentantem a reprezentowanymi, zarówno
z perspektywy substancjalnej (kwestie zdolności działania reprezentantów), jak i deskryptywnej (charakter reprezentowanego względem reprezentowanych)8. Tymczasem,
obok klasycznej analizy dotyczącej mechanizmów charakteryzujących pozycję społeczną konkretnych instytucji politycznych, istnieje inna, równie ważna płaszczyzna legitymująca ich funkcjonowanie. Chodzi tu o relację mocodawca−agent wyrażającą się
w konieczności reprezentowania jednych instytucji przez inne, które zostały powołane
do życia w celu realizacji pewnych kompetencji formalnie przyznanych tym pierwszym.
Innymi słowy, płaszczyzną analizy staje się charakter reprezentacji wynikającej z funkcjonowania urzędu wypełniającego część zadań przynależnych formalnie instytucji, która jest bezpośrednim lub pośrednim reprezentantem społeczeństwa. Przykładowo, tego
4

W 1870 roku prawa wyborcze otrzymali czarni obywatele Stanów Zjednoczonych (XV poprawka do
konstytucji), w 1920 roku kobiety (XIX poprawka do konstytucji), a w 1971 roku obniżono cenzus wieku do
lat osiemnastu (XXVI poprawka).
5 Na temat teoretycznych rozważań dotyczących reprezentacji politycznej zob. J. Szymanek, Reprezentacja i mandat parlamentarny, Warszawa 2013.
6 W polskiej literaturze na ten temat zob. m.in. S. Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zarys monografii, Wrocław 1981; Z. Kiełmiński, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1994;
R.M. Małajny, op. cit.; K. Oświecimski, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Kraków 2012; A. Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997;
Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1977.
W literaturze amerykańskiej warto zwrócić uwagę m.in. na opracowania: M.M. Conway, Political participation in the United States, Waszyngton D.C. 1991; R. Fenno, Congressmen in committees, Boston 1973;
T.J. Lowi, B. Ginsberg, American government. freedom and power, New York 1990; D. Mayhew, Congress: the
electoral connection, New Haven 1974; C. Pyle, R.M. Pious, President, congress and the constitution. Power
and legitimacy in American politics, New York 1984; J.S. Rosenstone, J.M. Hansen, Mobilization, participation, and democracy in America, New York 1993.
7 W polskiej literaturze na ten temat zob. m.in. M. Jagielski, Prezydent USA jako szef administracji, Kraków 2000; R.M. Małajny, Amerykański prezydencjalizm, Warszawa 2012; R.M. Małajny, Jaka prezydentura?
Ocena polityczno-prawnej pozycji amerykańskiej egzekutywy, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. Kiełmiński, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 193−224; K. Nowak, System
prezydencjalny Stanów Zjednoczonych, Toruń 1969; L. Pastusiak, Prezydent w amerykańskim systemie władzy, [w:] Ameryka: społeczeństwo, kultura, polityka. Tom 3: polityka i stosunki międzynarodowe, red. T. Płudowski, Toruń 2008; B. Szklarski, Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku, Warszawa 2006. W literaturze amerykańskiej warto zwrócić uwagę m.in.
na opracowania: E.S. Corwin, The president: office and powers 1787−1957, New York 1957; F. McDonald, The
American presidency. An intellectual history, Lawrence 1994.
8 Za: D. Runciman, M. Brito Vieira, Reprezentacja, Warszawa 2011, s. 55.
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typu analiza mogłaby dotyczyć historycznego znaczenia Banku Stanów Zjednoczonych,
powołanego przez Kongres w celu realizacji przez władzę federalną polityki finansowej.
Wówczas przedmiotem badań stałby się charakter relacji między Bankiem a Kongresem
czy też, szerzej mówiąc, władzą federalną, którą ten Bank miał reprezentować9.
Z punktu widzenia powyższych rozważań interesujące wydaje się zbadanie ustrojowej pozycji urzędu doradcy prawnego rządu Stanów Zjednoczonych (Office of the Solicitor General)10, zwłaszcza pod kątem jego odpowiedzialności przed innymi instytucjami
władzy. Urząd ten, stworzony w 1870 roku w ramach nowo powstałego Departamentu
Sprawiedliwości w wyniku zwiększającego się zapotrzebowania administracji federalnej na reprezentowanie jej interesów prawnych przed Sądem Najwyższym, składa się
współcześnie z dwudziestu dwóch prawników, których pracą kieruje doradca prawny
(Solicitor General, SG). Jako wysoki rangą urzędnik państwowy, doradca prawny jest
wybierany przez prezydenta za radą i zgodą Senatu, a wpływ na jego wybór ma również prokurator generalny, stojący na czele Departamentu Sprawiedliwości11. Do kompetencji urzędu należy decydowanie co do zasadności wniesienia konkretnego sporu
do Sądu Najwyższego, w którym Stany Zjednoczone są stroną, a także przygotowanie
argumentacji prawnej w tym sporze oraz reprezentowanie państwa przed Sądem. Jednocześnie SG ma prawo występować jako strona trzecia („przyjaciel sądu”, amicus curiae),
w sporach, w których Stany Zjednoczone mają interes prawny, przygotowując dokumentację (amicus curiae brief, ACB) oraz przedstawiając argumentację ustną (jako jedyny
prawnik będący stroną trzecią sporu). Dodatkowo, urzędnik ten ma wpływ na charakter
sporów, jakie Sąd Najwyższy rozpatruje w danym okresie, gdyż może wydawać opinie co
do zasadności wydania w konkretnym przypadku dokumentu writ of certiorari umożliwiającego rozstrzygnięcie sporu12.
Analiza struktury urzędu doradcy prawnego Stanów Zjednoczonych oraz praktyka jego funkcjonowania mogą prowadzić do przeciwstawnych wniosków dotyczących
charakteru jego odpowiedzialności politycznej w ramach relacji mocodawca−agent.
9 Problem Banku Stanów Zjednoczonych stanowił m.in. ważny element rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawie McCulloch v. Maryland 17 U.S. 316 (1819). Na temat kwestii związanych z funkcjonowaniem Banku, zob. również P. Johnson, A history of the American people, London 1998, s. 360−368.
10 W polskiej literaturze przedmiotu funkcjonuje m.in. tłumaczenie tej instytucji zaproponowane przez
W. Szyszkowskiego — radca prawny rządu, ale wydaje się, że specyfika działań urzędnika, a także brak formalnego zawodu radcy prawnego w Stanach Zjednoczonych skłania do przyjęcia wersji: doradca prawny
rządu. Por. W. Szyszkowski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Studium prawa konstytucyjnego, Warszawa 1969, s. 60. Warto wspomnieć, że niektóre opracowania sugerują tłumaczenie: adwokat rządu, ale wydaje
się, że określenie to jest zbyt wąskie w stosunku do rzeczywistych kompetencji urzędnika.
11 Na temat wpływu prokuratorów generalnych na wybór SG zob. N.V. Baker, Conflicting loyalties: law
and politics in the attorney general’s office 1789−1990, Lawrence 1992.
12 Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania urzędu zob. strona internetowa doradcy prawnego rządu, www.justice.gov/osg/ (dostęp: 15.10.2013). Najpoważniejsze amerykańskie monografie na temat
kompetencji urzędu to: R.M. Salokar, The Solicitor General. The politics of law, Philadelphia 1992; R.L. Pacelle,
Between law and politics. The Solicitor General and the structuring of race, gender, and reproductive rights litigation, College Station 2003; L. Caplan, The tenth justice: the Solicitor General and the rule of law, New York
1988.
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Kwestia odpowiedzialności stanowi nieodłączny element reprezentacji, ponieważ, jak
zauważa J. Szymanek, powoduje ona, że „reprezentant staje się prawdziwym reprezentantem, autentycznie występującym w imieniu swojego mocodawcy”13. W ostatnich
latach w amerykańskiej literaturze podjęto wiele badań dotyczących funkcjonowania
urzędu doradcy prawnego, które doprowadziły do wykształcenia dwóch wiodących teorii odnoszących się do pojęcia odpowiedzialności i reprezentacji. Pierwsza z nich uznaje, że SG jest odpowiedzialny przede wszystkim przed prezydentem, ponieważ ma za
zadanie reprezentowanie państwa, w tym formalnie władzy wykonawczej, przed Sądem
Najwyższym. Zwolennicy tej teorii podkreślają, że polityczna odpowiedzialność przed
głową państwa wpływa nie tylko na sposób argumentacji spraw sądowych, ale również
na kształtowanie agendy Sądu poprzez determinowanie zakresu tematycznego spraw,
jakie będą przez sędziów rozstrzygane14. Zwolennicy drugiej teorii skupiają się wokół
procesowej działalności urzędnika i dostrzegają bardzo bliskie relacje między nim a sędziami Sądu Najwyższego, co przejawia się między innymi w skuteczności argumentacji
SG w sprawach, w których Stany Zjednoczone są stroną, jak również w częstotliwości
występowania przez niego w roli „przyjaciela Sądu”. Wyznawcy tej teorii wskazują również na zbieżność argumentów sędziów i urzędnika, często nazywając go ramieniem
Sądu Najwyższego czy też wprost „dziesiątym sędzią”15.
Celem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie obydwu teorii odnoszących się do
odpowiedzialności i reprezentacji w kontekście funkcjonowania urzędu doradcy prawnego Stanów Zjednoczonych oraz odpowiedź na pytanie na temat rzeczywistej pozycji
ustrojowej tego urzędu. Może się bowiem okazać, że problematyka reprezentacji nie powinna być badana jedynie poprzez przeciwstawienie sobie interesów władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, ale także poprzez analizę pozycji ustrojowej oraz specyfiki
funkcjonowania tych instytucji. Zjawisko to istotne jest zwłaszcza z perspektywy relacji
mocodawca−agent, a także z punktu widzenia nachodzenia na siebie prawa i polityki na
wysokich urzędach państwowych w Stanach Zjednoczonych. Dla celów niniejszego opracowania zastosowano elementy analizy strukturalno-instytucjonalnej (odnoszącej się do
pozycji SG w ramach władzy wykonawczej oraz w szerszym kontekście całego systemu
władzy), a także analizy dogmatyczno-prawnej (odnoszącej się do badania treści aktów
normatywnych i orzecznictwa sądowego). Teorie dotyczące reprezentowania prezydenta
lub Sądu Najwyższego przez doradcę prawnego Stanów Zjednoczonych przytoczono na
podstawie analizy licznych amerykańskich opracowań tematu i skonfrontowano poprzez
13

J. Szymanek, op. cit., s. 25.
Por. R.C. Black, R.J. Owens, The Solicitor General and the United States Supreme Court: executive
branch influence and judicial decisions, New York 2012; L. Epstein, J. Knight, The choices justices make, Washington D.C. 1998; L. Fisher, Is the Solicitor General and executive or judicial agent?, „Law and Social Inquiry” 15, 1990, nr 2, s. 305−320; T.R. Johnson, The Supreme Court, Solicitor General and the separation of
powers, „American Politics Research” 31, 2003 nr 4, s. 426−451; P.C. Wohlfarth, The tenth justice? Consequences of politicization in the Solicitor’s General Office, „Journal of Politics” 70, 1999, nr 1, s. 224−237.
15 Por. L. Caplan, op. cit.; R.M. Salokar, op. cit.; R. Scigliano, The Supreme Court and the presidency, New
York 1971; H.W. Perry, jr., Deciding to decide: agenda setting in the United States Supreme Court, Cambridge
1991.
14
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Teoria 1: SG jako reprezentant prezydenta
Ze względu na usytuowanie urzędu doradcy prawnego Stanów Zjednoczonych w strukturze Departamentu Sprawiedliwości, wielu badaczy podkreśla kluczowy charakter
powiązań między działalnością SG a agendą polityczną administracji prezydenckiej.
Analiza opracowań ukazujących praktyczne funkcjonowanie urzędu SG prowadzi do
wniosku, że jego bliskie relacje z prezydentem mogą wynikać z kilku czynników: 1) dominującego wpływu głowy państwa na proces mianowania doradcy prawnego; 2) możliwości formalnego usunięcia SG z urzędu przez prezydenta; 3) kompetencji do reprezentowania Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym, a więc argumentowania
sporów sądowych w sposób zgodny z polityką administracji; oraz 4) możliwości występowania w sporach w imieniu państwa jako „przyjaciel sądu”, argumentując na rzecz
jednej ze stron, której zwycięstwo oznacza realizację ważnego interesu politycznego administracji.
Zgodnie z artykułem II konstytucji, prezydent, za radą i zgodą Senatu, ma prawo
mianować wysokich rangą urzędników państwowych, wśród których znajdują się nie
tylko szefowie departamentów wykonawczych i sędziowie federalni, ale również inni
urzędnicy, mający wpływ na funkcjonowanie federalnej egzekutywy16. Analiza procesu nominacyjnego pięćdziesięciu dwóch urzędników dotychczas pełniących funkcję SG
wskazuje na dwie tendencje: czynny udział prokuratora generalnego w wyborze konkretnej osoby na stanowisko i poszukiwanie osób wyuczonych w prawie, które w jakimś
stopniu byłyby powiązane z partią rządzącą lub wyznawałyby konserwatywną lub liberalną ideologię. Szczególnie od połowy XX wieku można zaobserwować wzrost motywacji politycznych kierujących prokuratorami generalnymi i prezydentami przy wyborze
osób na stanowisko doradcy prawnego. Jako przykład typowo „politycznego” kandydata
może służyć osoba Jamesa H. McGratha (SG w latach 1945−1946), którego powołano
w celu zjednoczenia wewnętrznie skłóconych frakcji w Partii Demokratycznej17, albo
Charlesa Frieda, którego prezydent Ronald Reagan wybrał pod wpływem prokuratora
generalnego Edwina Meese’a poszukującego prawnika o poglądach wyraźnie konserwatywnych18. Analitycy uważają również, że funkcjonowanie urzędu SG za czasów administracji George’a W. Busha wskazuje na bliskie powiązania polityczne i ideologiczne
między prezydentem a urzędnikami Departamentu Sprawiedliwości19.
Wpływ administracji na funkcjonowanie SG wydaje się realizowany poprzez prokuratora generalnego, któremu bezpośrednio podlega urzędnik. Z formalnego punktu
16
17
18
19
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badania empiryczne obejmujące głównie okres od lat 50. XX wieku aż do współczesności,
kiedy zaobserwowano największą aktywność procesową Solicitor General.

Artykuł II, sekcja II, klauzula II konstytucji federalnej 1787.
L. Caplan, op. cit., s. 14.
N.V. Baker, op. cit., s. 99.
Por. N.V. Baker, General ashcroft: attorney at war, Lawrence 2006.
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widzenia można przyrównać ten stosunek do relacji między prokuratorem generalnym
a prezydentem, który nie tylko mianuje szefa Departamentu Sprawiedliwości, ale również może go w każdej chwili odwołać ze stanowiska20. Naturę tych relacji obrazuje różnica zdań między prezydentem Andrew Jacksonem i prokuratorem Rogerem Taneyem
wokół statusu prawnego Banku Stanów Zjednoczonych21 czy otwarty konflikt między
prezydentem Richardem Nixonem i prokuratorem Elliotem Richardsonem związany ze
śledztwem wokół afery „Watergate” i zakończony dymisją tego drugiego22. Z perspektywy relacji między doradcami prawnymi rządu a prokuratorami generalnymi (będącymi
wyrazicielami polityki administracji, w tym prezydenta) również można dostrzec płaszczyznę konfliktu, zwłaszcza w przypadku istnienia odmiennej interpretacji konkretnego
problemu prawnego. Sytuacja taka miała wielokrotnie miejsce w historii urzędu, a do
bezpośrednich nacisków politycznych na SG, zarówno ze strony prokuratorów generalnych, jak i prezydentów, dochodziło między innymi za czasów urzędowania Wade’a
McCree23 czy Charlesa Frieda24. Historia nie zna jednak przypadku zwolnienia doradcy prawnego ze stanowiska, w wyniku różnicy zdań między nim a przełożonymi czy
też z powodu błędnej argumentacji sporu przed Sądem Najwyższym. Bez względu na
to, zwolennicy teorii głębokiej zależności SG od prezydenta wskazują na potencjalną
możliwość wystąpienia tego typu zjawiska i odnoszą się często per analogiam do relacji
między prezydentem a prokuratorem generalnym25. To strach przed utratą stanowiska
miałby ograniczać możliwości samodzielnego działania SG czy też chęci reprezentowania interesów innych władz (w tym władzy sądowniczej)?
Nie ma wątpliwości, że argumentowanie sporów, w których Stany Zjednoczone są
stroną, należy do podstawowych kompetencji SG. Urząd ten jest, z jednej strony, odpowiedzialny za wybór spraw rozstrzygniętych przez sądy niższej instancji, w których
państwo amerykańskie będzie się odwoływało do Sądu Najwyższego, z drugiej zaś — za
treść i formę argumentacji przed Sądem. Badacze podkreślający bliskie relacje między
doradcą prawnym a władzą wykonawczą wskazują, że podstawowym celem urzędnika
jest nie tyle samo argumentowanie danej sprawy, ale czynienie tego w sposób, który jest
zgodny z polityką administracji. Ich zdaniem, każdy prezydent, który ma za zadanie realizację określonego programu politycznego, będzie zmierzał do wyboru takich sporów,
które SG będzie w stanie skutecznie argumentować przed Sądem Najwyższym, zwięk20 Na temat relacji między prezydentami a Departamentem Sprawiedliwości zob. P. Laidler, Prokurator
Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konflikt kompetencji, Kraków 2004.
21 Prezydent, konsultując z Taneyem sprawę Banku, zauważył, że ten ma spore wątpliwości co do podstaw prawnych jego działań. Wówczas Jackson wypowiedział znamienne zdanie: „Jeśli nie znajdzie pan
przepisów podważających ustawę, to ja znajdę Prokuratora Generalnego, który to uczyni”. Por. H. Cummings, C. McFarland, Federal justice: chapters in the history of justice and the federal executive, New York
1970, s. 109.
22 R.N. Roberts, Ethics in the U.S. Government: an encyclopedia of investigations, scandals, reforms and
legislation, Westport 2001, s. 290−291.
23 G.B. Bell, R.J. Ostrow, Taking care of the law, New York 1986, s. 30−32.
24 J. Dean, The Olson Vote: have republicans politicized the Solicitor General’s office?, 25.05.2001,
www.findlaw.com/dean/20010525.html (dostęp: 15.10.2013).
25 Zob. N.V. Baker, Conflicting…
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szając szansę zwycięstwa Stanów Zjednoczonych i tym samym realizując pewne aspekty polityki administracji26. W historii funkcjonowania urzędu nietrudno dostrzec powiązania między polityką konkretnych administracji a sposobem argumentacji sporów,
w których państwo amerykańskie było stroną. Niektórzy autorzy szczególnie wskazują
na zaangażowanie administracji rządowych lat 60. i 70. XX wieku w promowanie liberalnej agendy w Sądzie Najwyższym, którego skutkiem było skierowanie Sądu w kierunku
nowej polityki względem praw i wolności obywatelskich27.
Ostatnim czynnikiem, który zdaniem wielu badaczy jest potwierdzeniem roli, jaką
spełnia SG, będąc przede wszystkim reprezentantem polityki administracji i samego prezydenta, jest aktywność doradców prawnych jako stron trzecich, w sporach, w których
państwo amerykańskie ma interes (prawny lub polityczny). Wnoszenie dokumentów
ACB argumentujących konkretny spór na rzecz jednej ze stron ma nie tylko znaczenie
dla tej konkretnej strony, ale nierzadko dla kierunku rozstrzygnięcia sporu przez Sąd.
Uczestnictwo SG w procesie przed Sądem Najwyższym jako „przyjaciela sądu” oznacza, że rozprawa będzie trwała dłużej, a sędziowie poznają nie tylko argumenty dwóch
stron sporu, ale również opinię administracji prezydenckiej wyrażoną słowami doradcy
prawnego rządu28. Wyniki licznych badań podjętych w ostatnich latach, odnoszących
się do uczestnictwa SG w procesach jako strona trzecia, wskazują na niezwykłą częstotliwość, a zarazem i skuteczność tej formy reprezentacji prawnej państwa amerykańskiego29. Stąd zapewne aktywność samych prezydentów dostrzegalna w ich poparciu dla
wnoszenia licznych ACB przez Departament Sprawiedliwości, a nawet wpływanie przez
nich na treść dokumentacji i sposoby argumentacji konkretnych sporów. Wśród wielu
przykładów tego ostatniego zjawiska w literaturze najczęściej przywołuje się spór Brown
v. Board of Education, w którym Stany Zjednoczone przygotowały ACB opowiadający
się po stronie zwolenników desegregacji rasowej w szkołach publicznych. Dokument
ten, oraz późniejsza argumentacja, oparły się głównie na kwestiach bezpieczeństwa narodowego i amerykańskiej polityki zagranicznej, ponieważ segregacja rasowa zagrażała
prestiżowi międzynarodowemu Stanów Zjednoczonych w kontekście rozwijającego się
konfliktu zimnowojennego30. Innym przykładem bezpośredniej ingerencji prezydenta
26

Szerzej na ten temat zob. S.S. Meinhold, S.A. Shull, Policy congruence between the president and the
Solicitor General, „Political Research Quarterly” 51, 1998, nr 2, s. 527−537.
27 Zob. C.W. Clayton, Government Lawyers, Lawrence 1995; B.L. Graham, Explaining Supreme Court
policymaking in civil rights: the influence of the Solicitor General, 1953−2002, „The Policy Studies Journal” 31,
2003, nr 2, s. 253−271.
28 Wynika to z faktu, że SG jako jedyny prawnik występujący jako strona trzecia może przedstawić
argumentację ustną przed Sądem Najwyższym. W innym wypadku Sąd wysłuchuje jedynie reprezentantów
prawnych dwóch stron sporu. Szerzej na temat procedury funkcjonowania Sądu Najwyższego zob. m.in.
P. Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki, Kraków 2011.
29 Szczegółowe badania w Stanach Zjednoczonych prowadzili m.in. R.C. Black, P.M. Collins, L. Epstein,
T.R. Johnson, K.T. McGuire, R.J. Owens, R. Pacelle, J. Segal czy R.M. Salokar.
30 Szerzej na ten temat zob. M.L. Dudziak, Cold war civil rights. Race and the image of American democracy, Princeton 2000. Jak twierdzą B. Curry, R. Pacelle i B. Marshall, precedens Brown v. Board of Education zainaugurował nowy i stały okres aktywności sędziów, a prezydenci rozszerzyli swoje zaufanie do
urzędu doradcy prawnego rządu na niespotykaną do tej pory skalę. Solicitor General wykorzystywał ACB,
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w proces przygotowywania ACB jest aktywność George’a W. Busha w związku ze sporem
dotyczącym akcji afirmatywnej, Grutter v. Bollinger. Dla potwierdzenia własnego stanowiska prezydent wystąpił nawet w mediach, podkreślając swój sprzeciw dla wszelkich
form akcji afirmatywnej31.
Co istotne, w samych wypowiedziach urzędników Departamentu Sprawiedliwości, w tym również samych doradców prawnych, można dostrzec ich przekonanie na
temat konieczności właściwego reprezentowania administracji prezydenckiej, co wpisuje się w relację mocodawca–agent. W tym wymiarze SG byłby agentem egzekutywy
w Sądzie Najwyższym realizując przede wszystkim wolę polityczną prezydenta. Na taki
stan rzeczy mogą wskazywać między innymi poglądy przedstawione przez Janet Reno,
prokurator generalną w administracji Billa Clintona, która w ocenie funkcjonowania
urzędu doradcy prawnego stwierdziła, że w przypadku różnic w kierunkach argumentacji w konkretnych sporach, należało poprzeć zdanie prezydenta, ponieważ to do niego należało prawo do decydowania i nakreślania kierunków polityki administracji32.
W podobnym tonie wypowiadał się Robert Bork, który, kandydując na stanowisko SG
w administracji Richarda Nixona, wyraźnie dał do zrozumienia przesłuchującym go Senatorom, że w niejednoznacznych sytuacjach będzie wprowadzał politykę administracji,
ponieważ to administracja określa cele i kierunki działań władzy wykonawczej33.

Teoria 2: SG jako reprezentant Sądu Najwyższego
Zwolennicy teorii mówiącej o bliskich powiązaniach doradcy prawnego rządu i sędziów
Sądu Najwyższego twierdzą, że choć urzędnik ten jest mianowany przez prezydenta
i bezpośrednio przed nim odpowiedzialny, charakter jego pracy sprawia jednak, że nazywanie go „dziesiątym członkiem Sądu” (Tenth Justice)34 jest jak najbardziej prawidłowe.
Najczęściej podnoszony argument potwierdzający tezę, że SG przede wszystkim współpracuje z władzą sądowniczą, to fakt częstego występowania przez doradcę prawnego
przed Sądem Najwyższym, jest on bowiem najczęściej pojawiającym się reprezentantem
jakiejkolwiek ze stron sporu. Ta częstotliwość powoduje, że urzędnik poznaje sposób
działania Sądu, sposób argumentacji spraw, korzystania z precedensów, stosowania zasady stare decisis i inne metody wpływania na Sąd35. Ponadto, SG posiada możliwość
częściowego determinowania agendy Sądu poprzez decydowanie, w których sporach
rozstrzygniętych przez sądy niższej instancji Stany Zjednoczone będą się odwoływać do
aby rozszerzyć zasięg spraw rządowych, jakimi miał zająć się Sąd Najwyższy. Por. B.W. Curry, R.L. Pacelle,
B.W. Marshall, “An informal and limited alliance”: the President and the Supreme Court, „Presidential Studies
Quarterly” 38, 2008, nr 2, s. 240.
31 J. Toobin, The Nine. Inside the Secret World of the Supreme Court, New York 2007, s. 219.
32 Wywiad Jima Lehrera (P.B.S. NewsHour) z Janet Reno z 18 stycznia 2001 roku.
33 R.M. Salokar, op. cit., s. 44.
34 Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez L. Caplana w jego książce Tenth Justice.
35 R.C. Black, R.J. Owens, A built-in advantage: the office of the U.S. Solicitor General and the U.S. Supreme Court. „Political Research Quarterly” 66, 2012, nr 2, s. 455.
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Sądu Najwyższego36. I wreszcie, urząd SG ma decydujący wpływ na decyzję co do wniesienia ACB, dokumentu umożliwiającego jego występowanie przed Sądem jako strona
trzecia, zainteresowana w konkretnym rozstrzygnięciu sporu. Zwolennicy teorii ukazujących bliskie relacje między doradcą prawnym a sędziami Sądu Najwyższego podkreślają, że mając wpływ na treść ACB i argumentację ustną przed Sądem, SG podczas
reprezentowania administracji prezydenckiej determinuje sposób rozstrzygania sporów
przez najwyższą instancję sądowniczą37.
Na szczególną uwagę zasługuje, zdaniem badaczy tej problematyki, proces podejmowania decyzji co do wyboru spraw, jakie Sąd Najwyższy powinien w danym okresie
rocznym rozstrzygać. Z formalnego punktu widzenia każdy spór, jaki trafia przed oblicze
sędziów Sądu Najwyższego, musi uzyskać specjalną akceptację ze strony przynajmniej
czterech sędziów (tzw. rule of four), co jest związane z wydaniem przez Sąd dokumentu writ of certiorari38. Na postawie różnych źródeł można stwierdzić, że na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat liczba sporów rozstrzyganych rocznie przez Sąd Najwyższy,
spośród wszystkich oczekujących na rozstrzygnięcie, oscylowała od 1 do 5%, a współcześnie liczba ta stanowi mniej niż 1% tych sporów w skali roku39. Jeżeli spośród kilkudziesięciu sporów, jakimi zajmuje się Sąd w danym okresie rocznym, przynajmniej połowa dotyczy problematyki, którą jest bezpośrednio lub pośrednio zainteresowany SG,
wówczas dostrzegalny jest wyraźny wpływ urzędnika na wokandę Sądu, zwłaszcza jeśli
skonfrontować to z danymi dotyczącymi skuteczności argumentacji doradcy prawnego
rządu40. Dlatego zwolennicy określania doradcy prawnego jako „dziesiątego sędziego
SN” wskazują na daleko idące konsekwencje działalności urzędnika dla funkcjonowania
władzy sądowniczej. Devins twierdzi nawet, że doradca prawny rządu „chroni wokandę Sądu poprzez analizę spraw, w których państwo amerykańskie jest stroną i uwalnia
sędziów od rozstrzygania spraw merytorycznie nie zasadnych”41. Tego typu argumenty
mają utwierdzać w przekonaniu, że to nie prezydent, a Sąd Najwyższy jest rzeczywistym
beneficjentem aktywności SG i dlatego to sędziom, a nie swoim bezpośrednim przełożonym urzędnik ten w rzeczywistości służy.
Bliskie relacje między władzą sądowniczą a doradcą prawnym rządu wiążą się również z funkcją określaną jako wezwanie doradcy prawnego rządu do przedstawienia opinii w sprawie (Calling for the Views of Solicitor General, CVSG). Zdaniem niektórych,
instytucja ta służy z jednej strony pokierowaniu Sądu albo asystowaniu sędziom w kwestii oceny wagi merytorycznej danego sporu prawnego, z drugiej zaś pokazuje pozycję,
36

Ibidem.
Ibidem.
38 Por. S. Brenner, J.M. Whitmeyer, Strategy on the U.S. Supreme Court, New York 2009, s. 167−168.
39 Na podstawie obliczeń Congressional Research Service.
40 Na podstawie przeprowadzonych badań wskazuje się, że Solicitor General wygrał 62% swoich spraw
w XIX wieku i 64% w wieku XX. Por. M.A. Bailey, B. Kamoie, F. Maltzman, Signals from the Tenth Justice:
the Political Role of the Solicitor General in Supreme Court decision making, „American Journal of Political
Science” 49, 2005, nr 1, s. 73.
41 N. Devins, Shaping constitutional values: Elected Government, the Supreme Court, and the Abortion
Debate, Baltimore 1996, s. 36.
37
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którą Stany Zjednoczone zajmują w danej kwestii. W rezultacie może się okazać, że doradca prawny rządu ma decydujący głos co do oceny zasadności wydania writ of certiorari w danej sprawie. Przykładowo, statystyki obejmujące okres od 2001 do 2006 roku
wskazują na 100-procentową skuteczność w decyzjach o nadanie certiorari na podstawie
doradztwa SG42. W tym wymiarze urzędnik ów nie jest jedynie rzecznikiem interesu
administracji prezydenckiej, ale rzecznikiem kierunków orzecznictwa Sądu Najwyższego, skoro wpływa zarówno na formalne, jak i merytoryczne aspekty działalności tej instytucji. Innymi słowy, może się okazać, że dla SG ważniejsze będzie to, „co powiedzą
sędziowie”, niż to, „co powie prezydent”. Warto przy tym zacytować słowa Eleny Kagan,
doradcy prawnego w pierwszych latach rządów Baracka Obamy, która stwierdziła, że
przyczyną jej odmawiania wniesienia petycji do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie
konkretnego sporu była obawa, że sędziowie nie podzielą zdania administracji, co narazi
ją na utratę wiarygodności43.
Lepore zauważa, że bliskie relacje między SG a sędziami Sądu Najwyższego rozpoczęły się z chwilą objęcia stanowiska doradcy prawnego rządu przez Jamesa Lee Rankina, a więc w drugiej połowie lat 50. XX wieku44. Było to związane ze wzrastającą rolą
władzy sądowniczej w procesie kontroli konstytucyjności prawa, a także ze zmianą
agendy politycznej administracji prezydenckich, co współgrało z problematyką sporów
rozstrzyganych przez najwyższą instancję sądowniczą. Analiza historii rozwoju relacji
między obydwiema instytucjami pozwala na przedstawienie wielu przykładów bardzo
bliskich relacji między poszczególnymi SG a sędziami, co przejawiało między innymi się
w konfliktach w ramach władzy wykonawczej co do właściwego kierunku argumentacji
danego sporu przed Sądem. Sytuacja taka miała miejsce na przykład w okresie pełnienia
funkcji doradcy prawnego rządu przez Archibalda Coxa, który niechętnie stosował się
do wytycznych administracji prezydenta Johna F. Kennedy’ego (szczególnie zaś jego brata Roberta, ówczesnego prokuratora generalnego), dotyczących argumentacji w sporach
poruszających kwestie dyskryminacji rasowej w instytucjach prywatnych45.
Zwolennicy teorii wskazującej na odpowiedzialność SG przed Sądem uznają argumentację prawną za kluczową przy podejmowaniu decyzji przez doradców prawnych
rządu, zarówno odnośnie do sporów, którymi Sąd powinien się zająć, jak i sposobu ich
argumentacji. Ich zdaniem argumenty prawne przeważają nad argumentami politycznymi, co może również wynikać z faktu, że sędziowie nie będą skłonni poprzeć stanowiska
rządu, które, omijając powszechnie przyjęte sposoby interpretacji prawnej konkretnego zjawiska, będą się jedynie skupiały na stronniczym interesie politycznym46. Bliskie
współdziałanie Sądu Najwyższego z sędziami jest zatem spowodowane nie tylko zakresem kompetencji urzędnika. Wpływa na to również pewien pragmatyzm w sposobie
42

S.A. Lepore, The development of the Supreme Court practice of calling for the views of the Solicitor
General, „Journal of Supreme Court History” 35, 2010, nr 1, s. 39.
43 A.D. Chandler, The Solicitor General of the United States: Tenth Justice or Zealous Advocate?, „Yale Law
Journal” 121, 2011, s. 733.
44 S.A. Lepore, op. cit., s. 39−41.
45 V.S. Navasky, Kennedy justice, New York 1971, s. 287−290. R.L. Pacelle, op. cit., s. 85−89.
46 Por. L. Caplan, op. cit.; R.M. Salokar, op. cit.
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myślenia reprezentowanym przez urzędników SG. Zwolennicy tej teorii wskazują, że
nie ma on reprezentować swoich przełożonych, ponieważ nie jest osobistym prawnikiem prezydenta ani jakiegokolwiek innego urzędnika wykonawczego47. Dlatego stronnicze interesy poszczególnych polityków nie powinny być przez niego brane pod uwagę
podczas przygotowywania argumentacji sądowej i przedstawiania stanowiska państwa
przed Sądem Najwyższym, a także w procesie decydowania co do zasadności występowania przez Stany Zjednoczone jako strona trzecia. Warto w tym miejscu zauważyć, że
byli w historii doradcy prawni rządu, którzy z własnej inicjatywy, nie zawsze współgrającej z politycznymi wytycznymi administracji, decydowali się reprezentować państwo
amerykańskie jako „przyjaciele sądu”. Dobry przykład w tym zakresie stanowią Erwin
M. Griswold czy Archibald Cox, których cechowała niezależność od nacisków politycznych ze strony członków administracji prezydenckiej48.

Złożony charakter ustrojowy Urzędu SG
Bez wątpienia Stany Zjednoczone są traktowane w sposób preferencyjny przez sędziów
Sądu Najwyższego, co widać w danych statystycznych ukazujących stopień zaangażowania SG w postępowania sądowe przez najwyższą instancją sądowniczą. Rząd amerykański jest stroną w około 60−70% spraw argumentowanych przed Sądem Najwyższym,
a doradca prawny rządu jest odpowiedzialny za kilkadziesiąt argumentacji ustnych
rocznie49. Na podstawie badań przeprowadzonych przez D. Fredericka, w latach 90. XX
wieku doradcy prawni rządu partycypowali w około jednej trzeciej wszystkich spraw
pojawiających się przed Sądem. Z chwilą, gdy liczba sporów rozstrzyganych przez Sąd
zmalała z około stu dwudziestu pięciu do około osiemdziesięciu w XXI wieku, odsetek
spraw, w których Stany Zjednoczone uczestniczą w roli przyjaciela sądu z argumentacją ustną, zwiększył się50. Kluczowym wydaje się zatem zadanie pytania o przyczynę
takiego stanu rzeczy. Jak zaprezentowano wcześniej, część badaczy twierdzi, że wzmożona partycypacja SG w działalności Sądu Najwyższego wynika z aktywności samej administracji prezydenckiej i konieczności kształtowania polityki administracji również
poprzez uzyskiwanie konkretnych rozstrzygnięć prawnych, współgrających z interesem
politycznym (teoria 1). Inni są zdania, że źródłem takiego stanu rzeczy są bliskie relacje
między sędziami a doradcą prawnym rządu, który, wykorzystując swoje kompetencje do
47

Ibidem. Zob. też MacMillan Compendium, How government works, New York 1999, s. 720.
Było to szczególnie widoczne w przypadku Coxa, zarówno na etapie jego działalności jako doradcy
prawnego rządu, jak również podczas pełnienia później roli oskarżyciela specjalnego podejmującego
czynności dochodzeniowo-śledcze przeciwko prezydentowi Nixonowi. Prawne potyczki Coxa z Nixonem
zostały nawet określone jako pojedynek samotnego rewolwerowca „w obronie wspólnego dobra społeczności
na głównej ulicy miasteczka bezprawia na Dzikim Zachodzie”. Por. B. Szklarski, op. cit., s. 261.
49 Dane są uzależnione od analizowanego okresu. Por. L.A. Huston, A.S. Miller, S. Krislov, R.G. Dixon jr.,
Roles of the Attorney General of the United States, Waszyngton D.C. 1968, s. 62−63; N. Devins, op. cit., s. 37;
M.A. Bailey, B. Kamoie, F. Maltzman, op. cit., s. 73.
50 D.C. Frederick, The art of oral advocacy, West 2010, s. 396.
48
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determinowania agendy Sądu i argumentowania sporów, w których Stany Zjednoczone
są stroną, jak również sporów, w których stroną nie są, w większym stopniu wpływa
na funkcjonowanie judykatywy niż egzekutywy (teoria 2). Z innej perspektywy można stwierdzić, że zwolennicy teorii 1 uznają skuteczność argumentów politycznych nad
prawnymi, a ci, którzy opowiadają się za drugim podejściem, stawiają na wyższość argumentów prawnych jako źródło podejmowania konkretnych działań przez SG.
Analizowana problematyka funkcjonowania urzędu doradcy prawnego rządu z perspektywy problematyki odpowiedzialności i reprezentacji zmusza do podjęcia rozważań
w szerszym kontekście funkcjonowania amerykańskiego systemu prawno-politycznego.
Nie negując zasadności pytań badawczych stawianych przez autorów jednej z dwóch
analizowanych wcześniej teorii, należy wskazać, że rzeczywisty charakter urzędu SG
może być rozpatrywany na wielu innych płaszczyznach, takich jak kwestia nachodzenia na siebie prawa i polityki w instytucjach państwowych w Stanach Zjednoczonych,
problem faktycznej pozycji Sądu Najwyższego w systemie władzy czy też zagadnienie
odpowiedzialności politycznej w instytucjach o ograniczonym wpływie społecznym.
Złożoność wspomnianych kwestii wymaga niewątpliwie głębszej analizy niż podjęta
w niniejszym opracowaniu, konieczne jest jednak odniesienie się przynajmniej w podstawowym wymiarze do ich specyfiki.
Problem kolizji interesów prawnych i politycznych w Stanach Zjednoczonych stanowił od dawna źródło obserwacji wielu badaczy i prowadził do generalnej konstatacji na
temat głębokich powiązań między procesami prawnymi i politycznymi w amerykańskim
systemie władzy51. Nie inaczej jest w przypadku analizowanego urzędu doradcy prawnego rządu, który z jednej strony realizuje pewne elementy polityki administracji, z drugiej zaś argumentuje spory w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi regułami prawnymi
Sądu. Jest tu zatem miejsce i na politykę i na prawo. Konflikt pojawia się jednak w sytuacji, gdy argumenty polityczne przeważają nad argumentami o charakterze prawnym
i SG jest zmuszony do dokonania wyboru właściwej drogi. Zwolennicy teorii 1 uznają,
że zagadnienia polityczne determinowały historycznie kierunek argumentacji doradcy
prawnego rządu, ze względu na jego obowiązek reprezentowania władzy wykonawczej
przed Sądem. Zwolennicy teorii 2 podkreślają, że bez względu na kwestie polityczne,
ostateczną determinantą argumentacji przedstawianej w treści dokumentacji czy wystąpieniach ustnych przed Sądem było przekonanie, że sędziowie poprą tę stronę sporu,
która przedstawi lepsze argumenty natury prawnej. W historii funkcjonowania urzędu,
a zwłaszcza od połowy XX wieku, można jednak zaobserwować wpływ obydwu czynników (politycznego i prawnego) na sposób argumentacji konkretnych sporów przez SG.
Nie jest możliwe oddzielenie obydwu płaszczyzn, w których porusza się doradca prawny
rządu, gdyż są współzależne. Inicjatywa, aby Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór, w którym
Stany Zjednoczone mają swój interes, zawsze będzie miała genezę polityczną, ponieważ
interes ten jest z natury polityczny, zwłaszcza jeśli odnosi się do zagadnień o charakterze
51 Jako pierwszy problem ten dostrzegł jeszcze w I połowie XIX wieku A. de Tocqueville. Zob. O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka, M. Król, Warszawa 2005, s. 217−220.
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konstytucyjnym52. Rolą SG nie jest naprawianie systemu prawnego poprzez wskazywanie wszystkich sporów, które powinny uzyskać akceptację Sądu, a jedynie tych niosących
za sobą wymierne korzyści polityczne. Natomiast sama argumentacja sporu przed panelem sędziów musi być oparta na silnych podstawach prawnych, bez których żaden Sąd,
nawet najbardziej upolityczniony, nie będzie w stanie wydać wyroku. Podobna „dwupłaszczyznowość” jest zresztą widoczna w przypadku analizy czynników wpływających
na mianowanie SG przez prezydentów za radą i zgodą Senatu, gdyż każdy urzędnik
w historii musiał być „wyuczony w prawie”, jednocześnie reprezentując określony system
wartości, zbieżny z kierunkami polityki administracji.
Analizowana problematyka wiąże się również z samym charakterem Sądu Najwyższego w amerykańskim systemie władzy. Instytucja ta ewoluowała na przestrzeni historii od najmniej ważnego elementu trójpodziału władzy i systemu kontroli i równowagi,
do jednego z najbardziej kluczowych współcześnie. Prawotwórcza rola sędziów w systemie common law powiązana z aktywną realizacją sądowej kontroli konstytucyjności
doprowadziła do wiodącej roli Sądu Najwyższego w procesie interpretacji konstytucji53.
W tym wymiarze wiążący charakter precedensów Sądu, wiele z pośród których ma rangę
konstytucyjną, czyni z niego instytucję atrakcyjną dla wszystkich podmiotów mogących
mieć wpływ na ostateczny kierunek jego orzecznictwa. Bez wątpienia SG jest jednym
z najważniejszych podmiotów zewnętrznych mogących determinować zarówno agendę
Sądu, jak i sposób rozstrzygania konkretnych sporów. Badanie pozycji ustrojowej doradcy prawnego rządu jest nieodłącznie związane z pytaniem o rzeczywisty charakter Sądu
Najwyższego w systemie prawno-politycznym Stanów Zjednoczonych.
Obydwie teorie nabierają w tym wymiarze nowego znaczenia. Z jednej strony łatwiej jest zrozumieć chęć wpływania przez władzę wykonawczą na orzecznictwo Sądu,
zwłaszcza że jest to jedna z nielicznych możliwości bezpośredniego determinowania
znaczenia konstytucji przez egzekutywę (teoria 1). Z drugiej strony, istotny wpływ na
agendę Sądu, wysoka częstotliwość osobistej argumentacji ustnej sporów czy też wnoszenie ACB jako strona trzecia, wpływa na sposób funkcjonowania tej instytucji, a SG
staje się głównym podmiotem zewnętrznym determinującym rozumowanie prawnicze
sędziów (teoria 2). Biorąc pod uwagę rozważane wcześniej powiązania między prawem
a polityką, można pokusić się o powiązanie teorii 1 i 2 i stwierdzić, że doradca prawny
rządu jest łącznikiem między egzekutywą a judykatywą, realizującym cele polityczne
w sposób określony przez prawo i wpływającym na proces interpretacji prawa przez Sąd
Najwyższy, z czego korzysta zarówno administracja prezydencka, jak i sami sędziowie54.
52 Na temat związków między prawem i polityką w wymiarze konstytucyjnym pisał m.in. J. Szymanek
w: Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2006.
53 Źródłem kompetencji sądowej kontroli konstytucyjności prawa jest orzeczenie Marbury v. Madison
5 U.S. 137 (1803). Kompetencja ta jednak w sposób aktywny była wykorzystywana dopiero w XX wieku.
Por. L. Garlicki, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: konstytucja, polityka, prawa obywatelskie,
Wrocław 1982.
54 Podejście takie jest prezentowane m.in. w badaniach przedstawionych przez M.M. Cordray oraz
R. Cordraya, The Solicitor General’s changing role in Supreme Court Litigation, „Boston College Law Review”
51, 2010, s. 1323−1382.
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Tego typu zabieg byłby jednak słuszny tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby założyć,
że interesy administracji i interesy Sądu są rozbieżne, a zatem że każda władza realizuje
swoje własne cele (czy to polityczne, czy prawne), a SG w sobie znany sposób godzi te
interesy. Prowadziłoby to do niebezpiecznej konstatacji na temat wyjątkowości urzędu
doradcy prawnego rządu, który byłby niezależny od kogokolwiek i sam determinowałby charakter rozstrzygnięć Sądu w konkretnych sporach. To daleko idące uproszczenie,
które powinno zostać skonfrontowane z jedną z kluczowych teorii na temat roli Sądu
Najwyższego w amerykańskim systemie władzy autorstwa R. Dahla.
Dahl już w latach 50. XX wieku stwierdził, że Sąd jest „częścią dominującej koalicji
państwowej, która wspiera najważniejsze działania polityczne tej koalicji”55. Z tej perspektywy należałoby mówić o „trzeciej” władzy będącej przedłużeniem funkcjonowania
pierwszych dwóch, a więc legislatywy i egzekutywy. Dahl uznawał Sąd Najwyższy za
instytucję funkcjonującą w ramach dominującej koalicji politycznej w Stanach Zjednoczonych, przez co spełniała ona, jego zdaniem, przede wszystkim rolę adwokata państwa i rządu amerykańskiego. Świadczyć o tym miała nie tylko formalna pozycja Sądu
w systemie kontroli i równowagi, ale również jego orzecznictwo wspierające amerykańską administrację. Zdaniem badacza, ta wyjątkowa pozycja Sądu sprawiła, że stał się on
głównym podmiotem legalizującym wszelkie zmiany konstytucyjne, a co za tym idzie
i polityczne w Stanach Zjednoczonych56. Przenosząc poglądy Dahla na płaszczyznę
funkcjonowania SG, okazałoby się, że skoro Sąd jest wyrazicielem polityki administracji,
to nie ma większego znaczenia, czyje interesy reprezentuje doradca prawny rządu: prezydenta czy sędziów, skoro są one do pewnego stopnia zbieżne. Co więcej, nie miałoby
również znaczenia, czy argumenty, jakich używa SG, są bardziej natury politycznej czy
prawnej, skoro liczy się jedynie efekt końcowy w postaci „właściwego” rozstrzygnięcia.
Oczywiście, ponad pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu teorii Dahla, badacze nie są zgodni
co do jej zasadności. Przykładowo A. Bickel przedstawił na początku lat 60. XX wieku
analizę, według której Sąd Najwyższy miałby być przede wszystkim instytucją realizującą cele polityczne grup społecznych, które nie otrzymały wsparcia ze strony klasycznych
instytucji demokracji reprezentatywnej, czyli Kongresu, czy też prezydenta. Nazywając
Sąd instytucją „kontrwiększościową” (countermajoritarian), Bickel nadał mu charakter
adwokata mniejszości względem praw ustanawianych przez dominującą większość57.
Należy jednak zauważyć, że i z tej perspektywy rola SG, zwłaszcza w wymiarze praktycznym, współgrała z założeniami polityki administracji, jak i chęci sędziów do zweryfikowania dotychczasowej agendy Sądu Najwyższego. Począwszy od lat 60. XX wieku doszło
do procesu liberalizacji agendy Sądu, a jednym ze źródeł tego zjawiska była działalność
poszczególnych doradców prawnych rządu. To oni w sposób aktywny argumentowali
spory sądowe odnoszące się do praw mniejszości, w większości przypadków prezentując przed Sądem kierunki polityki kolejnych administracji, dla których zagadnienia
55 R. Dahl, Decision-making in a democracy: the Supreme Court as a national policy-maker, „Journal of
Public Law” 6, 1957, s. 293.
56 Ibidem.
57 Por. A.M. Bickel, The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics, Indianapolis
1962.
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ochrony praw obywatelskich stały się jednym z głównych priorytetów58. Jednocześnie,
argumentacja przedstawiana przez SG wychodziła naprzeciw oczekiwaniom ze strony
liberalnej większości rządzącej Sądem Najwyższym od czasów prezesury Earla Warrena.
Rozważania na temat ustrojowej pozycji doradcy prawnego rządu nie mogą nie odnosić się do problemu odpowiedzialności i reprezentacji, skoro zagadnienia, jakie determinuje ten urzędnik, są kluczowe w sposób pośredni (teoria 1), jak i bezpośredni (teoria 2) dla funkcjonowania nie tylko systemu prawno-politycznego, ale również relacji
społecznych. Możliwość wpływania na agendę i orzecznictwo instytucji odpowiedzialnej
za redefiniowanie znaczenia konstytucji, w tym szczególnie granic praw i obowiązków
obywatelskich, czyni SG urzędem niezwykle wpływowym. Powstaje pytanie o demokratyczną legitymację doradcy prawnego rządu do pełnienia funkcji podmiotu argumentującego niezwykle ważne kwestie o zasięgu politycznym i społecznym. Oczywiście,
bezpośrednio urzędnik ten nie jest w żaden sposób odpowiedzialny przed obywatelami
Stanów Zjednoczonych, ponieważ może być powołany na stanowisko przez prezydenta
za radą i zgodą Senatu i przez samego prezydenta może być odwołany. Główne ciało
reprezentacji politycznej, Kongres, nie realizuje żadnej bezpośredniej kontroli nad działalnością SG, choć to właśnie federalna legislatura powołała tę instytucję do życia w roku
1870. Sądy nie realizują kontroli konstytucyjności działań doradcy prawnego rządu, co
więcej, a contrario, to on ma pewien wpływ na kierunki tej kontroli podejmowane przez
Sąd Najwyższy. Jedynym znakiem dezaprobaty ze strony sędziów w stronę SG jest decyzja
o nieprzyjęciu danego sporu do rozstrzygnięcia, czy też wydanie orzeczenia sprzecznego
z wolą administracji. Mimo że tego typu sytuacje się zdarzają, to, jak zostało wcześniej
zaprezentowane, statystyki jednoznacznie wskazują na większą skuteczność doradcy
prawnego rządu przed Sądem niż jakiegokolwiek innego reprezentanta prawnego stron.
Jeśliby uznać wyższość teorii 1, okazałoby się, że legitymacją do funkcjonowania SG
jest proces wyboru urzędnika przez prezydenta za radą i zgodą Senatu. W związku z tym,
obywatele, w sposób pośredni, poprzez wybór właściwych reprezentantów (prezydenta
i Senatorów) mogą wpływać na to, kto zajmie stanowisko doradcy prawnego rządu, albo
jaki będzie kierunek polityki kolejnej administracji. Zwolennicy teorii 2 wskazywaliby
na większe znaczenie wyborów sędziów Sądu Najwyższego, których sposób rozumowania byłby powiązany ze sposobem argumentacji sporów przez SG. I tutaj kluczowe okazałyby się wyniki wyborów prezydenckich i wyborów do Senatu, gdyż obydwie władze
uczestniczą w procesie mianowania sędziów Sądu Najwyższego. Różnica jest taka, że
sędziowie pełnią swój urząd dożywotnio i nie są wprost zależni od prezydentów, którzy
ich powołali, natomiast doradcy prawni rządu zmieniają się i to często przed upływem
kadencji prezydentów, którzy ich powołali, o czym może świadczyć liczba ponad pięćdziesięciu SG, jacy pełnili funkcje od 1870 roku. Rozważania dotyczące demokratyczności urzędu doradcy prawnego rządu powinny być zatem prowadzone w szerszym kontekście problematyki reprezentacji politycznej sędziów federalnych, w tym szczególnie
sędziów Sądu Najwyższego w amerykańskim systemie władzy.
Zob. m.in. C.W. Clayton, op. cit.; B.L. Graham, op. cit.
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Podsumowanie
Kiedy w 1977 roku Departament Sprawiedliwości przygotował dokument, w którym określono rolę urzędu doradcy prawnego rządu, można w nim było odnaleźć odpowiedź dotyczącą problematyki reprezentacji i odpowiedzialności. Zgodnie z treścią dokumentu, SG
nie był związany poglądami politycznymi jakiegokolwiek urzędnika władzy wykonawczej,
a źródłem tej niezależności był charakter powierzonych mu zadań. Autor dokumentu,
J.M. Harmon, wskazywał tu z jednej strony na konieczność koordynowania konfliktujących argumentów urzędników wykonawczych, z drugiej zaś na dbałość o właściwe stosowanie prawa i chronienie Sądu od nie merytorycznych argumentów. Harmon konkludował, że przełożeni SG powinni ufać mu w kwestiach prawnych i politycznych związanych
z reprezentowaniem Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym59. Trudno jednak sobie wyobrazić, że kierunek polityki konkretnej administracji prezydenckiej będzie
kształtowany przez doradcę prawnego rządu, zwłaszcza że praktyka kolejnych dekad po
wejściu w życie dokumentu dowiodła innego stanu rzeczy. Jeżeli SG jest w stanie cokolwiek kształtować, to raczej kierunki orzecznictwa Sądu i to w sposób pośredni. W ten
sposób rozważania zwolenników obydwu teorii wydają się wtórne wobec problemu odpowiedzialności rozumianej jako istotny element szerszego modelu reprezentacji60.
Clayton uważa, że jako politycznie mianowany urzędnik, doradca prawny rządu jest
przede wszystkim odpowiedzialny przed politycznymi liderami administracji, w tym
przed prezydentem i prokuratorem generalnym. Natomiast jako reprezentant prawny rządu federalnego odpowiada przed Sądem Najwyższym61. Podobnego zdania jest jeden z byłych sędziów najwyższej instancji sądowniczej, Lewis F. Powell, jr., który wprost stwierdził,
że urząd ten cechuje podwójna odpowiedzialność — w stosunku do władzy sądowniczej
i wykonawczej62. Do podobnych konkluzji w swoich badaniach dotarł P.C. Wohlfarth63.
Zbliżone podejście prezentuje R. Pacelle — uznaje, że doradca prawny rządu jest aktorem
strategicznym balansującym pomiędzy polityką i prawem: pomiędzy potrzebą służenia
prezydentowi i Sądowi, próbując stosować się do istniejących precedensów podczas ukierunkowywania polityki państwowej w pożądanym kierunku64. W tej dyskusji warto przywołać opinię Francisa Biddle’a, SG za czasów Franklina D. Roosevelta, który stwierdził,
że urzędnik ten „nie jest odpowiedzialny ani przed człowiekiem, który go mianował, ani
przed jego zwierzchnikiem w administracji. Całkowitą odpowiedzialność ponosi względem samego siebie i kierunek wytyczają mu jedynie kanony etyczne związane z jego zawodem oraz jego doświadczenie. Reprezentuje najbardziej wpływowego klienta na świecie.
Nie ma miejsca na układy, kompromisy i działania polityczne, nie powinien mieć zatem
innego celu, jak służba swojemu krajowi”65.
59
60
61
62
63
64
65

J.M. Harmon, Opinions of the office of legal counsel. Volume one, Waszyngton D.C. 1977, s. 228.
D. Runciman, M. Brito Vieira, op. cit., s. 119.
C.W. Clayton, op. cit., s. 70.
L. Caplan, op. cit., s. 3.
P.C. Wohlfarth, op. cit., s. 226.
R. Pacelle, op. cit., s. 11−12.
F. Biddle, In brief authority, New York 1962, s. 97.

Wrocławskie Studia Politologiczne 17, 2014
© for this edition by CNS
WSP17_Ksiega.indb 80

2015-02-27 14:50:10

Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności...  81

ZASADA REPREZENTACJI W PONOWOCZESNYM SYSTEMIE POLITYCZNYM

Kontynuując zaprezentowany powyżej sposób myślenia Biddle’a (który pojawiał się
w wypowiedziach wielu innych doradców prawnych rządu), należy stwierdzić, że bez
względu na ograniczony wpływ wyborców na sposób funkcjonowania SG, urzędnik ten
ma za zadanie reprezentowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki66. I choć w praktyce
reprezentuje polityczne argumenty administracji prezydenckiej, a także dba o prawną
argumentację zgodną z kierunkiem orzecznictwa Sądu Najwyższego, to powinien pamiętać, że ostatecznym podmiotem reprezentowanym przez niego w chwili wnoszenia
petycji do Sądu o writ of certiorari oraz argumentowania sporów jako jedna ze stron sporu lub strona trzecia są obywatele Stanów Zjednoczonych. To oni będą odczuwać skutki
polityki administracji oraz precedensów Sądu Najwyższego, zwłaszcza tych o charakterze konstytucyjnym. W tym wymiarze doradcy prawni rządu wpisują się w katalog wielu
instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie relacji prawno-politycznych w państwie,
co współgra z wizją Ojców Założycieli oraz autorów ustawy tworzącej Departament
Sprawiedliwości i urząd Solicitor General. Waga działań SG w amerykańskim systemie
prawno-politycznym sprawia, że instytucja ta jest atrakcyjnym przedmiotem analizy,
zwłaszcza z perspektywy jej niezależności, odpowiedzialności i charakteru reprezentacji.
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Problem of representation and accountability from the perspective
of the Office of U.S. Solicitor General
Keywords: Solicitor General, representation, United States, executive, judiciary, conflict between law and
politics
Summary
The purpose of the article is to confront two leading theories of representation and accountability of the
Office of U.S. Solicitor General (SG), responsible for arguing for the United States in cases before the U.S.
Supreme Court. The first theory gives the primary role to the president and the executive as the main actors
which are represented by activities undertaken by SG in the Court. The second theory underlines the role of
judiciary in argumentation prepared by SG for the Court thus proving close relationship between the Office
and the Justices. Author gives some other possible answers to the question of actual source of representation
and accountability of contemporary U.S. Solicitors’ General.

Wrocławskie Studia Politologiczne 17, 2014
© for this edition by CNS
WSP17_Ksiega.indb 83

2015-02-27 14:50:10

