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Działalność amerykańskiego Sądu Najwyższego jako sądu konstytucyjnego 

opiera się na bardzo wątłych podstawach normatywnych. Szczególnie intere-

sujący i doniosły jest ten obszar aktywności orzeczniczej sądu, który dotyczy 

prawa wyborczego. Jest to bowiem działalność, która nie tylko wpływa na 

inne władze, szczególnie na swobodę regulacyjną Kongresu, co jest charak-

terystyczne dla kontroli konstytucyjności prawa. Ingerencja sądu w proces 

wyborczy wpływa wprost na fundament ustroju politycznego, defi niuje pod-

stawy republiki, a w opinii krytyków godzi w te podstawy. Chodzi tu zwłasz-

cza o pierwszoplanowy aspekt prawa wyborczego, jakim jest fi nansowanie 

kampanii wyborczych. Warto tu przytoczyć dwie uwagi badaczy tej proble-

matyki. „Jesteśmy przekonani, że wpływ pieniędzy na amerykańską demo-

krację umniejsza prawość republiki”, takie słowa padają we wstępie do pracy 

zbiorowej kontestującej orzeczenie sądu z 2010 r.1 Natomiast w swej książ-

ce, poświęconej korumpowaniu Kongresu przez kapitał, profesor Harvardu, 

Lawrence Lessig rozwija tezę, którą można sprowadzić do hasła: jest tylko 

jeden problem w Ameryce – problem reformy fi nansowania kampanii wy-

borczych2.

Warto na wstępie zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Problem fi -

nansowania kampanii wyborczych jest gordyjskim węzłem splecionych in-

1  M. Youn (ed.), Money, Politics, and the Constitution. Beyond Citizens United, Th e Cen-

tury Foundation Press, New York 2011, s. vii.
2  L. Lessig, Republic, Lost, Twelve. Hachette Book Group, New York 2011, s. xi.
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teresów obejmujących również sam Sąd Najwyższy, ponieważ decyzje sądu 

dotyczące udziału kapitału w kampaniach wyborczych w wyborach do Kon-

gresu (w szczególności do Senatu) i w wyborach prezydenckich to decyzje 

dotyczące podmiotów decydujących o obsadzie stanowisk w samym sądzie.

Od końca XIX w. zaczęły powstawać w Stanach Zjednoczonych na po-

ziomie stanowym i federalnym regulacje prawne ograniczające udział osób 

prawnych w wyborach3. W 1907 r. uchwalono najstarszą ustawę federalną 

dotyczącą tego problemu – Tillman Act of 1907, która zakazywała wpłat 

korporacjom na rzecz kandydatów federalnych. Tuż po II wojnie światowej, 

w ustawie Taft -Hartley Act of 1947 zakaz ten rozszerzono na wydatki korpo-

racji w wyborach, a także równolegle ograniczono wpłaty i wydatki związ-

ków zawodowych w wyborach. W 1971 r. zwolennicy reform, inspirowani 

także nadużyciami odkrytymi w związku z aferą Watergate, doprowadzili do 

uchwalenia ustawy o federalnych kampaniach wyborczych (Federal Election 

Campaign Act of 1971). Ustawa ta powoływała Federalną Komisję Wyborczą, 

a jej nowelizacja z 1974 r. wprowadziła obszerne regulacje dotyczące fi nan-

sowania kampanii, dotyczące między innymi limitów na datki wyborcze, ale 

także na wydatki odnoszące się do „wyraźnie zidentyfi kowanego kandydata”4. 

Przepisy te stały się kanwą kluczowego orzeczenia sądu, w sprawie Buckley v. 

Valeo (1976).

W orzeczeniu tym, którego zasadniczym tematem było uznanie wydawa-

nia pieniędzy za wypowiedź polityczną, pragnę zwrócić uwagę na dwa wy-

brane elementy. Po pierwsze, na rozróżnienie między datkami a wydatkami, 

po drugie, na rozróżnienie między agitacją personalną i agitacją problemową.

Sąd utrzymał limity dotyczące datków, natomiast uchylił limity dotyczące 

wydatków. Limity dotyczące datków przez uczestników wyborów na rzecz 

kandydatów uznał sąd za dopuszczalne, ponieważ „pociągają za sobą jedynie 

marginalne ograniczenie zdolności darczyńcy do angażowania się w wolną 

komunikację”5, a jak dalej wyjaśnił, limity te pozwalają nadal na symbolicz-

ne wyrażenie poparcia wyrażone datkiem, a w żaden sposób nie ograniczają 

wolności darczyńcy do dyskutowania o kandydatach lub problemach. Limity 

dotyczące wydatków uznał zaś sąd za niezgodne z I poprawką. Co istotne, 

unieważnił w ten sposób limity dotyczące wydatków samych kandydatów, ale 

także wydatki innych osób związane z kampanią jakiegoś kandydata. Uznał 

przy tym, że nie uzasadnia tych ograniczeń interes władzy publicznej w zapo-

3  Zob. R. Briff ault, Corporations, Corruption, and Complexity: Campaign Finance aft er 

Citizens United, „Cornell Journal of Law & Public Policy” 2011, Spring, s. 3.
4  Szerzej E. Chemerinsky, Constitutional Law. Principles and Policies, Aspen Publishers, 

New York 2006, s. 1071.
5  Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976), s. 635–636.
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bieganiu korupcji lub jej pozorom6. Sąd ze spokojem odniósł się do argumen-

tu zwolenników ustawy, którzy wskazywali, że limit wydatków związanych 

z kandydatem przeciwdziała obchodzeniu limitu datków, i stwierdził, że takie 

wydatki, które stwarzałyby ryzyko korupcji, z uwagi na to, że byłyby kontro-

lowane przez kandydata lub uzgadniane z nim, uznane byłyby za datki objęte 

limitami. W ten sposób sąd zezwolił na nieskrępowane wydatki w wyborach 

na rzecz kandydatów, o ile tylko nie są z nimi uzgadniane i koordynowane.

Drugim osiągnięciem sądu w omawianym orzeczeniu było stworzenie 

całkowicie fi kcyjnego rozróżnienia między agitacją personalną a problemo-

wą. Otóż sąd uznał, że aby uniknąć niejasności prawa, należy wyodrębnić 

wypowiedzi zawierające wyraźną agitację na rzecz kandydata od wypowiedzi 

dotyczących problemów. W równie słynnym co – według krytyków – nie-

sławnym przypisie nr 52, sąd wskazał, że wyraźna agitacja personalna (ex-

press advocacy) to taka, która zawiera takie słowa, jak „głosuj na”, „wybierz”, 

„poprzyj”, „oddaj głos na”, „Smith do Kongresu”, „głosuj przeciwko”, „poko-

naj”, „odrzuć”7. Powszechnie nazywane one były ośmioma magicznymi sło-

wami. Dla prawników pracujących na rzecz sztabów wyborczych oraz kor-

poracji agitujących na rzecz kandydatów taka lista była oczywiście gorącym 

zaproszeniem do formułowania ogłoszeń wyborczych z pominięciem „ma-

gicznych słów”, tak aby ogłoszenia wyborcze nabrały charakteru nieobjętej 

restrykcjami prawnymi agitacji problemowej, a nie personalnej. Klasyczną 

sztuczką wykorzystywaną w  takich problemowych ogłoszeniach było wy-

chwalanie zalet kandydata lub omawianie życia prywatnego przeciwnika 

bez użycia „magicznych słów”, za to z zaproszeniem do zatelefonowania do 

sponsora ogłoszenia w celu uzyskania dalszych informacji lub też do zatele-

fonowania do kandydata w celu wyrażenia opinii na temat jego poglądów8. 

Kiedy w wyborach prezydenckich w 1996 r. komitetowi Boba Dole’a skoń-

czyły się pieniądze na ogłoszenia, organizacja partyjna republikanów zaczę-

ła emitować za własne pieniądze prawie identyczne ogłoszenie o Dole’u do 

tego, jakie emitował jego komitet, ale kończyło się ono słowami: „Zadzwoń 

do wybranych przez siebie reprezentantów”9. W 1992 r. organizacja Christian 

Action Network emitowała wymierzone w ubiegającego się o prezydenturę 

Billa Clintona audycje z następującym przekazem: 

6  Ibidem, s. 647–648.
7  Th is construction would restrict the application of s 608(e)(1) to communications contain-

ing express words of advocacy of election or defeat, such as ‘vote for’, ‘elect’, ‘support’, ‘cast your 

ballot for’, ‘Smith for Congress’, ‘vote against’, ‘defeat’, ‘reject’, Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976), 

s. 647, przyp. 52. 
8  R. Briff ault, op.cit., s. 4.
9  House of Representatives Committee on the Judiciary. Subcommittee on the Constitu-

tion. Subcommittee Hearing on „Th e First Amendment and Restrictions on Issue Advocacy”, 

http://judiciary.house.gov/legacy/22343.htm (dostęp: 27.06.2012).
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Wizja Ameryki Billa Clintona obejmuje kwoty pracownicze dla homoseksualistów, 

nadanie homoseksualistom specjalnych praw, dopuszczenie homoseksualistów do 

sił zbrojnych. Al Gore popiera adopcję dzieci przez pary homoseksualne oraz przyj-

mowanie przez nie statusu rodzin zastępczych. Czy to twoja wizja lepszej Ameryki? 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tradycyjnych wartości rodzin-

nych skontaktuj się z Christian Action Network. 

Federalna Komisja Wyborcza (FEC) zaskarżyła działania tej chrześcijań-

skiej organizacji, ale sąd federalny nie podzielił stanowiska FEC, że audycja 

zawierała wyraźne i jednoznaczne nawoływanie do odrzucenia kandydatów, 

zatem opierając się na standardzie wyraźnej agitacji personalnej (express 

advocacy), oddalił sprawę10.

Orzeczenie w sprawie Buckley i dokonane w nim uchylenie limitów na wy-

datki radykalnie wpłynęło na kampanie wyborcze. W jego następstwie nie-

botycznie zaczęły wzrastać kwoty wydawane w kampaniach, a także rozple-

niła się aktywność komitetów politycznych (PACs), formalnie niezwiązanych 

z kandydatami11. Cytowany uprzednio L. Lessig wywodzi przekonująco, że 

aktywność kapitału w wyborach doprowadziła do wykształcenia „najbardziej 

uderzającego dziwactwa naszego systemu”. Konstytucja USA interpretowana 

jest formalnie w sposób, w którym przykłada się prawie obsesyjną wagę do 

równości głosowania. Jednakże obok typowego dwuletniego cyklu wyborcze-

go, w którym obowiązuje owa równość, wyłoniły się alternatywne, codzienne 

wybory pieniężne, polegające na bezpośrednim fi nansowaniu kandydatów 

w formie datków lub pokrywaniu wydatków wyborczych, w których wyso-

kość nakładów przekłada się proporcjonalnie na dostęp do aparatu władzy 

i realizowanie interesu lobbystów, wbrew interesom wyborców12. Wymowne 

są tu trzy w zasadzie niewinne i niezaskakujące wypowiedzi aktywnych poli-

tyków przytoczone przez L. Lessiga, pokazujące początek, a następnie środ-

kowy i końcowy etap tego łańcucha zależności. Senator Bob Dole stwierdził, 

że biedni nie łożą na kampanie13. Senator P. Simon wyznał wprost, że gdy 

wracał o północy do hotelu i widział 20 oczekujących rozmów telefonicz-

nych, przy czym 19 rozmówców nie znał, a 20. był osobą, która łożyła na jego 

kampanię, oddzwaniał wyłącznie do tej dwudziestej osoby14. Kongresman 

E. Fingerhut dodał zaś puentę: „Całkowicie szczera i uczciwa odpowiedź jest 

10  Zob. szerokie omówienie problemów, z jakimi borykały się sądy, stosując fatalny 

wzorzec wyraźnej agitacji personalnej, G.J. Moramarco, Magic Words and the Myth of Cer-

tainty, „Election Law Journal” 2002, vol. 387, s. 394.
11  Zob. E. Chemerinsky, op.cit., s. 1074–1075.
12  L. Lessig, op.cit., s. 158–159.
13  Ibidem, s. 157.
14  Ibidem, s. 145.
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taka, że obecny sposób fi nansowania kampanii ma poważny i głęboki wpływ 

nie tylko na sprawy rozważane w Kongresie, lecz także na wynik tych prac”15.

Orzeczenie w sprawie Buckley spotkało się z szeroką krytyką. Warto tu 

zwłaszcza zwrócić uwagę na działalność Brennan Center For Justice przy wy-

dziale prawa uniwersytetu nowojorskiego, które w 1999 r. wydało pracę Gdy-

by orzeczenie Buckley upadło opisujące alternatywną wizję I poprawki, a kilka 

lat później współtworzyło ustawę o reformie kampanii wyborczych z 2002 r. 

Szczególnie znacząca była jednak krytyka tego orzeczenia ze strony samych 

sędziów Sądu Najwyższego. W jednym z orzeczeń czterech sędziów (Ken-

nedy, Scalia, Th omas i Stevens) wyraziło wolę uchylenia orzeczenia Buckley, 

przy czym trzej pierwsi pragnęli uchylenia zezwolenia Sądu na ograniczenie 

datków, zaś sędzia Stevens wyraził gotowość do uchylenia zakazu ograniczeń 

wydatków16. 

W 2002 r., po wieloletnich pracach, przepisy wyborcze z lat 70. XX w. 

zostały uzupełnione przez ponadpartyjną ustawę o reformie kampanii (Bi-

partisan Campaign Reform Act of 2002), która starała się regulować problem 

soft  money w wyborach (pieniądze zbierane od korporacji, związków i osób 

fi zycznych przez partie, a nie przez samych kandydatów lub ich komitety – 

w ten sposób obchodzono limity datków), a także odstąpiła od fi kcyjnego 

standardu agitacji personalnej opartego na „magicznych słowach”, wprowa-

dzając nowo zdefi niowaną kategorię „komunikacji wyborczej” (komunikacja 

radiowa, telewizyjna i satelitarna odnosząca się do wyraźnie zidentyfi kowa-

nego kandydata na urząd federalny, skierowana do jego wyborców i nada-

wana w okresie 30 dni przed prawyborami oraz 60 dni przed wyborami). 

Korporacjom i związkom zakazano opłacania ogłoszeń mających charakter 

komunikacji wyborczej. W orzeczeniu z następnego roku w sprawie McCon-

nell17 te dwa zasadnicze rozwiązania ustawy zostały zaakceptowane przez sąd, 

który uznał, że wystarczającą z punktu widzenia I poprawki formą aktyw-

ności korporacji i związków są komitety polityczne (PACs), a standard „ko-

munikacji wyborczej” jest wystarczająco zdefi niowany. Na tej podstawie sąd 

odrzucił zarzut oczywistej niekonstytucyjności przepisów nowej ustawy.

W 2010 r. to „precedensowe” orzeczenie wydane siedem lat wcześniej 

zostało częściowo uchylone w przełomowym orzeczeniu w sprawie Citizens 

United18, odpowiednio za niezgodne z konstytucją zostały też uznane frag-

menty ustawy z 2002 r. Sprawa miała stosunkowo błahe podłoże, dotyczyła 

konserwatywnej organizacji Citizens United, która w  trakcie prawyborów 

w 2008 r. wyprodukowała bardzo krytyczny pod adresem Hillary Clinton 

15  Ibidem, s. 133.
16  Szerzej E. Chemerinsky, op.cit., s. 1075.
17  McConnell v. Federal Election Commission, 540 U.S. 93 (2003).
18  Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 50 (2010).
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fi lm pod tytułem Hillary. Film zasadniczo dostępny miał być w ramach 

usługi wideo na żądanie, ale trafi ł również do kilku kin, był dostępny w In-

ternecie, a także był szeroko reklamowany19. Udostępnienie fi lmu miało na-

stąpić w okresie 30 dni przed prawyborami, a więc niezgodnie z przepisami 

ponadpartyjnej ustawy o kampanii z 2002 r. Z inicjatywy organizacji Citizens 

United sprawa trafi ła ostatecznie do Sądu Najwyższego, który po pierwszej 

rozprawie w marcu 2009 r. i rozpatrzeniu stanowisk odstąpił od wielorakich 

możliwości rozstrzygnięcia sprawy w wąskim zakresie i sformułował pytanie, 

czy sąd ma uchylić orzeczenie w sprawie McConnell z 2003 r. oraz wcześniej-

sze orzeczenie z 1990 r., które ograniczało udział korporacji w wyborach na 

poziomie stanowym. W październiku 2009 r. doszło do ponownej rozprawy, 

a w styczniu 2010 r. sąd wydał swe orzeczenie20. Orzeczenie to liczyło blisko 

200 stron, podjęte zostało większością 5:4 i wywołało ferment w sądzie, świe-

cie akademickim i amerykańskiej polityce, między innymi kilka dni później 

stało się przedmiotem gorzkich uwag prezydenta Obamy w ramach orędzia 

o stanie państwa. To szeroko komentowane zdarzenie miało konfrontacyjny 

wymiar, przyrównywany z przesadą do sporu z sądem prezydenta Roosevel-

ta w 1937 r. Sędziowie Sądu Najwyższego siedzieli na wprost mównicy, od-

daleni od Baracka Obamy o kilka metrów. Po słowach prezydenta: „Z całym 

szacunkiem dla podziału władzy, w ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy uchylił 

prawo obowiązujące od wieku, co, jak uważam, usunie bariery dla grup na-

cisku, w tym zagranicznych korporacji, przed nieskrępowanymi wydatkami 

w wyborach”, sędziowie zachowali kamienne twarze, z wyjątkiem sędziego Ali-

to, który natychmiast z wyraźną dezaprobatą pokręcił głową i mruknął pod 

nosem słowa, prawdopodobnie znaczące „Not true”. Komentatorzy politycz-

ni i prawni analizowali to nagranie klatka po klatce, z udziałem specjalistów 

od czytania z ruchu warg, potępiając wybraną stronę tego niecodziennego 

minidialogu w Izbie Reprezentantów21. Nawiązując do początkowej uwagi, 

że orzekając o prawie wyborczym, sędziowie pośrednio orzekają o mechani-

zmie wyboru samych sędziów, warto tu dodać, że na przełomie 2005 i 2006 r. 

ówczesny senator Obama gorąco zwalczał kandydaturę Samuela Alito do Sądu 

Najwyższego.

19  Zob. A. Liptak, Justices, 5–4, Reject Corporate Spending Limit, „Th e New York 

Times”, 21.01.2010, http://www.nytimes.com/2010/01/22/us/politics/22scotus.html (dostęp: 

27.06.2012).
20  Przebieg postępowania w sprawie Citizens United opisano w „Harvard Law Review” 

w komentarzu redakcyjnym, Citizens United v. FEC: Corporate Political Speech, „Harvard Law 

Review” 2010, November, s. 75.
21  Zob. R. Barnes, Reactions Split on Obama’s Remark, Alito’s Response at State of the 

Union, „Washington Post”, 29.01.2010, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/ar-

ticle/2010/01/28/AR2010012802893.html (dostęp: 27.06.2012).
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W omawianym zakresie orzeczenie sądu oparło się na uznaniu, że korpo-

racje mają prawo do wypowiedzi chronione I poprawką, a komitety politycz-

ne są nazbyt kłopotliwym środkiem do korzystania z niej. Sędzia Kennedy, 

autor większościowej opinii, odrzucił tezę, iż władza może przeciwdziałać 

zaburzeniom systemu wyborczego poprzez ograniczanie wypowiedzi poli-

tycznej niektórych mówców i powrócił do tezy z orzeczenia Buckley, iż ogra-

niczanie takie może wyłącznie dotyczyć bezpośredniej korupcji o charakte-

rze wymiennym, nie może więc dotyczyć formalnie nieskoordynowanych 

z kandydatem wydatków na kampanię. Jak to sformułował autor orzeczenia, 

sędzia Kennedy: 

Wracamy do zasady ustanowionej w sprawie Buckley i w sprawie Bellotti, że władza 

nie może ograniczać wolności wypowiedzi z uwagi na korporacyjny charakter mów-

cy. Żaden dostateczny interes władzy nie usprawiedliwia ograniczeń wypowiedzi po-

litycznych korporacji działających dla zysku oraz nie dla zysku22.

W mojej ocenie orzecznictwo amerykańskiego Sądu Najwyższego w spra-

wie kampanii wyborczych jest wyraźnym przejawem patologii sądownictwa 

konstytucyjnego, których kulminacją jest orzeczenie w sprawie Citizens

United.

Decyzja sądu w 2010 r. podjęta została większością jednego głosu i jest 

wynikiem przejęcia kontroli nad sądem przez grupę sędziów konserwatyw-

nych nominowanych przez prezydenta Busha23. Poglądy odrzucane przez sąd 

kilka lat wcześniej stały się ofi cjalnym stanowiskiem w 2010 r. Dobitnym tego 

wyrazem jest okoliczność, że sędzia Kennedy, autor opinii większości w spra-

wie Citizens United, w istotnym wątku dotyczącym ograniczenia wypowiedzi 

z uwagi na przeciwdziałanie korupcji oparł swe rozumowanie na własnym 

zdaniu odrębnym z orzeczenia w sprawie McConnell z 2003 r., na które powo-

łuje się, cytując je jako „opinia sędziego Kennedy’ego”, skrywając okoliczność, 

że była to „dissenting opinion”, zdanie odrębne, które nie pozyskało większo-

ści sędziów, choć przytaczając inne orzeczenia, zaznacza, gdy chodzi o zda-

nia odrębne24. W istocie nietrudno wskazać, kiedy konstytucja USA zmieniła 

swoją treść co do znaczenia I poprawki w sprawach wyborczych. Nastąpiło 

to dokładnie 31 stycznia 2006 r., tego dnia bowiem ustąpiła z sądu Sandra 

Day O’Connor, która przez wiele lat oddawała rozstrzygający głos podczas 

22  Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 50 (2010), s. 913.
23  Wątek wpływu nominacji sędziowskich na orzeczenia podjąłem w tekście: S. Kubas, 

Powoływanie sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego [w:] P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, 

S. Kubas (red.), Prawa człowieka – Społeczeństwo obywatelskie – Państwo demokratyczne. Księ-

ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Kra-

ków 2010, s. 171 i nast.
24  Czyni to, m.in. odwołując się do wcześniejszych zdań odrębnych sędziów Scalii i Ste-

vensa. Na ten sposób cytowania zwraca uwagę R. Briff ault, op.cit., s. 10–11.
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narad sędziowskich (w tym w orzeczeniu w sprawie McConnell) i wspierała 

umiarkowaną interpretację I poprawki. Jak się okazało, rację miał w 2006 r. 

profesor Erwin Chemerinsky, gdy w swym klasycznym podręczniku zapo-

wiadał, że odejście sędzi O’Connor „może oznaczać rewizję poglądów na te-

mat fi nansowania kampanii i I poprawki”25.

Od orzeczenia w sprawie Buckley z 1976 r. mieliśmy do czynienia w orzecz-

nictwie sądu z gąszczem efemerycznych precedensów, wykorzystywanych 

wedle potrzeb aktualnej większości w sądzie. W Citizens United uchylono 

tezy z dwóch wcześniejszych orzeczeń, po wyraźnej zachęcie ze strony same-

go sądu. Znaczną część orzeczenia oraz zdania odrębnego sędziego Stevensa 

zajmują przeciwstawne tezy dotyczące związania sądu precedensami. Prag-

nę zwłaszcza zwrócić uwagę na uchylone orzeczenie w sprawie McConnell 

z 2003 r. Było ono wyrazem akceptacji sądu dla ustawy, która została zgłoszo-

na przez dwóch kongresmanów z przeciwstawnych obozów, przyjęta zosta-

ła przy zauważalnym poparciu części deputowanych Partii Republikańskiej, 

a podpisana przez republikańskiego prezydenta Busha.

Sądowi można ponadto postawić zarzut, iż w obszarze regulowania kam-

panii wyborczych uprawia nonsensowne, słabo kamufl owane reaktywne 

prawotwórstwo, tworząc normy i rozróżnienia, które zupełnie nie przysta-

ją do realiów kampanii wyborczej. Myślę tu o fi kcyjnym standardzie ośmiu 

„magicznych słów”, jako wyróżniku agitacji personalnej, o  bardzo wąskim 

rozumieniu korupcji ograniczonej do bezpośredniej wymiany, a także o nie-

konsekwentnym nawiązywaniu do rozróżnienia między datkami a nieskoor-

dynowanymi wydatkami, które w istocie w wyborach pełnią tożsamą funkcję. 

Tu warto zwrócić uwagę na wydane pół roku przed Citizens United orzecze-

nie mniejszej wagi w sprawie Caperton z 2009 r.26, w którym drobna zmiana 

kontekstu spowodowała, że sąd odstąpił od budowanego pieczołowicie od 

1976 r. rozróżnienia między datkami a wydatkami, uznając, że niezależne 

wydatki na kampanię wyborczą sędziego w Wirginii Zachodniej stanowią 

podstawę do wyłączenia go z późniejszej sprawy dotyczącej owego „nieza-

leżnego wydatkującego”. Richard Briff ault z Cornell University ze zdumie-

niem odnotował, że sąd wręcz kilkakrotnie nazwał owe „niezależne wydatki” 

datkami27. Trudno nie przyznać racji R. Briff aultowi, gdy stwierdza on, że 

wyrażony w Citizens United zarzut dotyczący złożoności prawa wyborcze-

go, sugerujący dalszą aktywność sądu w tym obszarze, wyrasta ze złożoności 

amerykańskiego systemu politycznego, a złożoność prawa jest też reakcją na 

konstrukcje prawne formułowane przez sąd w orzeczeniach, zwłaszcza w za-

kresie defi niowania „komunikacji wyborczej”28.

25  E. Chemerinsky, op.cit., s. 1082.
26  Caperton v. A.T. Massey Coal Co., 129 S. Ct. 2252 (2009).
27  R. Briff ault, op.cit., s. 9–10.
28  Ibidem, s. 12–13.
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W reakcji na orzeczenie Citizens United, chroniące wolność wypowie-

dzi i udział w wyborach osób prawnych, agencja public relations z Maryland 

zapowiedziała własny start w wyborach do Kongresu i zamiar ubiegania się 

o nominację Partii Republikańskiej. W satyrycznym fi lmie wyborczym agen-

cji Murray Hill na tle podniosłej muzyki padają słowa:

Rodzi się nowy dzień. Do tej pory korporacje wpływały na politykę poprzez wysoko 

opłacanych lobbystów i zakulisowe przetargi. Jednakże, niezależnie od korporacyj-

nych wydatków na polityków, nigdy nie mogliśmy być całkowicie pewni, że wykonają 

nasze polecenia. Ale dziś, dzięki oświeconemu Sądowi Najwyższemu, korporacje mają 

wszystkie prawa, które pragnęli nam nadać Ojcowie Założyciele. To jest nasza demo-

kracja. My ją kupiliśmy, my za nią zapłaciliśmy i my ją chcemy zachować. Dlatego 

Murray Hill Incorporated otwiera nowy rozdział demokracji, startując do Kongresu. 

Dziennikarzowi udało się nawet namówić na wypowiedź wysokiego rangą 

urzędnika ze stanowej komisji wyborczej, który wskazał, że będzie problem 

z wykazaniem, iż założona w 2005 r. agencja osiągnęła wymagany do udziału 

w wyborach wiek 25 lat29.

W bardziej minorowym tonie skomentował krytyczny, społeczny odbiór 

orzeczenia w sprawie Citizens United cytowany badacz, pisząc: 

[...] podejrzewam, że jednym z powodów intensywności reakcji publicznej na Citizens 

[...] [był] sposób, w jaki decyzja ta dramatycznie podkreśliła manifestacyjne przeję-

cie przez sąd pierwszeństwa w tworzeniu polityki w zakresie fi nansowania kampanii 

wyborczej. Nie ważne, jak bardzo prezydent pomstuje na działania sądu, nie ważne, 

jak bardzo opinia publiczna im się sprzeciwia, w praktyce niewiele lub nic nie można 

z tym zrobić30.

Streszczenie

Artykuł ten poświęcony jest orzeczeniom amerykańskiego Sądu Najwyższego do-

tyczącym fi nansowania kampanii wyborczych, na tle wysiłków Kongresu zmierza-

jących do ograniczenia wpływu kapitału na proces polityczny. Krytycznemu omó-

wieniu podlegają wybrane tezy z orzeczeń Buckley v. Valeo (1976), McConnell v. 

Federal Election Commission (2003) i Citizens United v. Federal Election Commission 

(2010). W konkluzji prezentowany jest pogląd, że orzeczenia te są przejawem patolo-

gii sądownictwa konstytucyjnego, których wyrazem jest między innymi prowadzone 

przez sąd nonsensowne, reaktywne prawotwórstwo.

29  C. Good, Murray Hill, Inc. For Congress, „Th e Atlantic”, 3.02.2010, http://www.theatlan-

tic.com/politics/archive/2010/02/murray-hill-inc-for-congress/35282/ (dostęp: 27.06.2012).
30  R. Briff ault, op.cit., s. 7.
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Summary

Th is article is devoted to the US Supreme Court’s rulings on campaign fi nance law 

in the context of Congress’s eff orts to reduce the money’s infl uence on the political 

process. Selected statements contained in Buckley v. Valeo (1976), McConnell v. Fed-

eral Election Commission (2003) and Citizens United v. Federal Election Commission 

(2010) decisions are critically discussed. In the conclusion of the article an opinion 

is presented that these decisions show pathology of judicial review, an expression of 

which is nonsensical, reactive rulemaking conducted by the Court.


