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Trzecia władza czy pierwsza władza? 
Rozważania na temat konstytucyjnej 

pozycji władzy sądowniczej 
w Stanach Zjednoczonych 

Wprowadzenie

Od wielu lat uwaga amerykańskich konstytucjonalistów zaj-

mujących się analizą i badaniem systemu prawno-politycz-

nego Stanów Zjednoczonych skupiona jest na charakterze 

i strukturze tamtejszej zasady podziału władzy oraz systemu 

kontroli i równowagi. Unormowania przyjęte podczas konwen-

cji przedstawicieli stanów w Filadelfii w 1787 roku i zastosowa-

ne w konstytucji federalnej, która weszła w życie rok później, 

wprowadzały nowoczesne rozwiązania w kwestii rozdziału 

kompetencji między poszczególne gałęzie władzy oraz wzajem-

nych powiązań między nimi. Ojcowie Założyciele zakładali, że 

klasyczny trójpodział władzy, którego teoretyczne i filozoficzne 

podstawy zostały skonstruowane w pracach Locke’a czy Mon-

teskiusza, najlepiej będzie odpowiadał charakterowi nowego 
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państwa. Jednocześnie umożliwienie poszczególnym organom 

władzy pośrednie wpływanie na funkcjonowanie pozostałych 

miało zapewnić konieczną równowagę między nimi i zapobiec 

uzyskaniu przez którykolwiek z nich dominacji w amerykań-

skim systemie władzy. Moje zainteresowania systemem praw-

no-politycznym Stanów Zjednoczonych doprowadziły mnie do 

miejsca, w którym zacząłem się głębiej zastanawiać nad cha-

rakterem zasady separation of powers oraz systemu checks 
and balances w ujęciu praktycznym. Okazuje się bowiem, że 

kompromis osiągnięty ponad dwieście dwadzieścia lat temu 

przez Ojców Założycieli w Filadelfii stworzył system, który tyl-

ko na samym początku zachował charakter zbalansowanego 

i zrównoważonego. Teoretyczne założenia zostały bowiem 

zastąpione przez praktyczne reformy wynikające z ewolucji 

państwa i rozwoju jego poszczególnych instytucji. Rozwijał się 

Kongres mający wpływ na unormowania w coraz to szerszym 

zakresie spraw, ograniczając w ten sposób gwarancje nadane 

stanom w konstytucji; rozwijał się urząd prezydenta, uzyskując 

dominujący wpływ szczególnie w wymiarze polityki zagranicz-

nej i obronnej, co zdecydowanie się uwidoczniło w XX wieku; 

rozwijała się wreszcie władza sądownicza, wyposażając samą 

siebie w uprawnienia niezapisane w konstytucji, które miały 

niebagatelny wpływ na zachwianie równowagą w łonie wła-

dzy federalnej. Szczególnie właśnie ewolucja pozycji sądów, 

z Sądem Najwyższym na czele, pozwala wysnuć tezę, że prak-

tyczny aspekt funkcjonowania amerykańskiej judykatury zna-

cząco odbiega od wizji Ojców Założycieli, którzy poświęcili jej 

najmniej czasu podczas obrad konwencji konstytucyjnej oraz 

umieścili na trzecim miejscu w Konstytucji, co nie pozostawa-

ło bez znaczenia dla jej rzeczywistej pozycji w początkowym 

okresie państwowości amerykańskiej. 

Teoretyczna analiza funkcjonowania amerykańskiej władzy 

sądowniczej (konstytucyjna pozycja sądów, doktrynalny cha-

rakter władzy sądowniczej w systemie common law, analiza 

dokumentów archiwalnych z okresu konwencji konstytucyj-

nej) oraz praktyczne badanie wpływu sądów na amerykań-

ski system władzy (analiza precedensów Sądu Najwyższego, 
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określenie przyczyn zajmowania się przez sędziów konkret-

nymi sporami prawnymi, analiza praktycznych relacji między 

Sądem Najwyższym a Kongresem) prowadzą do wniosku, że 

judykatura w Stanach Zjednoczonych nie tylko nie powinna 

być uznawana za trzecią (najsłabszą) władzę, lecz wręcz prze-

ciwnie, może z powodzeniem zajmować miejsce pierwsze 

wśród organów władzy państwowej. Wniosek ten ma ogrom-

ne znaczenie dla poznania rzeczywistych mechanizmów funk-

cjonowania Stanów Zjednoczonych, dla wielu pozostających 

wzorem demokracji i państwem, w którym struktura podzia-

łu władzy wraz z systemem kontroli i równowagi zapewniają 

skuteczne i efektywne rządzenie. Tymczasem, w wielu przy-

padkach, to od sędziów, a szczególnie sędziów Sądu Najwyż-

szego, zależy, w jakim kierunku pójdzie nie tylko reforma sy-

stemu prawa, ale również polityka państwa. Dlatego tak istotne 

jest poznanie prawdziwych przyczyn ewolucji systemu kontroli 

i równowagi ze względu na przemiany w łonie amerykańskiej 

władzy sądowniczej. Analiza ponaddwustuletniej historii funk-

cjonowania Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych pozwala 

na wyodrębnienie kilku przyczyn takiego stanu rzeczy. Niniejsze 

opracowanie stanowi podsumowanie kilkuletniego okresu ba-

dawczego, w którym zajmowałem się szczegółowo badaniem 

caselaw sądów federalnych, dzięki czemu udało się osiągnąć 

wnioski przedstawione poniżej. Na ich podstawie można wy-

różnić przynajmniej cztery przyczyny, świadczące o wyjątkowej 

pozycji władzy sądowniczej (w tym przede wszystkim Sądu 

Najwyższego) w amerykańskim systemie władzy: 

• aktywne wykorzystywanie kompetencji judicial review;

• niewielka kontrola Kongresu nad orzecznictwem Sądu Naj-

wyższego;

• upolitycznienie procesu mianowania sędziów federalnych 

oraz

• charakter spraw, na których temat ostateczne zdanie należy 

do Sądu Najwyższego.
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Konwencja konstytucyjna i trzecia władza

Kiedy latem 1787 roku kilkudziesięciu przedstawicieli stanów 

spotkało się w Filadelfii w celu zrewidowania Artykułów Kon-

federacji, w niewielu kwestiach byli tak jednomyślni, jak co do 

konieczności ustanowienia pewnych elementów kontrolnych 

poszczególnych gałęzi władzy względem pozostałych. Równo-

waga, jaką miał zapewnić stworzony w Konstytucji system che-
cks and balances, stanowiła jedną z najistotniejszych cech przy-

szłego państwa, w którym rządy miały być sprawowane przez 

trzy odrębne gałęzie władzy: egzekutywę, legislatywę i judyka-

turę. Wśród delegatów stanów istniał konsensus co do tego, że 

„poszczególne departamenty rządowe powinny być od siebie odse-

parowane, ponieważ zapewni to właściwą i skuteczną administrację 

państwem”1.

Ich zdaniem, największym zagrożeniem nowego, młodego pań-

stwa była kumulacja większości uprawnień przez jedną z gałęzi 

władzy, co mogłoby prowadzić do tyranii, której tak bardzo się 

obawiano, wiążąc ją ze znienawidzoną Koroną brytyjską. Zgod-

nie z wizją Ojców Założycieli ograniczenie przewagi jakiejkol-

wiek gałęzi władzy miało za zadanie uchronić urzędników od 

wykorzystywania pozycji do celów innych, niż służenie naro-

dowi i państwu2. Przyjęta przez amerykańską Konstytucję w ar-

tykułach I, II i III zasada podziału władzy zakładała, że aparat 

państwowy realizuje trzy odrębne funkcje: ustawodawczą, wy-

konawczą i sądowniczą; że każdej z nich powinna odpowiadać 

aktywność odrębnego organu państwowego (co usankcjonowa-

ła zasada niełączenia funkcji i stanowisk) oraz że powinien ist-

nieć system kontroli i równowagi, uniemożliwiający dominację 

któregoś z organów państwa nad pozostałymi3.

1 J. Korn, The Power of Separation: American Constitutionalism and the Myth of 
the Legislative Veto. Princeton University Press, New Jersey 1997, s. 15–16.

2 R.A. Cass, The Rule of Law in America. John Hopkins University Press, Balti-

more 2001, s. 23.
3 W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych. Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 175.



137Trzecia władza czy pierwsza władza? Rozważania...

W ten sposób każda gałąź władzy miała coś do powiedze-

nia w kwestiach kompetencji pozostałych – mogła kontrolo-

wać ich działania, ale nie mogła wkraczać w ich konstytucyjne 

uprawnienia. W założeniu żadna instytucja nie mogła akumu-

lować większości władzy i kompetencji, mając jednocześnie 

swobodę działania w myśl potrzeb społecznych. W rezultacie 

rząd federalny miał być zarówno silny, jak i ograniczony: silny 

na tyle, aby efektywnie utrzymać porządek, stabilność i pew-

ność obywateli, ale nie na tyle, żeby zagrażać ich wolności4. 

Należy przy tym podkreślić, że system kontroli i równowagi 
miał się składać z takich mechanizmów kontrolnych, których 

podstawowym i jedynym celem było doprowadzenie do rów-

nowagi w systemie polityczno-prawnym. Dlatego przyznanie 

którejś z gałęzi władzy kompetencji kontrolnych względem 

innych miało być równoznaczne z nadaniem innym gałęziom 

władzy uprawnień umożliwiających im kontrolę o podobnym 

charakterze. Tymczasem konstytucja federalna okazała się 

dokumentem, w którym nie udało się osiągnąć zamierzonej 

równowagi, przede wszystkim ze względu na mniej znaczą-

cą pozycję władzy sądowniczej. Pozycja ta wynikała nie tylko 

z poświęcenia sądom federalnym najkrótszego, trzeciego ar-

tykułu, lecz głównie z faktu, że podczas konwencji filadelfij-

skiej o wiele dłużej debatowano nad kształtem i charakterem 

dwóch pozostałych gałęzi władzy, tj. egzekutywy (Prezydenta) 

i legislatywy (Kongresu).

Spośród wszystkich delegatów obecnych w Filadelfii w 1787 

roku tylko kilku było przekonanych o konieczności dogłębnej 

debaty nad strukturą przyszłych sądów i kompetencjami sę-

dziów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują trzy, jakże 

znane i wpływowe osobistości – Aleksander Hamilton, James 

Madison oraz Edmund Randolph. Pierwszy jawił się jako zwo-

lennik przyznania władzy sądowniczej istotnych uprawnień 

kontrolnych względem pozostałych gałęzi władzy, poprzez 

umożliwienie sędziom dokonywania interpretacji ustawy za-

4 J.J. Patrick, R.M. Pious, D.A. Ritchie, Oxford Guide to the U.S. Government. 
Oxford University Press, New York 2001, s. 585–587. 
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sadniczej i określania konstytucyjności działań podejmowa-

nych przez Kongres czy Prezydenta. Jak twierdził,

„(...) interpretacja prawa jest właściwą i szczególną kompetencją sądów. 

(...) Nie oznacza to, że władza sądownicza ma stać ponad władzą usta-

wodawczą. Ale jeśli prawo stworzone przez ustawodawcę jest sprzecz-

ne z prawem stworzonym przez ludzi, czyli z Konstytucją, sądy powinny 

uznać za wiążące to drugie prawo”5.

W podobnym tonie, jeśli chodzi o pozycję władzy sądowni-

czej w nowym państwie, wypowiadał się James Madison, któ-

ry uważał, że zadaniem sędziów federalnych ma być przede 

wszystkim koordynacja działalności departamentów wyko-

nawczych administracji federalnej, a także rozstrzyganie spo-

rów na linii federacja – stany. Sprzeciwiał się jednak przyzna-

niu sądom federalnym uprawnienia do interpretowania ustawy 

zasadniczej, które mogłoby doprowadzić do dominacji władzy 

sądowniczej względem pozostałych. Zdaniem Madisona, nale-

żało zapewnić silne sądownictwo poprzez ukształtowanie od-

powiedniej struktury sądów apelacyjnych, zarówno na szczeb-

lu stanowym, jak i federalnym. Pogląd ten jednak spotkał się ze 

sprzeciwem innych delegatów, obawiających się zbyt rozbudo-

wanej struktury władzy sądowniczej, szczególnie na szczeblu 

federalnym6. Można powiedzieć, że równie istotną rolę spełnił 

Edmund Randolph, współautor planu dotyczącego charakteru 

i kształtu amerykańskiego sądownictwa, który to plan został 

w większej części przyjęty przez konwencję. Randolph, argu-

mentując podstawowe założenia tzw. Planu Wirginii, zapropo-

nował utworzenie jednego sądu w ustawie zasadniczej, pozo-

stawiając możliwość dalszego rozbudowania struktury władzy 

sądowniczej ustawodawcy. Zakładał również konieczność 

przyznania sędziom federalnym odpowiednich gwarancji, któ-

re dawałyby im poczucie niezależności i niezawisłości7. 

5 A. Hamilton, Federalist Papers. NT: Penguin Ritnam, 1999, no. 78.
6 W.W. Holt, The Establishment of the Federal Court System [w:] C. Tomlins 

(red.), The United States Supreme Court: The Pursuit of Justice. Houghton Mifflin 

Company, Boston 2005, s. 12.
7 Szerzej na ten temat: C. Collier, Decision in Philadelphia: The Constitutional 

Convention of 1787. Ballantine Books, New York 2007, s. 173–180.
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W rezultacie jedynym sądem, jaki został ustanowiony 

w konstytucji, był Sąd Najwyższy. Ojcowie Założyciele zdecy-

dowali się przyznać Kongresowi uprawnienie do stworzenia 

sądów niższej instancji, które miały być podległe właśnie Są-

dowi Najwyższemu. Już w 1789 roku Kongres wydał ustawę 

Judiciary Act, tworzącą sądy federalne I i II instancji, natomiast 

kolejne reformy, przeprowadzone jeszcze w XIX oraz w XX 

wieku, doprowadziły do ukształtowania się jednolitej konstruk-

cji sądownictwa federalnego, która współcześnie wygląda na-

stępująco8:

• sądy dystryktowe – sądy I instancji we wszystkich sprawach 

federalnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Sądu 

Najwyższego jako sądu I instancji oraz dla sądów specjal-

nych. Sądy te działają w dystryktach sądowych, których jest 

w Stanach Zjednoczonych dziewięćdziesiąt cztery;

• sądy apelacyjne (okręgowe) – sądy II instancji rozpatrujące 

odwołania od sądów dystryktowych. Obecnie jest trzyna-

ście sądów tego typu, działających na terenie Stanów Zjed-

noczonych;

• Sąd Najwyższy – ostateczna instancja odwoławcza od są-

dów federalnych i sądów najwyższych stanów. 

Choć z powyższego schematu wynika rozdział kompetencji 

sądownictwa federalnego, to jednak podczas samej konwen-

cji filadelfijskiej nie poruszano kwestii jursydykcji sądów, sku-

piono się natomiast nad przyznaniem sędziom odpowiednich 

gwarancji ich niezależności. Gwarancje te miały się stać wy-

starczającym elementem systemu kontroli i równowagi – pre-

zydent za radą i zgodą Senatu otrzymał prawo mianowania 

sędziów federalnych, ale ci uzyskiwali niezależność poprzez 

niemożność bycia usuniętym z urzędu inaczej, niż tylko w sy-

tuacji popełnienia ciężkiego przestępstwa (w myśl procedury 

impeachment). Kongres mógł decydować o wysokości uposa-

żenia sędziów federalnych, ale nie miał prawa zmniejszać wy-

nagrodzenia sędziów, którzy już rozpoczęli swoje urzędowa-

8 Por. P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik. Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 89–91. 
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nie9. W ten sposób w 1787 roku zaproponowano konstytucję, 

w której władza sądownicza miała pełnić rolę drugorzędną 

w stosunku do roli prezydenta czy Kongresu. Świadczy o tym 

ostateczny charakter systemu kontroli i równowagi, jaki wyni-

kał z bezpośrednich przepisów ustawy zasadniczej. Kongres, 

oprócz decydującego wpływu na proces legislacyjny, został 

między innymi wyposażony w prawo do zatwierdzania budże-

tu i wydatków państwowych (w tym sędziowskich), tworzenia 

i likwidacji departamentów rządowych (oraz niższych sądów 

federalnych wraz z określaniem ich jurysdykcji), przeprowa-

dzania procedury impeachment (którą w historii stosowano 

najczęściej względem sędziów) oraz zatwierdzania nominacji 

prezydenckich (związanych również z wyborem sędziów fede-

ralnych). Prezydent, obok podstawowych kompetencji egzeku-

tywy i możliwości wpływania na proces legislacyjny, posiadał 

uprawnienia do mianowania wyższych rangą urzędników pań-

stwowych (z których znaczącą liczbę stanowili właśnie sędzio-

wie) oraz do stosowania prawa łaski (wpływając w ten sposób 

na werdykty sądowe). Natomiast Sąd Najwyższy, jako jedyny 

sąd utworzony w konstytucji, nie został wyposażony w żadne 

istotne uprawnienia kontrolne, natomiast o równowadze mię-

dzy nim a pozostałymi gałęziami władzy miała świadczyć gwa-

rancja niezależności sędziów.

Nie ma wątpliwości, że ustawa zasadnicza z 1787 roku dała 

sędziom federalnym i tak o wiele większe kompetencje, niż ich 

stanowym odpowiednikom. Ale umiejscowienie unormowań 

dotyczących władzy sądowniczej w trzecim artykule konstytucji 

świadczy o ówczesnym podejściu do kwestii podziału władzy 

przez Ojców Założycieli. Taka konstrukcja ustawy zasadniczej 

miała, zdaniem Akhila Reed Amara, sens zarówno w ujęciu 

konceptualnym, jak i demokratycznym. Twierdzi on, że 

„(...) najpierw miało być tworzone prawo przez władzę ustawodawczą, 

później miało być ono egzekwowane przez władzę wykonawczą, a rola 

9 Odpowiednio: art. II, sek. 2, kl. 2 oraz art. III, sek. 1, kl. 1. 
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władzy sądowniczej ujawniała się tylko w przypadku naruszenia prawa 

przez ludzi lub władzę państwową”10.

W ten sposób działalność sądów była rezultatem aktywności 

podejmowanej przez pozostałe gałęzie władzy, a sędziowie 

mimo gwarancji niezależności byli niejako uzależnieni od de-

cyzji ustawodawczych i wykonawczych. Z drugiej strony Amar 

zauważa, że analiza pierwszych czterech artykułów konstytucji 

prowadzi do wniosku, że jej autorzy pragnęli ukazać demokra-

tyczny charakter dokumentu poprzez umieszczenie w pream-

bule odniesienia do zasady suwerenności narodu, przyznanie 

w artykule I prawa do wyboru członków Izby Reprezentantów, 

zapewnienie w artykule II formy wyborów pośrednich na urząd 

prezydenta i wreszcie zapisanie w artykule III unormowań 

dotyczących nieobieralnych przez społeczeństwo sędziów11. 

W rezultacie można stwierdzić, że stopień demokratyczności 

urzędów maleje wraz z analizą kolejnych artykułów konstytu-

cji i dlatego władza sądownicza może być teoretycznie uznana 

za najmniej demokratyczną, a co za tym idzie najmniej istotną 

spośród wszystkich trzech gałęzi władzy.

Aktywne wykorzystanie kompetencji 
judicial review

W pierwszych latach państwowości amerykańskiej brak rów-

nowagi między legislatywą i egzekutywą a judykaturą był bar-

dziej niż widoczny. Może świadczyć o tym mała aktywność 

Sądu Najwyższego w procesie tworzenia decyzji istotnych 

dla fukcjonowania państwa amerykańskiego. W ciągu pierw-

szych dziesięciu lat istnienia Sądu na palcach jednej ręki moż-

na zliczyć orzeczenia, które w jakikolwiek sposób wpłynęły 

10 A.R. Amar, America’s Constitution: A Biography, Random House, New York 

2005, s. 208.
11 Ibid.
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na kształt i charakter prawa konstytucyjnego12. Na przykładzie 

działalności pierwszego Przewodniczącego Sądu, Johna Jaya, 

widać wyraźnie mało znaczącą rolę najwyższego trybunału są-

dowego w Stanach Zjednoczonych. Pomimo piastowania naj-

ważniejszej pozycji sędziowskiej w państwie Jay spędzał wię-

cej czasu na aktywności politycznej, która polegała głównie na 

negocjowaniu traktatu z Anglią (Jay Treaty), a wkrótce później 

postanowił kontynuować służbę państwu na stanowisku gu-

bernatora stanu Nowy Jork. Jego następca, Oliver Ellsworth, 

sam zrezygnował z funkcji, uznając ją za mało wpływową i po 

prostu nudną13. Co więcej, średnia liczby spraw rozstrzyganych 

przez Sąd Najwyższy w pierwszej dekadzie jego urzędowania 

to około pięć do sześciu spraw rocznie14. Wydawało się zatem, 

że władza sądownicza nie będzie miała w praktyce większe-

go znaczenia dla funkcjonowania państwa amerykańskiego, 

pełniąc początkowo jedynie rolę ostatecznej instancji odwo-

ławczej od spraw rozstrzygniętych przez niższe sądy stanowe 

i federalne. Tymczasem pojawienie się w 1801 roku na stano-

wisku Przewodniczącego Sądu Najwyższego Johna Marshalla 

całkowicie zmieniło status sądownictwa federalnego i dopro-

wadziło do zachwiania charakteru systemu kontroli i równo-

wagi. Władza, która do tej pory była trzecia w hierarchii pań-

stwowej, miała zostać wyposażona w kompetencję, dzięki 

której miała uzyskać klucz do kontroli działań pozostałych ga-

łęzi władzy. Natomiast praktyka kolejnych dekad orzecznictwa 

miała zaprowadzić Sąd Najwyższy na sam szczyt hierarchii 

państwowej, czyniąc z niego instytucję numer jeden, jeśli cho-

dzi o strukturę systemu checks and balances.

W roku 1803 Sąd Najwyższy rozstrzygał spór Marbury v. Ma-
dison15. Wydając opinię w imieniu sądu, John Marshall stwier-

dził, że konstytucja jest wiążąca dla wszystkich gałęzi władzy, 

12 Do najważniejszych orzeczeń tego okresu można zaliczyć decyzje w spra-

wach Chisholm v. Georgia 2 U.S. 419 (1793) oraz Calder v. Bull 3 U.S. 386 (1798).
13 K. Starr, First Among Equals: The U.S. Supreme Court in American Life, War-

ner Books, New York 2002, s. 3.
14 J.A. Segal, H.J. Spaeth, S.C. Benesh, The Supreme Court in the American Le-

gal System. Cambridge University Press, New York 2005, s. 44.
15 5 U.S. 137 (1803).
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a na straży jej przestrzegania mają stać sędziowie. Jako podsta-

wę takiego rozumowania Marshall uznał fakt, że Amerykanie 

zaakceptowali konstytucję federalną wprowadzającą zasadę 

rządów prawa, która jest wiążąca nie tylko dla obywateli, lecz 

również dla poszczególnych gałęzi władzy. Każdy akt, który 

jest niezgodny z ustawą zasadniczą, musi zostać zatem usu-

nięty, a „obowiązkiem władzy sądowniczej jest stwierdzanie, 

czym jest prawo”. W patetyczny sposób przewodniczący sądu 

wskazał, że „Stany Zjednoczone charakteryzują rządy prawa, 

a nie rządy ludzi”, przez co wszyscy obywatele, jak i wszyst-

kie organy władzy są związane zasadą rule of law. Potwier-

dzając na mocy artykułu VI, że konstytucja jest najwyższym 

prawem w państwie, oraz na mocy artykułu III stanowiącego 

uzasadnienie kompetencji do stania na straży ochrony pra-

wa przez sądy, John Marshall stworzył podstawę prawną, na 

mocy której władza sądownicza stała się właściwą instancją 

do interpretowania konstytucji16. Precedens Marbury v. Madi-
son stanowił ogromny krok naprzód w stosunku do dotychcza-

sowego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Będący do tej pory 

tłem dla sprawnie funkcjonujących i rozwijających się instytu-

cji państwowych, działających w ramach władzy ustawodaw-

czej i wykonawczej, sędziowie federalni uzyskali prawo do 

kontrolowania, czy funkcjonowanie to jest zgodne z ustawą 

zasadniczą. Ich rola nie miała już tylko polegać na rozstrzyga-

niu zwykłych sporów z zakresu prawa cywilnego czy karnego, 

ale na decydowaniu o kształcie ustawodawstwa i charakterze 

działań podejmowanych przez egzekutywę. W teorii władza są-

downicza mogła się stać nie tylko ostatecznym interpretatorem 

konstytucji, lecz mogła podjąć ostateczną, wiążącą wykładnię 

polityki zaproponowanej w ramach procesu legislacyjnego lub 

konkretnych działań egzekutywy. Od sędziów miało jednak 

zależeć, czy bardziej czy mniej aktywnie podejdą do procesu 

kontrolowania pozostałych gałęzi władzy. Powstaje zatem py-

tanie, jak często w praktyce Sąd Najwyższy korzystał z kompe-

tencji judicial review i jaki charakter miały sprawy, w których 

16 Ibid.
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sędziowie, interpretując konstytucję, kształtowali nowe zasady 

i reguły prawne.

Analiza ponad dwustu lat orzecznictwa Sądu Najwyższego 

pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że amerykańscy sę-

dziowie federalni często i chętnie korzystali z uprawnień na-

danych im w precedensie Marbury v. Madison. Właściwie już 

kilka lat po decyzji Sądu Marshalla z 1803 roku pojawiła się 

możliwość rozszerzenia kompetencji judicial review również 

na prawo stanowe17. W ten sposób Sąd Najwyższy miał moż-

liwość określania konstytucyjności aktów prawa federalnego 

i stanowego, choć w praktyce tego typu orzeczenia mogły 

być podejmowane również przez sądy niższe. Jednak to osta-

teczny charakter judicial review Sądu Najwyższego sprawia, 

że analizy aktywności wykorzystywania tej kompetencji przez 

sędziów warto dokonać, opierając się na badaniu orzeczni-

ctwa najwyższego trybunału sądowego w Stanach Zjedno-

czonych. Na podstawie danych z roku 2003 w ciągu niemal 

dwustu lat funkcjonowania judicial review Sąd Najwyższy 

uznał 161 ustaw Kongresu za niezgodne w części lub w ca-

łości z konstytucją18. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nie-

wiele, zważywszy na okres czasu, który jest brany pod uwa-

gę, ilość ustawodawstwa kongresowego, jakie w tym okresie 

weszło w życie, oraz zwiększoną aktywność interpretacyjną 

sędziów w XX wieku. Należy jednak wziąć pod uwagę trzy 

kwestie: po pierwsze, charakter spraw normowanych przez 

ustawy uznane za niezgodne z konstytucją; po drugie, ogra-

niczoną możliwość stosowania judicial review tylko w sytu-

acjach, w których obywatele na drodze sądowej będą kon-

frontować daną ustawę z ich statusem prawnym; i po trzecie, 

fakt, że ustawy Kongresu nie są jedynymi aktami prawnymi, 

jakie były w historii badane przez Sąd Najwyższy w kontek-

ście ich konstytucyjności.

17 Fletcher v. Peck 10 U.S. 87 (1810).
18 Szerzej na ten temat zob. K. Jost (red.), The Supreme Court A to Z, Congres-

sional Quarterly Press, Washington, D.C., 2003.
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Analiza wszystkich 161 ustaw, które w procesie sądowej 

interpretacji konstytucji zostały częściowo lub całkowicie 

unieważnione, prowadzi do wniosku, że większość z nich do-

tyczyła ważnych kwestii merytorycznych związanych z funk-

cjonowaniem państwa, a niektóre z nich zmieniły w pewnym 

sensie bieg historii. Już pierwsza ustawa, do której Sąd zasto-

sował częściowe unieważnienie, Judiciary Act z 1789 roku, 

poruszała istotne kwestie dla nowego charakteru władzy są-

downiczej19. Trzecia z kolei, związana ze statusem prawnym 

niewolników zamieszkujących terytorium Luizjany i Missouri 

na podstawie słynnego Missouri Compromise, została zniesio-

na jednym z najbardziej kontrowersyjnych orzeczeń w histo-

rii20. Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku w kilkunastu orze-

czeniach Sąd Najwyższy określił za niezgodne z konstytucją 

ustawy dotyczące między innymi ochrony praw obywatelskich, 

praw oskarżonych w federalnym procesie karnym oraz statusu 

podatków bezpośrednich21. Niewątpliwie z biegiem czasu ak-

tywność sędziów wzrastała, przez co w wieku XX obserwuje 

się częstsze stosowanie kompetencji judicial review w odnie-

sieniu do ustawodawstwa Kongresu. Na uwagę zasługują orze-

czenia, w których sędziowie znieśli postanowienia ustawowe 

dotyczące: kompetencji prezydenta do usuwania urzędników 

wykonawczych, desegregacji rasowej, kwestii utraty obywatel-

stwa, finansowania kampanii wyborczych, czy tzw. weta usta-

wodawczego22. Największa grupa spraw była jednak związana 

19 Ustawa Judiciary Act określała nowy kształt sądownictwa federalnego i jego 

podstawowe kompetencje. Próbowała wpłynąć na jurysdykcję pierwotną Sądu 

Najwyższego, przez co w części została uznana za niekonstytucyjną, orzeczeniem 

Marbury v. Madison 5 U.S. 137 (1803). 
20 Orzeczenie to usankcjonowało konstytucyjny charakter niewolnictwa. Dred 

Scott v. Sandford 60 U.S. 393 (1857).
21 Odpowiednio w następujących sprawach: Civil Rights Cases 109 U.S. 3 

(1883), Boyd v. United States 116 U.S. 616 (1886) oraz Pollock v. Farmers’ Loan & 
Trust Co. 157 U.S. 429 (1895).

22 Odpowiednio w następujących sprawach: Myers v. United States 272 U.S. 

52 (1926), United States v. Butler 279 U.S. 1 (1936), Bolling v. Sharpe 347 U.S. 497 

(1954), Trop v. Dulles 356 U.S. 86 (1958), Buckley v. Valeo 424 U.S. 1 (1976) oraz Im-
migration and Naturalization Service v. Chadha 462 U.S. 919 (1983).
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z ograniczaniem uprawnień Kongresu do normowania handlu 

międzystanowego, co szczególnie uwidoczniło się w latach 

trzydziestych XX wieku, kiedy Sąd Najwyższy toczył spór z pre-

zydentem Franklinem D. Rooseveltem na temat konstytucyjno-

ści ustawodawstwa Nowego Ładu23. Również jedna z ostatnich 

ustaw uznanych w XX wieku przez sędziów za niekonstytucyj-

ną poruszała kwestie ważne społecznie i politycznie, a mia-

nowicie zakaz palenia flagi narodowej, który został zniesiony 

w celu ochrony wolności wypowiedzi osób indywidualnych24. 

Nie ma wątpliwości, że to nie liczba, ale jakość świadczy o wa-

dze spraw, w których ostateczne zdanie co do ich charakteru 

i kształtu należało do intepretatora konstytucji, czyli Sądu Naj-

wyższego. 

Drugą kwestią, którą należy brać pod uwagę przy ocenie 

aktywności sędziów w procesie wykładni konstytucji, jest ko-

nieczność zaistnienia sporu prawnego, który drogą odwoław-

czą trafi przed oblicze sędziów. Nie mogą oni bowiem sami 

z własnej inicjatywy podejmować się oceny zgodności z usta-

wą zasadniczą danego przepisu prawa, będąc związanymi wy-

mogami proceduralnymi. Kilka kwestii w tym względzie wyni-

ka z unormowań konstytucyjnych oraz z ukształtowanej przez 

lata doktryny Sądu Najwyższego. Warunkiem przeprowadzenia 

kontroli konstytucyjności prawa jest:

• istnienie stron o przeciwstawnych interesach przez cały 

okres trwania sporu;

• posiadanie legitymacji procesowej przez stronę kwestionu-

jącą konstytucyjność aktu prawnego;

• brak hipotetycznego charakteru sprawy;

• brak politycznego charakteru sprawy, określanego jako 

kwestia polityczna.

Powyższe uwarunkowania zostały wywiedzione na podsta-

wie zapisów artykułu III konstytucji oraz konkretnych decyzji 

23 M.in.: Panama Refining Co. v. Ryan 293 U.S. 388 (1935), Schechter Poultry 
Corp. v. United States 295 U.S. 495 (1935), United States v. Butler 279 U.S. 1 (1936) 

oraz Carter v. Carter Coal Co. 298 U.S. 238 (1936). 
24 United States v. Eichman 496 U.S. 310 (1990).
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skonstruowanych w toku orzecznictwa sądów federalnych25. 

W ten sposób można mówić o ograniczeniach nakładanych 

przez sędziów na samych siebie, co przeczy tezie o jednoznacz-

nym kierunku orzecznictwa Sądu Najwyższego zmierzającego 

do zdominowania życia prawnego i politycznego państwa. Nie-

wątpliwie należy do tego dodać jeszcze różnorodność podej-

ścia do procesu interpretacyjnego przez poszczególne składy 

sędziowskie. Można w tym wymiarze wyróżnić z jednej strony 

podejście ograniczające aktywność władzy sądowniczej (judi-
cial restraint), z drugiej zaś podejście popierające aktywniejsze 

judicial review (judicial activism). W historii Sądu Najwyższe-

go można wymienić zarówno wielu zwolenników powstrzy-

mywania jego roli jako ostatecznego interpretatora konstytucji 

do spraw, w których jest to absolutnie konieczne, jak również 

sędziów, dla których wykorzystywanie judicial review było 

podstawową misją, jaką należało spełnić, służąc w najwyższej 

instancji sądowniczej w państwie26. W rezultacie to od charak-

teru i podejścia sędziów zależało, w jakim kierunku pójdzie 

orzecznictwo Sądu: czy będzie on bardziej czy mniej aktywnie 

realizował kontrolę konstytucyjności prawa. 

Natomiast trzecia płaszczyzna wpływająca na ocenę stop-

nia zaangażowania sędziów w proces kontroli konstytucyjności 

ustaw wynika z wertykalnego podziału władzy, czyli z zasady 

federalizmu. Stanowi ona niezwykle istotny element w proce-

sie interpretacji prawa przez sądy, wpływając z jednej strony na 

strukturę sądownictwa federalnego i stanowego, z drugiej zaś 

na możliwość uznawania za niezgodne z konstytucją federalną 

stanowych aktów prawnych. I właśnie ta druga kwestia wydaje 

25 Zob. J.E. Nowak, R.D. Rotunda, Constitutional Law, West Group, St. Paul, 

Minnesota, 2000, s. 64–107.
26 Najaktywniejszymi sędziami wydają się m.in. John Marshall, Roger B. Taney, 

Earl Warren, Warren Burger czy William H. Rehnquist. Natomiast do przeciwni-

ków aktywnego judicial review należeli m.in. Felix Frankfurter, Oliver Wendell 

Holmes, Louis Brandeis, John Marshall Harlan. Szerzej na ten temat zob.: J.J. Pa-

trick, R.M. Pious, D.A. Ritchie, The Oxford Guide to the United States Government. 
Oxford University Press, Oxford 2001; C. Tomlins (red.), The United States: Supreme 
Court: The Pursuit of Justice. Houghton Mifflin Company, Boston 2005; J.A. Segal, 

H.J. Spaeth, S.C. Benesh, The Supreme Court…
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się ukazywać rzeczywistą rolę federalnej władzy sądowniczej, 

szczególnie ze względu na tzw. proces inkorporowania Karty 

Praw na stany rozpoczęty przez Sąd Najwyższy w latach dwu-

dziestych XX wieku. Po wejściu w życie XIV poprawki do kon-

stytucji nakładającej między innymi na stany konieczność re-

spektowania klauzuli właściwości prawa (due process of law), 

sędziowie Sądu Najwyższego dokonali jej rozszerzającej inter-

pretacji, przez co poszczególne gwarancje zapisane w pierw-

szych dziesięciu poprawkach konstytucyjnych były stopniowo 

inkorporowane na stany27. W rezultacie zdecydowana więk-

szość gwarancji z Karty Praw stanowi współcześnie formalne 

ograniczenie działania rządów stanowych, zarówno w zakresie 

tworzenia prawa, jak i jego egzekucji. Sąd Najwyższy, mając 

możliwość rozstrzygania sporu, w którym obywatel podno-

si niekonstytucyjność działań podjętych przez stan, dokonuje 

wykładni federalnej ustawy zasadniczej, uznając wielokrotnie 

prawo stanowe za niezgodne z jej treścią i zasadami, przez 

co ujednolica prawo we wszystkich amerykańskich stanach. 

XX wiek obfitował w głośne spory prawne, w których najwyż-

sza instancja sądownicza w Stanach Zjednoczonych usuwała 

w części lub całości ważne przepisy prawa stanowego, korzy-

stając z kompetencji judicial review oraz z założeń zasady fe-

deralizmu. Ustawy stanowe niezgodne z konstytucją poruszały 

przy tym tak różnorodne kwestie, jak prawo do obrońcy z urzę-

du w procesie karnym, problemy równouprawnienia mniejszo-

ści seksualnych, relacje między Kościołem a państwem, grani-

ce wolności słowa czy status kary śmierci28. Możliwość oceny 

zgodności z federalną ustawą zasadniczą prawa stanowego 

przez Sąd Najwyższy ukazuje proces stosowania kompeten-

cji judicial review w szerszym świetle. To nie tylko 127 ustaw 

Kongresu, lecz również legislacja stanowa wpisują się w boga-

ty katalog przepisów prawnych uznanych przez federalną wła-

27 Por. P. Laidler, Konstytucja..., s. 142–145.
28 Odpowiednio w takich sprawach jak m.in.: Gideon v. Wainwright 372 U.S. 

335 (1963), Romer v. Evans 517 U.S. 620 (1996), Wallace v. Jaffree 472 U.S. 38 

(1985), Brandenburg v. Ohio 395 U.S. 444 (1969) oraz Furman v. Georgia 408 U.S. 

238 (1972).
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dzę sądowniczą za niekonstytucyjne. Trudno w tym wymiarze 

mówić o braku aktywności sędziów Sądu Najwyższego w rea-

lizowaniu swojej szerokiej kompetencji kontrolnej względem 

innych gałęzi władzy. 

Niewielka kontrola Kongresu nad orzecznictwem 
Sądu Najwyższego

System kontroli i równowagi stworzony w konstytucji federal-

nej w 1787 roku zakładał pewne elementy kontrolne Kongre-

su względem Sądu Najwyższego. Były one przede wszystkim 

związane z trzema płaszczyznami działań władzy ustawodaw-

czej: decydowania co do wydatkowania finansów państwo-

wych, tworzenia przepisów prawnych kształtujących nowe 

sądy federalne wraz z określaniem ich jurysdykcji oraz współ-

udziału w procesie mianowania wysokich rangą urzędników 

federalnych. Trzy wspomniane mechanizmy mogły pośrednio 

wpływać na charakter działań podejmowanych przez władzę 

sądowniczą, ograniczając jej wydatki, doprecyzowując jej 

kompetencje czy wskazując właściwych kandydatów na stano-

wiska sędziowskie. Niemniej jednak trudno zakładać, że dzia-

łania Kongresu mogły we wspomniany sposób bezpośrednio 

wpływać na moc wiążącą precedensów tworzonych przez Sąd 

Najwyższy. Ewentualnych relacji w tym zakresie należy doszu-

kiwać się w formalnej możliwości odwracania niewłaściwego, 

zdaniem Kongresu, orzecznictwa Sądu, stąd istnieje koniecz-

ność zbadania teoretycznych i praktycznych mechanizmów 

kontrolnych władzy ustawodawczej względem sądowniczej 

w Stanach Zjednoczonych. Badanie takie powinno się opie-

rać z jednej strony na analizie struktury i charakteru hierarchii 

źródeł prawa amerykańskiego, z drugiej zaś na rzeczywistych 

działaniach Kongresu zmierzających do usunięcia niewygod-

nych, czy też uznawanych za niewłaściwe, decyzji Sądu Naj-

wyższego.
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Na hierarchię źródeł prawa w Stanach Zjednoczonych wpły-

wają dwie zasady wynikające bezpośrednio z amerykańskiej 

ustawy zasadniczej. W pierwszych czterech artykułach zostaje 

wprowadzona zasada federalizmu, na mocy której kompeten-

cje zostają podzielone między władzę centralną (federalną) 

oraz władze lokalne (stanowe), których pozycja jest hierar-

chicznie niższa. W ten sposób proces tworzenia hierarchii źró-

deł prawa należy rozpocząć od wyliczenia, w odpowiedniej 

kolejności, wszystkich aktów prawnych wydawanych przez jed-

nostki władzy centralnej, a dopiero później wszystkich aktów 

prawa stanowego. Kolejność jest natomiast uzależniona od za-

sady supremacji konstytucji zapisanej w artykule VI, w myśl któ-

rej konstytucja i zgodne z nią ustawy federalne oraz traktaty sto-

ją na czele hierarchii źródeł prawa29. Sama ustawa zasadnicza 

milczy jednak na temat pozycji w strukturze źródeł prawa ak-

tów prawnych wydawanych przez prezydenta, agencje admini-

stracyjne czy władze lokalne, a także charakteru decyzji sądów 

stanowych i federalnych, z Sądem Najwyższym na czele. Infor-

macje te należy wydobyć, analizując poszczególne akty praw-

ne, ich moc wiążącą i charakter, w odniesieniu do najwyższego 

prawa w państwie, jakim niewątpliwie jest konstytucja. Skoro 

celem niniejszego opracowania jest ukazanie wyjątkowej po-

zycji władzy sądowniczej w amerykańskim systemie prawno-

-politycznym, warto skupić się na określeniu miejsca, jakie zaj-

mują precedensy Sądu Najwyższego w hierarchii źródeł prawa. 

Poniższa tabela ukazuje bowiem wszystkie inne akty prawne 

tworzące strukturę źródeł poznania prawa amerykańskiego, 

bez uwzględnienia właśnie orzecznictwa najwyższej władzy są-

downiczej w Stanach Zjednoczonych30. W którym miejscu na-

leży umieścić precedensy Sądu Najwyższego?

29 Art. VI, sek. 1, kl. 1.
30 Tabela sporządzona przez autora na podstawie: A.M. Ludwikowska, System 

prawa Stanów Zjednoczonych. Prawo i prawnicy. Struktura władzy. Spory prawne. 
TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 1999, s. 71–86.
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KONSTYTUCJA FEDERALNA (WRAZ Z POPRAWKAMI)

USTAWY KONGRESU TRAKTATY
FEDERALNE REGUŁY 

PROCESOWE

AKTY PRAWNE PREZYDENTA
REGULACJE FEDERALNYCH 

AGENCJI ADMINISTRACYJNYCH

DECYZJE SĄDÓW FEDERALNYCH W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH31

KONSTYTUCJE STANOWE

USTAWY LEGISLATUR STANOWYCH STANOWE REGUŁY PROCESOWE

AKTY PRAWNE GUBERNATORÓW
REGULACJE STANOWYCH AGENCJI 

ADMINISTRACYJNYCH

PRAWO LOKALNE

DECYZJE SĄDÓW STANOWYCH W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH32

3132

System common law nadaje sędziom rolę prawotwórczą, 

co stanowi współcześnie jeden z podstawowych wyróżników 

amerykańskiego systemu prawa w stosunku do systemów 

prawnych Europy kontynentalnej. Sędziowie Sądu Najwyższe-

go Stanów Zjednoczonych poprzez wydawanie decyzji w kon-

kretnej sprawie wpływają na proces tworzenia prawa33. Ze 

względu na najwyższą pozycję spośród wszystkich trybunałów 

sądowych mających swoje umocowanie w artykule III konsty-

tucji, decyzje Sądu są wiążące zarówno dla niższych sądów 

federalnych, jak i sądów stanowych, zmierzając do ujednoli-

cenia orzecznictwa w danym zakresie na terenie całego pań-

stwa. Sąd Najwyższy jest przy tym jedyną instytucją sądową, 

która może odwrócić swoją własną decyzję, pod warunkiem 

że zaistnieją ku temu sprzyjające okoliczności34. Skoro prece-

31 Chodzi o te wyroki sądowe, które nie interpretują innych źródeł prawa, lecz 

skutkują decyzją w indywidualnej sprawie.
32 Ibid.
33 R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kra-

ków 1998, s. 29–30.
34 Te okoliczności to przede wszystkim pojawienie się sporu prawnego, który 

z odwołania trafi przed oblicze Sądu Najwyższego. Z drugiej strony sami sędziowie 
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densy sądu mają tak istotne znaczenie dla procesu tworzenia 

prawa przez sędziów, zachodzi pytanie, jaką pozycję posiadają 

one w hierarchii źródeł prawa. Pozycja ta jednoznacznie wiąże 

się z realizacją przez sędziów uprawnienia do badania zgodno-

ści aktów prawnych innych gałęzi władzy z konstytucją. Możli-

wość oceny działań podejmowanych przez Kongres czy prezy-

denta, a także władze stanowe, poprzez interpretację ustawy 

zasadniczej, wskazuje na wyjątkową pozycję precedensów 

sądu wśród innych źródeł prawa. Jeżeli bowiem decyzja Sądu 

Najwyższego opiera się na analizie ustawy zasadniczej i wpły-

wa na zmianę rozumienia konkretnych unormowań konsty-

tucyjnych, to decyzja taka staje się elementem wiążącym sa-

mej ustawy zasadniczej. Tym samym należałoby wspomniany 

precedens umieścić... najwyżej w hierarchii źródeł prawa, ex 
aequo na pierwszym miejscu z konstytucją. W ten sposób zo-

staje określona relacja między niektórymi precedensami sądu 

a ustawami Kongresu, nad którymi te orzeczenia uzyskują 

przewagę. Czy zatem, a contrario, Kongres w procesie tworze-

nia prawa ma jakąkolwiek władzę nad kierunkiem orzecznic-

twa Sądu Najwyższego? 

Zwykła ustawa Kongresu, przyjęta w drodze prostego pro-

cesu legislacyjnego, znajdzie się na drugim miejscu w hierar-

chii źródeł prawa i będzie musiała być zgodna z konstytucją. 

Jej ewentualną niezgodność z ustawą zasadniczą może stwier-

dzić Sąd Najwyższy, jeżeli ze sprawy, którą rozstrzyga, wynik-

nie podobny zarzut. Ale ustawa taka będzie niżej w hierarchii 

w stosunku do wszystkich decyzji sądu osiągniętych w proce-

sie interpretacji konstytucji i zastosowania kompetencji judi-
cial review. Kongres nie ma zatem możliwości usuwania pre-

cedensów Sądu Najwyższego na drodze zwykłej legislacji, co 

w dużej mierze ogranicza jego uprawnienia kontrolne wzglę-

dem kierunku orzecznictwa sądowego. Wspomniana ustawa 

muszą być przekonani co do zasadności odwrócenia poprzedniego wyroku Sądu, 

co często jest związane ze zmieniającymi się okolicznościami społecznymi, eko-

nomicznymi czy politycznymi. Szerzej na ten temat zob. J.M. Feinman, Law 101: 
Everything You Need to Know About the American Legal System. Oxford University 

Press, New York 2000, s. 29–33.
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będzie natomiast miała moc wiążącą w stosunku do decyzji 

niższych sądów i dopiero uznanie jej za niekonstytucyjną przez 

najwyższą instancję sądowniczą sprawi, że przestanie obowią-

zywać. W rezultacie ustawodawca może pośrednio sprawo-

wać swoją kontrolę wynikającą z tworzenia prawa. Jednak aby 

usunąć konkretny precedens Sądu Najwyższego, znajdujący 

się na pierwszym miejscu w hierarchii źródeł prawa, Kongres 

będzie musiał zaproponować poprawkę konstytucyjną, która – 

pod warunkiem ratyfikacji przez stany – wyłączy dopiero moc 

wiążącą precedensu. W teorii istnieje zatem metoda wpłynię-

cia przez federalną władzę ustawodawczą na proces decyzyjny 

Sądu, inaczej niż poprzez kontrolę jego wydatków i finansów, 

czy też zatwierdzanie nominacji prezydenckich jego członków. 

Analiza ponad dwustu lat państwowości amerykańskiej wska-

zuje jednak na rzadkie korzystanie przez Kongres z powyż-

szego uprawnienia, co przede wszystkim wynika z trudności 

proceduralnych związanych ze zmianą amerykańskiej ustawy 

zasadniczej. Z ponad jedenastu tysięcy poprawek zapropo-

nowanych od 1789 roku jedynie dwadzieścia siedem weszło 

w życie, stając się częścią konstytucji Stanów Zjednoczonych35. 

Okazuje się, że tylko cztery z tych dwudziestu siedmiu popra-

wek posłużyły Kongresowi do zmiany wcześniejszych decyzji 

Sądu Najwyższego:

• pierwszy taki przypadek miał miejsce w początkowych la-

tach funkcjonowania nowego państwa, kiedy po wejściu 

w życie dziesięciu poprawek pod nazwą Karty Praw, Kon-

gres zaproponował w 1795 roku poprawkę XI, będącą bez-

pośrednim skutkiem decyzji Sądu Najwyższego z 1793 roku 

w sprawie Chisholm v. Georgia36. Precedens ten potwier-

dził możliwość jurysdykcji sądów federalnych w sprawach, 

w których obywatel jednego stanu pozwał inny stan. Dla 

władz stanowych był to dowód na ograniczanie ich suwe-

renności, przez co Kongres rok później przedstawił projekt 

35 The U.S. Constitution and Fascinating Facts About It. Oak Hill Publishing 

Company, Illinois 2005, s. 57.
36 2 U.S. 419 (1793).
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poprawki nowelizującej decyzję Chisholm oraz zapis arty-

kułu III konstytucji. Co ciekawe, sędziowie federalni z bie-

giem czasu nie tylko nie krytykowali treści XI poprawki, ale 

nawet dokonali rozszerzenia jej znaczenia, zakazując po-

zywania stanu w sądach federalnych przez obywateli tego 

samego stanu, co – zdaniem Sądu – wynikało z interpretacji 

doktryny suwerenności stanów37;

• drugi przypadek odwrócenia wyroku Sądu Najwyższego 

przez poprawkę konstytucyjną dotyczył niezwykle kontro-

wersyjnej w XIX wieku kwestii konstytucyjnego statusu 

niewolnictwa. W roku 1857 w sprawie Dred Scott v. Sand-
ford sędziowie uznali, że niewolnicy nigdy nie będą mogli 

być pełnoprawnymi obywatelami Stanów Zjednoczonych, 

a Kongres nie może na drodze zwykłego ustawodawstwa 

ograniczyć niewolnictwa na terenie któregokolwiek ze sta-

nów38. Tymczasem po wybuchu wojny secesyjnej władze 

Unii zmierzały do odwrócenia niechlubnego, ich zdaniem, 

orzeczenia Sądu, co udało się w 1865 roku dzięki wejściu 

w życie XIII poprawki do konstytucji. Poprawka ta znosiła 

niewolnictwo na ziemiach amerykańskich, uwalniała po-

nad cztery miliony Afroamerykanów i dawała teoretyczne 

podstawy do usankcjonowania w Stanach Zjednoczonych 

zasady równości wobec prawa;

• trzeci raz, kiedy Kongres zdecydował się znieść obowiązu-

jący precedens Sądu Najwyższego, miał miejsce w okre-

sie ery progresywistycznej w Stanach Zjednoczonych. 

Rozstrzygając w 1895 roku spór Pollock v. Farmers’ Loan 
& Trust Co., sędziowie uznali podatek dochodowy za po-

datek bezpośredni, przez co jego wartość nie mogła być 

ustalona w tej samej wysokości dla wszystkich stanów39. 

37 Hans v. Louisiana 134 U.S. 1 (1890).
38 60 U.S. 393 (1857). W ten sposób Sąd Najwyższy przyczynił się do legitymi-

zacji niewolnictwa na ziemiach amerykańskich i stał się centrum krytyki ze strony 

polityków reprezentujących stany północne, co – zdaniem wielu – stało się bezpo-

średnią przyczyną wybuchu wojny secesyjnej. Por. P. Finkelman, The Taney Court 
(1836–1864): The Jurisprudence of Slavery and the Crisis of the Union [w:] C. Tom-

lins (red.), The United States…, s. 84–95.
39 157 U.S. 429 (1895).
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Kilkanaście lat później Kongres, chcąc ujednolicić politykę 

podatkową wobec stanów, zaproponował XVI poprawkę 

do konstytucji, która weszła w życie w 1913 roku. W rezul-

tacie władza federalna mogła nakładać jednolite podatki 

od dochodu na stany, co w praktyce stało się znaczącym 

źródłem finansowania programów związanych z realizacją 

polityki państwowej;

• ostatni przypadek bezpośredniej kontroli Kongresu nad 

orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczył kwestii cenzu-

su wieku wyborczego w Stanach Zjednoczonych. W 1870 

roku Kongres ustawą Voting Rights Act ustanowił granicę 

osiemnastu lat w przypadku głosowania w wyborach ogól-

nokrajowych i stanowych. Jednak na mocy decyzji Sądu 

Najwyższego w sprawie Oregon v. Mitchell fragment ustawy 

został uznany za niezgodny z konstytucją, przez co Kongres 

nie mógł na drodze zwykłego ustawodawstwa obniżać cen-

zusu wieku wyborców w wyborach stanowych40. Reakcja 

Kongresu była jeszcze szybsza, ponieważ w niespełna rok 

później zaproponowano XXVI poprawkę do konstytucji 

ustanawiającą wiek osiemnastu lat za dolną dopuszczalną 

granicę w przypadku korzystania z prawa do głosowania 

w wyborach wszystkich szczebli, zarówno federalnych, sta-

nowych, jak i lokalnych. 

Jak zatem widać, liczba ingerencji Sądu Najwyższego w le-

gislację Kongresu wielokrotnie przewyższa liczbę poprawek do 

konstytucji zainicjowanych przez Kongres, których celem było 

zniesienie precedensów Sądu. Jeżeli również oceni się charak-

ter obydwu rodzajów kontroli, okaże się, że sędziowie uznawa-

li za niekonstytucyjne ustawy dotyczące szerokiego spektrum 

spraw związanych z zarządzaniem państwem i społeczeń-

stwem. Spośród czterech poprawek tak naprawdę tylko dwie 

wydają się znaczące z punktu widzenia współczesnego ame-

rykańskiego prawa konstytucyjnego, czyli poprawka XIII zno-

sząca niewolnictwo i poprawka XXVI obniżająca cenzus wieku 

wyborców. Na dodatek trudności formalne ze zmianą ustawy 

40 400 U.S. 112 (1870).
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zasadniczej w Stanach Zjednoczonych wskazują na przewagę 

Sądu Najwyższego w procesie kontroli procesu tworzenia pra-

wa. Statystycznie częściej możliwe jest zawiązanie sporu sądo-

wego podnoszącego niekonstytucyjność aktu prawnego Kon-

gresu, niż przegłosowanie w Kongresie i ratyfikowanie przez 

stany nowelizacji Konstytucji. Dlatego praktyczna kontrola fe-

deralnej władzy ustawodawczej nad procesem tworzenia pra-

wa przez władzę sądowniczą, a właściwie mała częstotliwość 

takiej kontroli, wskazuje na przewagę Sądu Najwyższego nad 

Kongresem w zakresie bycia ostatecznym prawotwórcą w pań-

stwie amerykańskim. Kongres tworzy prawo, ale to sędziowie 

je interpretują, tworząc własną wizję systemu prawnego, stając 

niejednokrotnie na drodze konkretnych przemian politycznych.

Upolitycznienie procesu mianowania sędziów 
federalnych

Trudno doszukiwać się wyjątkowości jakiejś instytucji w sa-

mym procesie mianowania jej członków, ale jeśli proces ten 

wzbudza wiele kontrowersji, szczególnie w wymiarze rzeczy-

wistych przyczyn, dla których dany urzędnik otrzymuje sta-

nowisko, to warto się zastanowić, czy proces ten jest w pełni 

właściwy i dlaczego skupia uwagę najwyższych rangą polity-

ków, skoro mowa o instytucji z założenia apolitycznej. Jeżeli-

by rozłożyć na czynniki pierwsze proces mianowania sędziów 

sądów federalnych, okazuje się, że każdy wakat na stanowi-

sku sędziowskim wzbudzał ogromne zainteresowanie jedno-

stek odpowiedzialnych za jego wypełnienie, a już szczególnie 

jeśli wakat był na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego41. 

Mianowanie członków „najmniej demokratycznej” z trzech 

gałęzi władzy stanowi bowiem ważny element systemu kon-

41 Szerzej na ten temat zob. H.J. Abraham, Justices, Presidents, and Senators: 
A History of the U.S. Supreme Court Appointments from Washington to Clinton. 

Rowman & Littlefield Publishers Inc., Boston 1999; R. Davis, Electing Justice: Fixing 
the Supreme Court Nomination Process. Oxford University Press, New York 2005.
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troli i równowagi, dając władzy wykonawczej i ustawodawczej 

szerokie kompetencje nominacyjne. Wiążą się z nimi ściśle 

określone w konstytucji i amerykańskiej tradycji państwowej 

procedury, których analiza prowadzi do jednoznacznego 

wniosku: nie tylko doświadczenie i wiedza prawnicza, lecz 

również kwestie o zabarwieniu politycznym decydują o tym, 

kto zasiądzie na najważniejszych stanowiskach sędziowskich 

w Stanach Zjednoczonych. Kontrowersje związane z procesem 

mianowania sędziów świadczą o wyjątkowym charakterze in-

stytucji, na której skład chcą mieć wpływ zarówno prezydent, 

jak i członkowie Kongresu.

Artykuł II Konstytucji 1787 roku stanowi, że „Prezydent bę-

dzie mianował, a za radą i zgodą Senatu zatwierdzał nomina-

cje sędziów Sądu Najwyższego”. Jednocześnie prezydent po-

siada kompetencję do mianowania sędziów niższych sądów 

federalnych – sądów dystryktowych i apelacyjnych, stworzo-

nych przez Kongres. W ten sposób szef administracji ma decy-

dujący wpływ na skład sądów federalnych wszystkich szczebli, 

ze szczególnym uwzględnieniem Supreme Court. Konstytucja 

pozwala na wyodrębnienie trzech zasadniczych etapów po-

woływania sędziów: wstępne konsultacje zakończone formal-

nym mianowaniem kandydata przez prezydenta (nomination), 

wyrażenie zgody przez Senat na proponowanego kandydata 

(confirmation) oraz ostateczny akt nominacyjny i delegowanie 

sędziego na urząd (commissioning)42. Pomimo kilku etapów 

mianowania i udziału różnych ciał w procesie decyzyjnym 

osobą, która zna prawdziwe przyczyny mianowania danego 

sędziego, jest przede wszystkim Prezydent. Henry J. Abraham 

wymienia kilka czynników, które wpływały na szefów Białe-

go Domu podczas wyboru odpowiednich kandydatów na sę-

dziów. Najważniejsze z nich to: czynnik obiektywny (wiedza, 

umiejętności), osobisty (bliskie relacje) i polityczny. Jeśli cho-

dzi o ostatni ze wspomnianych czynników, prezydenci biorą 

między innymi pod uwagę to, czy kandydatura przysporzy im 

42 L. Garlicki, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zakład Narodo-

wy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, s. 23.
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poparcia odpowiednich grup interesu, czy kandydat jest lojal-

nym członkiem partii prezydenckiej oraz czy kandydat opo-

wiada się za programem politycznym prezydenta43. W historii 

Sądu Najwyższego istnieje wiele przykładów na potwierdzenie 

teorii, że proces upolitycznienia władzy sądowniczej wynika 

z charakteru procesu mianowania sędziów.

W 1870 roku Sąd Najwyższy rozstrzygał tzw. Legal Tender 
Cases44, stwierdzając o niekonstytucyjności ustawodawstwa 

popieranego przez Biały Dom. Administracja prezydenta Gran-

ta zareagowała negatywnie na orzeczenie sądu przedstawione 

przez sędziego Salmona P. Chase’a. Wówczas, z dwóch po-

wodów, doszło do zmiany składu Sądu Najwyższego – jedno 

miejsce było wakujące, natomiast jedno dodatkowe zostało 

stworzone przez ustawę Kongresu z 1869 roku45. Prezydent 

Grant wykorzystał okazję i mianował Williama Stronga i Jo-

sepha P. Bradleya na dwa wakujące stanowiska. Obecność no-

wych sędziów zachęciła tych, którym zależało na ponownym 

rozpatrzeniu zgodności ustawy Legal Tender z Konstytucją. 

Sąd wkrótce powtórnie zajął się oceną konstytucyjności usta-

wy i głosami nowych sędziów przechylił wyrok na korzyść ad-

ministracji prezydenta Granta46. Co ciekawe, nigdy wcześniej 

Sąd Najwyższy nie odrzucił swojej własnej opinii tak szybko, 

a bezpośrednią tego przyczyną było wprowadzenie do składu 

sądu przychylnych prezydentowi sędziów. Tymczasem kolej-

na próba uzupełnienia składu sądu, podyktowanego względa-

mi politycznymi, miała miejsce za prezydentury Franklina D. 

Roosevelta. Programy gospodarcze prezydenta, mające uzdro-

wić państwo po okresie depresji, zostały zniesione przez kil-

43 H.J. Abraham, The Judicial Process: An Introductory Analysis of the Courts of the 
United States, England and France. Oxford University Press, New York 1980, s. 66–69.

44 Sprawy, które dotyczyły dodrukowania 150 milionów „prawnych środków 

płatniczych”, czyli banknotów mających wesprzeć stan finansowy państwa po 

wojnie secesyjnej – miała to być operacja jednorazowa, lecz spowodowała wy-

danie ponad 450 milionów banknotów. Szerzej zob. Hepburn v. Griswold 75 U.S. 

603 (1870).
45 S. Ratner, Was the Supreme Court Packed by President Grant? „Political Sci-

ence Quarterly”, vol. 50, Sep. 1935, s. 343–358.
46 Parker v. Davis 79 U.S. 457 (1871).
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ka orzeczeń Sądu Najwyższego47. Roosevelt, nie mogąc wcie-

lać w życie elementów swojej polityki Nowego Ładu, zaczął 

się zastanawiać nad możliwością wpłynięcia na decyzje sądu. 

W 1937 roku prezydent zaproponował tzw. Court Packing Plan. 

Projekt ustawy zakładał zwiększenie liczby sędziów Sądu Naj-

wyższego z dziewięciu do piętnastu, w związku z czym prezy-

dent mógłby mianować dodatkowego sędziego za każdego, 

który służył przynajmniej dziesięć lat i nie odszedł na emery-

turę sześć miesięcy po ukończeniu siedemdziesiątego roku 

życia. Propozycja zawierała również nowe przepisy dotyczące 

emerytury sędziów. Argumentując konieczność zmian, Roose-

velt twierdził, że sądowi jest potrzebna „świeża krew”, po-

nieważ starsi sędziowie działają w sposób mniej efektywny48. 

Kongres sprzeciwił się tak radykalnym zmianom, zezwalając 

jedynie na wprowadzenie korzyści wynikających z wcześniej-

szego odejścia przez sędziów na emeryturę, przez co w 1937 

roku ze stanowiska zrezygnował Willis Van Devanter. Dla sa-

mego prezydenta sytuacja rozwinęła się korzystnie, ponieważ 

dokooptował do składu sądu Hugo L. Blacka, a w międzycza-

sie inny sędzia, Owen Roberts, zmienił swoje nastawienie do 

polityki Nowego Ładu. Wkrótce później Sąd Najwyższy poparł 

kierunek reform wytyczonych przez prezydenta w orzeczeniu 

West Coast Hotel Co. v. Parish49.

Przedstawione powyżej dwa przykłady politycznej ingeren-

cji w proces mianowania sędziów Sądu Najwyższego nie po-

zostają odosobnione, choć należą niewątpliwie do najbardziej 

wyrazistych. Historia Stanów Zjednoczonych obfituje jednak 

w przykłady rozmyślnie prowadzonych kampanii na rzecz za-

pełnienia składu Sądu Najwyższego prawnikami, których po-

glądy polityczne miały wpłynąć na kierunek przyszłego orzecz-

nictwa trybunału. Właściwie większość prezydentów, którzy 

47 Railroad Retirement Board v. Alton R.R. 295 U.S. 330 (1935); A.L.A. Schechter 
Poultry Corp. v. United States 295 U.S. 495 (1935); United States v. Butler 297 U.S. 

1 (1936).
48 Szerzej zob. J.E. Nowak, R.D. Rotunda, Constitutional…, s. 33.
49 300 U.S. 379 (1937).
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mieli możliwość uzupełnienia składu sądu przez choć jednego 

sędziego, nie ukrywała swoich politycznych preferencji, postę-

pując według modelu: prezydent-demokrata mianuje liberal-

nego sędziego, a prezydent-republikanin sędziego konserwaty-

stę. Na przykład Theodore Roosevelt, komentując kandydaturę 

Horace’a H. Lurtona na sędziego Sądu Najwyższego, stwierdził, 

że „liczą się tylko poglądy polityczne. Na każde pytanie, jakie 

pojawi się przed nim jako sędzią, powinien mieć odpowiedź 

jak najbardziej zbliżoną do mojej”50. Natomiast prezydent Wi-

liam H. Taft, chcąc kontrolować Sąd Najwyższy poprzez wy-

bór odpowiednich kandydatów na sędziów, zakładał, że ich 

poglądy na najważniejsze kwestie konstytucyjne powinny być 

zbieżne z jego własnymi51. Niekiedy szansa na odwrócenie 

orzecznictwa Sądu Najwyższego wydawała się bardzo prawdo-

podobna, ponieważ zdarzało się, że prezydenci mogli zapełnić 

nawet cztery wakaty. 

Ostatnim szefem egzekutywy, który stanął przed taką oka-

zją, był Ronald Reagan, wyraźnie zmierzając do dokonania 

tzw. rewolucji konserwatywnej w łonie Sądu Najwyższego. 

Reagan i jego współpracownicy, zawiedzeni zarówno kilkoma 

decyzjami podjętymi przez Supreme Court w latach sześćdzie-

siątych i siedemdziesiątych XX wieku52, jak i zbyt liberalnym 

podejściem wielu ówczesnych sędziów do kluczowych kwestii 

państwowych, byli zdecydowani zmienić kierunek rozstrzyg-

nięć sądu. W ciągu ośmiu lat rządów w Białym Domu prezy-

dent mianował trójkę nowych sędziów – Sandrę Day O’Connor 

(pierwsza kobieta w Sądzie Najwyższym), Antonina Scalię 

oraz Anthony’ego Kennedy’ego, a także awansował na stano-

wisko przewodniczącego sądu Williama H. Rehnquista. Każ-

da z powyższych nominacji miała zapewnić przewagę myśli 

konserwatywnej nad liberalną i doprowadzić do odwrócenia 

50 H.J. Abraham, The Judicial Process…, s. 78.
51 D.S. McHargue, President Taft’s Appointments to the Supreme Court. „The 

Journal of Politics”, vol. 12, August, 1950, s. 508–510.
52 Chodzi przede wszystkim o decyzje w takich sprawach, jak: Engel v. Vitale 

370 U.S. 421 (1962), Miranda v. Arizona 384 U.S. 436 (1966), Roe v. Wade 410 U.S. 

113 (1973), czy Regents of University of California v. Bakke 438 U.S. 265 (1978).
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wyroków w najistotniejszych politycznie sprawach53. Tymcza-

sem po latach okazało się, że zamierzenia Reagana nie zostały 

osiągnięte, żadna bowiem z istotnych dla ówczesnej admini-

stracji kwestii nie została odwrócona wyrokiem nowego Sądu 

Najwyższego. Największą porażką prezydenta w tym wymiarze 

było pozostawienie w mocy decyzji w sprawie Roe v. Wade 

dotyczącej aborcji, mimo możliwości odwrócenia jej w spra-

wie Planned Parenthood v. Casey54. Proces mianowania sę-

dziów za czasów Ronalda Reagana ukazuje również napięcia 

polityczne w łonie Senatu, który jest odpowiedzialny za formal-

ne zatwierdzenie kandydatury proponowanej przez prezyden-

ta. Szczególnie było to widoczne w przypadku Roberta Borka, 

skrajnego konserwatysty, którego kandydaturę na sędziego 

Sądu Najwyższego po wielu tygodniach burzliwej, a momenta-

mi i kompromitującej debaty, Senat odrzucił. Przeciwnicy kan-

dydatury Borka stworzyli przeciwko niemu koalicję, agitując 

polityków obydwu partii, aby zagłosowali przeciwko nominacji 

prezydenckiej55.

Nie ma wątpliwości, że proces mianowania sędziów Sądu 

Najwyższego jest upolityczniony ze względu na istotną rolę 

prezydenta i Senatu w zatwierdzaniu konkretnej kandydatury. 

Współczesne kampanie wyborcze na urząd prezydenta często 

skupiają się na przedstawieniu programu politycznego, które-

go istotnym elementem staje się prezentacja możliwych przy-

szłych kandydatur na najważniejsze urzędy w państwie, w tym 

na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Podczas obydwu 

kampanii wyborczych George’a W. Busha w 2000 i 2004 roku 

analitycy polityczni zastanawiali się, kogo przyszły prezydent 

obsadzi na ewentualnych wakatach sędziowskich. Możliwość 

taka pojawiła się dopiero w czasie drugiej kadencji Busha, 

53 Szerzej na ten temat zob. H. Schwartz, Packing the Courts. The Conservative 
Campaign to Rewrite the Constitution. Charles Scribner’s Sons, New York 1988, 

s. 58–168.
54 505 U.S. 833 (1992).
55 J.R. Bond, R. Fleisher, G.S. Krutz, From Abe Fortas to Zoe Baird: Why Some 

Presidential Nominations Fail in the Senate? „American Political Science Review”, 

vol. 92, no. 4, 1998, s. 872.
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dzięki czemu zapełnił on dwa wakaty w Sądzie Najwyższym, 

obydwa jednak po konserwatywnych sędziach. W miejsce 

zmarłego Williama H. Rehnquista mianował Johna Robertsa, 

jr., natomiast Sandrę Day O’Connor zastąpił Samuelem Alito. 

W rezultacie układ sił politycznych w sądzie nie uległ zmianie, 

zapewniając kontynuację obecnego kierunku orzecznictwa 

najwyższej władzy sądowniczej w państwie. Podobnie sprawa 

może wyglądać w przypadku ewentualnych nominacji doko-

nanych przez Baracka Obamę. Domniemuje się, że wkrótce 

mogą powstać w Sądzie Najwyższym dwa wakaty, obydwa 

jednak po liberalnych sędziach, co ponownie spowoduje utrzy-

manie ideologicznego status quo56. Powyższe rozważania nie 

zmieniają jednak poczucia niezwykle istotnej wagi, jaką się 

przywiązuje od wielu lat do procesu mianowania sędziów 

sądów federalnych. Świadczy to o wyjątkowości władzy są-

downiczej, której członkowie niejednokrotnie byli stawiani 

w centrum działań politycznych, wynikających z poczucia misji 

prezydentów chcących pozostawić po sobie trybunał o kon-

kretnym zabarwieniu politycznym. Najlepiej obrazują to słowa 

Richarda Nixona, który napisał kiedyś do Ronalda Reagana:

„Niezwykle ważną rzeczą są nominacje na stanowiska sędziów federal-

nych, szczególnie tych do Sądu Najwyższego. Waga tego jest oczywista, 

jeśli weźmiesz pod uwagę, że możesz mianować czterech do pięciu Sę-

dziów podczas pierwszej kadencji. Mianowałem głównie konserwatyw-

nych Justices, żeby raczej interpretowali prawo, aniżeli je tworzyli. (...) 

jestem pewien, że nie popełnisz błędu. Zostawisz po sobie wspaniałe 

dziedzictwo, dzięki twojemu podejściu do spraw gospodarczych i poli-

tycznych. Ale przede wszystkim dzięki wpływowi na Sąd Najwyższy”57.

56 Chodzi o Johna Paula Stevensa i Ruth Bader Ginsburg.
57 W.F. Smith, Law and Justice in the Reagan Administration. Hoover Institution 

Press, California 1991, s. 57–58.
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Charakter spraw, w których ostateczne zdanie 
należy do Sądu Najwyższego

Na koniec warto przyjrzeć się również tematyce spraw, w któ-

rych Sąd Najwyższy, interpretując konstytucję, tworzy prawo 

wiążące dla wszystkich amerykańskich sądów, wszystkich 

obywateli Stanów Zjednoczonych oraz wszystkich gałęzi wła-

dzy. Nie jest możliwe, aby w tak krótkim opracowaniu poru-

szyć wszystkie kwestie, z jakimi mieli styczność sędziowie fe-

deralni, a dzięki którym wpływali na współczesne rozumienie 

konstytucyjnych praw i obowiązków tak obywateli, jak i insty-

tucji władzy publicznej. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższe-

go pozwala jednak na wyodrębnienie pewnych grup spraw ze 

względu na społeczną, ekonomiczną i polityczną wagę poru-

szanej w nich problematyki58:

• segregacja rasowa jest niezgodna z konstytucją (Brown 
v. Board of Education)59;

• ani modlitwa, ani minuta ciszy w celach modlitewnych nie 

są dopuszczalne w szkołach publicznych, ze względu na 

konieczność rozdziału religii od spraw państwowych (Engel 
v. Vitale, Wallace v. Jaffree)60; 

• w każdym procesie karnym oskarżonemu przysługuje pra-

wo do obrońcy z urzędu, do niezeznawania przeciwko so-

bie oraz do procesu z udziałem ławy przysięgłych (Gideon 
v. Wainwright, Miranda v. Arizona, Duncan v. Louisiana)61;

• okręgi wyborcze do obu izb legislatur stanowych powin-

ny być wyznaczane na podstawie reprezentacji społecz-

58 Przykłady spraw przedstawione w niniejszym podrozdziale zostały wybrane 

przez autora zgodnie z jego uznaniem, nie stanowią zatem katalogu zamkniętego, 

a jedynie prezentują różnorodny zakres kwestii, jakimi zajął się Sąd Najwyższy. 

Przykłady te zostały podane zgodnie z chronologią ich rozstrzygania przez najwyż-

szą instancję sądowniczą w Stanach Zjednoczonych. 
59 347 U.S. 483 (1954).
60 370 U.S. 421 (1962), 472 U.S. 38 (1985).
61 372 U.S. 335 (1963), 384 U.S. 436 (1966), 391 U.S. 145 (1968).



164 Paweł Laidler

nej, w myśl zasady „jedna osoba – jeden głos” (Reynolds 
v. Sims)62; 

• policjant może przeszukać osobę podejrzanie się zachowu-

jącą bez konieczności uzyskania odpowiedniego nakazu 

sądowego (Terry v. Ohio)63;

• dyskryminacja ze względu na płeć jest niezgodna z klauzulą 

równości wobec prawa (Reed v. Reed)64;

• ochrona bezpieczeństwa państwa może stanowić ograni-

czenie korzystania z prawa do wolności słowa oraz wolno-

ści prasy (New York Times v. United States)65;

• aborcja jest dopuszczalna w I trymestrze ciąży, a także póź-

niej, jeżeli zagraża zdrowiu matki i dziecka (Roe v. Wade, 
Planned Parenthood v. Casey)66;

• przywilej egzekutywy nie chroni prezydenta przed koniecz-

nością wydania materiału dowodowego w toczącym się 

postępowaniu sądowym (United States v. Nixon)67;

• kara śmierci jest zgodna z konstytucją, przez co od władz 

stanowych zależy, czy umieszczą ją w katalogu kar zasad-

niczych, ale dolną granicą wymierzania wspomnianej kary 

jest osiemnaście lat (Gregg v. Georgia, Roper v. Simmons)68;

• akcja afirmatywna jest właściwą formą przeciwdziała-

nia procesom dyskryminacyjnym oraz wyrównywania 

szans mniejszości społecznych (University of California 
v. Bakke)69;

• weto ustawodawcze może być stosowane wobec działań 

podejmowanych przez federalne agencje wykonawcze 

(Immigration and Naturalization Service v. Chadha)70; 

62 377 U.S. 533 (1964).
63 392 U.S. 1 (1968).
64 404 U.S. 71 (1971).
65 403 U.S. 713 (1971).
66 410 U.S. 113 (1973), 505 U.S. 833 (1992).
67 418 U.S. 683 (1974).
68 428 U.S. 153 (1976), 543 U.S. 551 (2005).
69 438 U.S. 265 (1978).
70 462 U.S. 919 (1983).
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• można spalić publicznie amerykańską flagę, pod warun-

kiem że jest to forma wyrażenia swoich poglądów i opinii 

(Texas v. Johnson)71;

• Kongres może normować kwestie handlowe, które doty-

czą przepływu towarów przez granicę stanów lub które po-

średnio wpływają na handel między stanami (United States 
v. Lopez)72; 

• stany nie mają prawa wprowadzać w życie przepisów uzna-

jących jakąkolwiek grupę społeczną za odrębną i przez 

to mogącą stać się podmiotem dyskryminacji (Romer 
v. Evans)73;

• lekarz nie ma prawa pomagać pacjentowi, który ze wzglę-

du na stan zdrowia chce się świadomie pozbawić życia 

(Vacco v. Quill)74;

• wybory prezydenckie w roku 2000 wygrał George W. Bush 

(Bush v. Gore)75;

• istnieje prawo do prywatności obejmujące możliwość swo-

bodnego angażowania się w związki homoseksualne (La-
wrence and Garner v. Texas)76;

Bliższa analiza powyższych spraw, w których Sąd Najwyż-

szy wskazywał obywatelom amerykańskim granice określo-

nych praw i obowiązków, pozwala zakładać, że w przyszłości, 

w sytuacji konieczności podjęcia się konstytucyjnej interpreta-

cji prawa, sędziowie nadal będą pełnić rolę wyjątkową z punk-

tu widzenia politycznego i społecznego. Jednak przy okazji 

omawiania zakresu tematycznego precedensowych decyzji 

sądu warto zastanowić się, jakie czynniki decydują o tym, że 

dana sprawa będzie rozstrzygana przez sędziów, a jaka nie 

wzbudzi ich zainteresowania. Prawo amerykańskie nadaje 

współcześnie sędziom Sądu Najwyższego całkowitą swobodę 

71 491 U.S. 397 (1989).
72 514 U.S. 549 (1995).
73 517 U.S. 620 (1996).
74 521 U.S. 793 (1997).
75 531 U.S. 98 (2000).
76 539 U.S. 558 (2003).
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przy wyborze spraw, które trafiają przed ich oblicze w proce-

durze odwoławczej od sądów niższych instancji. Co ciekawe, 

sytuacja taka jest rezultatem działań Kongresu, który w drugiej 

połowie XIX wieku oraz pierwszej połowie wieku XX ogra-

niczał obligatoryjność przyjmowania przez sąd konkretnych 

spraw. Ustawa Evarts Act z 1891 roku oraz ustawa Judges Bill 
z 1925 roku nadały sędziom sądu niemal dyskrecjonalne pra-

wo decydowania co do zakresu spraw rozpatrywanych przez 

najwyższą władzę sądowniczą w Stanach Zjednoczonych. Aby 

sprawa mogła być rozstrzygana przez Sąd Najwyższy, strona 

odwołująca się musi uzyskać specjalny dokument nazywany 

writ of certiorari. Na podstawie danych z 2008 roku z ponad 

5 tysięcy spraw wpływających rocznie do sądu jedynie 5% zy-

skuje uznanie sędziów i podlega ich zaopiniowaniu77. Znaczą-

ca część tych spraw dotyczy takich kwestii, jak konflikty mię-

dzy sądami federalnymi i stanowymi, uznanie przez sąd niższej 

instancji legislacji federalnej lub stanowej za niekonstytucyjną, 

petycji do sądu urzędnika zwanego Solicitor General czy kon-

strukcji istotnej ustawy federalnej78. Jednak ostateczna decyzja 

na temat orzekania w danej sprawie należy do sędziów, którzy 

w głosowaniu wypowiadają się na ten temat, wpływając w ten 

sposób znacząco nie tylko na losy osób będących stronami 

sporu, lecz również na całokształt amerykańskiego prawa kon-

stytucyjnego. 

Lista spraw, jakimi zajął się do tej pory Sąd Najwyższy, może 

nie jest imponująca, jeśli chodzi o liczbę (w porównaniu z po-

zostałymi amerykańskimi sądami), ale na pewno jeśli chodzi 

o jakość. W większości przypadków wydaje się, że sędzio-

wie słusznie zdecydowali się rozstrzygać konkretny spór, bez 

względu na kierunek jego ostatecznego rozstrzygnięcia. Istnie-

ją jednak sprawy kontrowersyjne, co do których pojawia się 

pytanie o zasadność ich rozpatrywania przez najwyższą instan-

77 A.M. Ludwikowska, R.R. Ludwikowski, Sądy w Stanach Zjednoczonych. 
Struktura i jurysdykcja. TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 31–33.

78 L. Fisher, American Constitutional Law. Carolina Press, N. Carolina 2000, 

s. 149.
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cję sądowniczą. Jedną z najgłośniejszych spraw w tym zakre-

sie jest niewątpliwie spór Bush v. Gore, którego rozstrzygnię-

cie wpłynęło nie tylko na losy Ameryki, lecz także w pewnym 

sensie całego świata. Nakazując zakończenie procesu liczenia 

głosów zarządzonego w kilku hrabstwach stanu Floryda po 

wyborach prezydenckich 2000 roku, większość sędziów opo-

wiedziała się po stronie kandydata republikanów, który w tym 

momencie posiadał niewielką przewagę nad Alem Gore’em, 

zgarniając w ten sposób wszystkie stanowe głosy elektorskie79. 

Istnieje wiele przesłanek wskazujących na to, że Sąd Najwyż-

szy nie powinien się zajmować sprawą, dzięki której wyłoniony 

został prezydent Stanów Zjednoczonych. Do najważniejszych 

należą na pewno: brak konstytucyjnych unormowań określa-

jących jakąkolwiek rolę władzy sądowniczej w wyborze głowy 

państwa; konieczność odrzucania spraw, w których może się 

pojawić tzw. kwestia polityczna; obowiązek pozostawienia le-

gislaturom stanowym rozstrzygania kwestii związanych z pro-

cedurą liczenia głosów na terenie stanów czy też narażenie się 

na zarzut realizowania interesów partyjnych przy rozstrzyganiu 

sporu prawnego80. 

Inną sprawą, do dziś wzbudzającą sprzeczne emocje wśród 

społeczeństwa amerykańskiego, jest spór Roe v. Wade, który 

z jednej strony uznał aborcję za element prawa do prywatno-

ści, z drugiej zaś nadał jej częściową ochronę konstytucyjną81. 

Abstrahując od zasadności rozstrzygania kwestii aborcyjnych 

bardziej po myśli liberałów niż konserwatystów, należy zasta-

nowić się, czy władza sądownicza jest właściwą instytucją 

do decydowania o tak wrażliwej społecznie kwestii, jak abor-

cja. Co prawda, spór Roe v. Wade wpisuje się idealnie w całe 

spektrum orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących prawa do 

prywatności, obok decyzji w tak głośnych sprawach, jak Gri-

79 531 U.S. 98 (2000). Szerzej na ten temat zob. P. Laidler, Bush v. Gore: zwycię-
stwo zasady demokracji czy separacji? [w:] A. Mania, P. Laidler, Amerykańska de-
mokracja w XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

80 Ibid.
81 410 U.S. 113 (1973).
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swold v. Connecticut, Loving v. Virgnia, Bowers v. Hardwick 
czy Vacco v. Quill82, ale szczegółowa analiza opinii sędziów 

w sporze aborcyjnym prowadzi do wniosku, że argumenta-

cja określająca konstytucyjny charakter prawa do aborcji jest 

niejasna. Ani bowiem III ani IX poprawka nie stwierdzają jed-

noznacznie o prawie do prywatności, które miałoby stanowić 

konstytucyjną legitymację do przeprowadzania aborcji. Nie 

chodzi tu o fakt jej dopuszczenia lub zakazania, ale o samą le-

gitymację do rozstrzygania tej kwestii z perspektywy gwarancji 

nadanych obywatelom przez amerykańską ustawę zasadniczą. 

Wydaje się, że uniknięcie rozstrzygania sporu Roe v. Wade, 

czy potwierdzającej go sprawy Planned Parenthood v. Casey, 

uwolniłoby sędziów Sądu Najwyższego od szeroko zakrojonej 

krytyki uzurpacji władzy. 

Na drugim biegunie są sprawy, które nie zyskały przychylno-

ści członków Sądu Najwyższego i nie były, z różnych względów, 

przez nich rozstrzygane. Spośród wielu kontrowersyjnych kwe-

stii w tym wymiarze jedna dotyczy sprawy poruszającej swo-

body praktykowania i ustanawiania religii i odnosi się do treści 

znanej każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych przysię-

gi wierności na flagę amerykańską (Pledge of Allegiance)83. 

W 2002 roku sprawa Newdow v. U.S. Congress, Elk Grove Uni-
fied School District pojawiła się w federalnym sądzie okręgo-

wym dla IX okręgu, kwestionując konstytucyjność fragmentu 

przysięgi odnoszącego się do wartości religijnych (one Nation, 
under God)84. Sąd, opierając się na wcześniejszych decyzjach 

związanych z interpretacją I poprawki do konstytucji, uznał 

przysięgę za niezgodną z ustawą zasadniczą, przez co nastą-

piło odwołanie do Sądu Najwyższego. Sędziowie mieli za za-

danie określić status konstytucyjny jednego z najważniejszych 

tekstów patriotycznych w historii Stanów Zjednoczonych, ale 

82 Odpowiednio: 381 U.S. 479 (1965), 388 U.S. 1 (1967), 478 U.S. 186 (1986) oraz 

521 U.S. 793 (1997).
83 Oryg. „I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and 

to the Republic for which it stands, one Nation, under God, indivisible, with liberty 

and justice for all”.
84 328 F. 3d. 466 (2002).
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zamiast opowiedzieć się po którejś ze stron sporu, postanowili 

nie rozstrzygać sprawy ze względu na rzekomy brak legityma-

cji procesowej Michaela Newdowa, który nie mógł formalnie 

wnieść sprawy, jako że nie miał pełni praw do opieki nad cór-

ką, w której imieniu kwestionował konstytucyjność przysięgi85. 

W ten sposób decyzja federalnego sądu okręgowego została 

odwrócona z przyczyn proceduralnych, a nie merytorycznych. 

Takie zachowanie Sądu Najwyższego spotkało się z krytyką 

wielu środowisk, które uznały brak rozstrzygnięcia w kwestii 

rzeczywistego charakteru Pledge of Allegiance za świadome 

unikanie odpowiedzialności przez sędziów86. Powyższy przy-

kład wskazuje, że niekiedy istnienie prawnych podstaw do 

nierozstrzygania jakiegoś sporu może służyć sędziom do rea-

lizacji „lepszego dla nich” scenariusza. Czyż bowiem geniusz 

Johna Marshalla w sprawie Marbury v. Madison nie polegał na 

tym, że ustanowił on niezwykle ważną kompetencję judicial 
review, nie znajdując jednocześnie podstaw prawnych do za-

stosowania jej w 1803 roku w stosunku do Jamesa Madisona, 

co zapewne spowodowałoby konflikt konstytucyjny i naraziło 

na szwank przyszłą pozycję Sądu Najwyższego?

Podsumowanie

Jakie sprawy były rozstrzygane przez Sąd Najwyższy w jego 

ponaddwustuletniej historii? Powyższe ogólne przemyślenia 

skłaniają do refleksji, że były to sprawy, które sami sędziowie 

uznali za ważne z punktu widzenia konieczności ujednolice-

nia prawa amerykańskiego. To dyskrecjonalne uprawnienie 

nadaje sądowi charakter jeszcze bardziej wyjątkowego, nie 

tylko bowiem moc jego orzeczeń, lecz również ich charakter 

85 Elk Grove Unified Court District v. Newdow 542 U.S. 1 (2004).
86 Szerzej na ten temat: K. Pinter, The Pledge of Allegiance as a Test Case of 

Civil Religion [w:] A. Mania, P. Laidler, K. Spiechlanin, Ł. Wordliczek, United States 
v. Europe: Conflict v. Collaboration. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2005, s. 71–88.
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sprawiają, że inne gałęzie władzy są związane jego rozstrzyg-

nięciami. Przez wiele dekad sędziowie federalni wskazywali 

granice fundamentalnych gwarancji konstytucyjnych, wpływa-

jąc w ten sposób na kierunek rozwoju amerykańskiego prawa 

konstytucyjnego oraz określając granice konkretnych rozstrzyg-

nięć w zakresie społecznym, gospodarczym i politycznym. 

Podane we wprowadzeniu i przeanalizowane powyżej cztery 

przyczyny wyjątkowej pozycji władzy sądowniczej (a szcze-

gólnie Sądu Najwyższego) w amerykańskim systemie prawno-

-politycznym wynikają przede wszystkim z roli prawotwórczej, 

jaką w systemie common law posiadają sędziowie. Wydając 

określone decyzje, które skutkują dla stron sporu, mogą jedno-

cześnie tworzyć precedensy, czyli reguły wiążące na przyszłość 

we wszystkich sprawach podobnych87. Wyposażenie Sądu Naj-

wyższego, który spośród wszystkich amerykańskich sądów ma 

najważniejszą rolę prawotwórczą, w kompetencję do badania 

zgodności z konstytucją aktów prawnych innych gałęzi władzy 

sprawiło, że stał się on głównym aktorem prawnym i politycz-

nym w Stanach Zjednoczonych. To od sędziów miało zależeć, 

na ile aktywnie poszczególne kwestie zostaną poddane kontro-

li i weryfikacji sądu.

Do końca 2004 roku Sąd Najwyższy odwrócił 208 własnych 

decyzji wydanych od 1789 roku88. Z perspektywy liczby spraw, 

jakie były rozstrzygane przez sędziów, wydaje się to niewiele, 

choć może zastanawiać przyczyna potrzeby zniesienia prece-

densów wydanych przez poprzednie składy Sądu Najwyższego. 

Niekiedy była to chęć odwrócenia wyroku uznanego w historii 

za kontrowersyjny, a czasem chodziło o dostosowanie orzecz-

nictwa do zmieniających się okoliczności społecznych, gospo-

darczych i politycznych89. Bez względu na powyższe dane, nie 

87 R. Tokarczyk, Prawo..., s. 24.
88 M.J. Gerhardt, The Power of Precedent. Oxford University Press, New York 

2008, s. 9–10.
89 Przykładem pierwszej sytuacji może być np. odwrócenie decyzji w sprawie 

Plessy v. Ferguson (163 U.S. 537, 1896) precedensem Brown v. Board of Education 
(347 U.S. 483, 1954). W drugim przypadku można zacytować ciągle ewoluujące decy-

zje w sprawach poruszających kwestie tzw. klauzuli handlowej (commerce clause).
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ma wątpliwości, że sędziowie Sądu Najwyższego chętnie i ak-

tywnie korzystali z przysługujących im uprawnień wedle poniż-

szego schematu:

SPÓR, KTÓRY Z ODWOŁANIA TRAFIA DO SĄDU 

NAJWYŻSZEGO (5% spraw rocznie)

↓
INTERPRETACJA USTAWY ZASADNICZEJ (oparta na 

odpowiedniej metodzie interpretacyjnej)

↓
PODTRZYMANIE LUB ZNIESIENIE KONKRETNEGO PRZEPISU 

PRAWNEGO (judicial review)

↓
ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU I EWENTUALNE STWORZENIE 

PRECEDENSU (rola prawotwórcza)

Niejednokrotnie od zastosowania odpowiedniej metody 

interpretacyjnej zależało, czy dana sprawa była rozstrzygnięta 

w myśl doktryny stare decisis, nakładającej na sędziów obo-

wiązek podtrzymywania wcześniejszych precedensów, czy też 

zgodnie z duchem czasów i zmieniających się relacji społecz-

no-politycznych. Często brano też pod uwagę ideologiczną ar-

gumentację danego kierunku orzecznictwa: konserwatywną 

lub liberalną90. To wszystko wpływało oczywiście na charakter 

i skutek prawny konkretnej decyzji Sądu Najwyższego, która 

pełniąc rolę interpretacyjną względem ustawy zasadniczej, do-

precyzowywała ją i wyjaśniała znaczenie jej odpowiednich za-

sad i regulacji. 

Ojcowie Założyciele nosili się z zamiarem stworzenia sy-

stemu, w którym zarówno władza ustawodawcza, jak i wyko-

nawcza decydowałyby o kierunkach rozstrzygnięć politycznych 

w państwie, a władza sądownicza spełniałaby jedynie rolę in-

stancji kontrolnej względem ewentualnych naruszeń prawa, 

90 Szerzej na temat metod interpretacyjnych oraz roli ideologii w Sądzie Naj-

wyższym zob. L.H. Bloom, jr., L.H. Bloom, Methods of Interpretation: How the Su-
preme Court Reads the Constitution. Oxford University Press, New York 2009.
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bez możliwości konfrontowania go z postanowieniami ustawy 

zasadniczej. Tymczasem Sąd Najwyższy sam wyposażył się 

w uprawnienie do badania zgodności z konstytucją wszystkich 

aktów prawnych, jakie mogły stać się częścią systemu prawa 

amerykańskiego, przez co w krótkim czasie wzrosła praktycz-

na rola włądzy sądowniczej w określaniu właściwych i nie-

właściwych działań legislacyjnych i wykonawczych. W okresie 

wzmożonej aktywności sędziów sąd uzyskiwał znaczną prze-

wagę nad pozostałymi gałęziami władzy, decydując o kształ-

cie i charakterze ich kompetencji, co nie do końca współgra 

z wizją członków konwencji filadelfijskiej z 1787 roku. Oczy-

wiście współgrać nie musi, zarówno bowiem system prawa, 

jak i system polityczny ulegają ciągłym zmianom i przeobraże-

niom, przez co nie ma większego sensu konfrontować współ-

czesnych relacji społecznych i politycznych w Stanach Zjedno-

czonych z wizją Ojców Założycieli. Faktem jednak jest, że to 

Sąd Najwyższy jest prawdziwym inicjatorem wspomnianych 

zmian, jak również instytucją, która określa ich konstytucyjne 

umocowanie. Dlatego śmiało można mówić o ewolucji pozycji 

federalnej władzy sądowniczej z mało znaczącego ciała roz-

strzygającego kilka sporów rocznie, do niezwykle wpływowej 

i rozbudowanej jednostki zajmującej się każdego roku dziesiąt-

kami spraw z zakresu problematyki społecznej, gospodarczej 

i politycznej. Niektórzy amerykańscy konstytucjonaliści głoszą 

nawet poglądy o supremacji władzy sądowniczej, wskazując 

na konieczność ograniczenia wpływów Sądu Najwyższego 

w procesie interpretacji konstytucji91.

Bez względu na powyższy pogląd należy podkreślić, że 

obecnie pozycja władzy sądowniczej w amerykańskim syste-

mie prawno-politycznym jest nie do przecenienia, a prawo-

twórczy charakter orzeczeń sądowych sprawia, że obok Kon-

gresu to Sąd Najwyższy jest głównym ciałem prawodawczym 

w państwie. Słynna maksyma Johna Marshalla, zawarta w opi-

nii w sprawie Marbury v. Madison: „do władzy sądowniczej 

91 Por. M. Tushnet, Taking the Constitution Away From the Courts. Princeton 

University Press, Princeton, New Jersey 1999.
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należy uprawnienie do decydowania, co jest prawem”92, jest 

współcześnie wciąż aktualna, wpływając na kolejne pokole-

nia Amerykanów poprzez wskazywanie granic ich uprawnień 

i obowiązków. Analiza ostatnich dekad działalności sądu po-

twierdza wniosek, że to od charakteru poszczególnych skła-

dów sędziowskich i od poglądów konkretnych sędziów zależy 

kierunek orzecznictwa najwyższej instancji sądowniczej w Sta-

nach Zjednoczonych. Zdarzali się sędziowie, którzy zdecydo-

wanie unikali odpowiedzi na pytania dotykające kwestii poli-

tycznych i zastrzeżonych dla innych gałęzi władzy, byli jednak 

i tacy, wśród których przeważało przeświadczenie o wyjątko-

wej misji amerykańskiej judykatury. Trafnie obrazuje to frag-

ment wypowiedzi sędziego Anthony’ego Kennedy’ego z opinii 

w sprawie Bush v. Gore: „czasami łatwiej jest podnieść swój 

prestiż, nie biorąc odpowiedzialności na siebie, ale takie za-

chowanie nie należy do tradycji Sądu Najwyższego”93. Tradycja, 

o której mowa, nie zrodziła się wraz ze stworzeniem Stanów 

Zjednoczonych, ale została zainicjowana kilkanaście lat później 

przez Johna Marshalla, przez co słowa prezydenta Woodrow 

Wilsona, określające działalność władzy sądowniczej jako nie-

kończącą się konwencję konstytucyjną, nabierają wyjątkowego 

znaczenia. Wyjątkowego, jak rola Sądu Najwyższego w amery-

kańskim systemie prawno-politycznym.

92 5 U.S. 137 (1803).
93 531 U.S. 98 (2000).




