
PAWEŁ LAIDLER

BUSH v. GORE: ZWYCIĘSTWO ZASADY DEMOKRACJI

CZY ZASADY SUPREMACJI?

7 listopada 2000 roku Amerykanie udali się do urn wyborczych, aby oddać głos na
swojego kandydata na urząd prezydenta. Zdecydowana większość z nich spodziewała
się, że pozna nazwisko nowego gospodarza Białego Domu późnym wieczorem lub no-
cą z 7 na 8 listopada, a już na pewno rano 8 listopada, kiedy przebudzą się do codzien-
nych obowiązków. Jednak opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych, a także na ca-
łym świecie musiała poczekać na zwycięzcę wyborów prezydenckich ponad miesiąc,
do 12 grudnia, kiedy to ogłoszono, że 43. prezydentem Stanów Zjednoczonych został
George W. Bush. Wyjątkowość wyborów z roku 2000 dotyczy jednak nie tylko czasu,
jaki musiał upłynąć od głosowania do ogłoszenia wyników, ale przede wszystkim for-
my ich ogłoszenia. Oto bowiem wiążąca decyzja o tym, kto będzie szefem egzekutywy
przez kolejne cztery lata, została wydana przez sędziów Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych, najwyższej instancji sądowniczej w państwie. Sędziowie wskazali na
kandydata republikanów dzięki decyzji w sprawie Bush v. Gore1 – precedensowi, który
odmienił nie tylko losy Ameryki, ale w pewnym sensie (jeśliby spojrzeć z szerzej per-
spektywy) i całego świata. Czy jednak Sąd Najwyższy podjął słuszną decyzję? Czy
realizował swoje konstytucyjne uprawnienia, czy może uzurpował sobie prawo zare-
zerwowane od początku państwowości amerykańskiej dla innych instytucji, działają-
cych w imieniu wyborców, obywateli Stanów Zjednoczonych?

Konstytucja Stanów Zjednoczonych w artykule II poświęconym egzekutywie
w sposób bardzo dokładny określa tryb wyboru prezydenta i wiceprezydenta. Są oni
wybierani w wyborach pośrednich, tzn. przez specjalne kolegium elektorów, na które
w dniu wyborów prezydenckich głosują obywatele. Kolegium elektorów to stała grupa
obywateli, którzy zostają wybrani w sposób określony przez poszczególne legislatury
stanowe. Liczba elektorów w danym stanie jest równa łącznej liczbie senatorów i po-
słów do Izby Reprezentantów, do jakiej stan jest uprawniony w Kongresie2. Elektorzy
są obowiązani do głosowania na konkretnego kandydata, przez co ich decyzja jest je-
dynie formalnością i konsekwencją wyboru dokonanego przez obywateli. Zatem, mimo
istnienia zasady pośredniości wyborów prezydenckich, kampania wyborcza ma za za-
danie dotrzeć przede wszystkim do obywateli Stanów Zjednoczonych.

                                                       
1 531 U.S. 98 (2000).
2 Artykuł II Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
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Kampania prezydencka roku 2000 okazała się jedną z najbardziej zaciętych w histo-
rii. Do ostatnich dni przed wyborami trudno było jednoznacznie wskazać, który z kan-
dydatów ma większe szanse na końcowy sukces i gospodarzenie w Białym Domu
przez kolejne cztery lata. Sondaże przedwyborcze ukazywały podzielone w swoich
poglądach politycznych społeczeństwo, a walka między kandydatami skupiała się na
dotarciu do kilku procent wyborców z tzw. niezdecydowanego elektoratu, którzy mieli
w ostatniej chwili zadecydować, na kogo oddadzą swój głos3. Jednak nawet najbardziej
przewidujący analitycy polityczni nie zdawali sobie chyba wówczas sprawy, że różnice
w głosach oddanych na obydwu kandydatów będą tak niewielkie, co doprowadzi do
kontrowersyjnych wydarzeń związanych z liczeniem głosów na terenie stanu Floryda,
równoznacznych z zawieszeniem ogłoszenia właściwych wyników wyborów prezy-
denckich o ponad miesiąc.

7 listopada 2000 roku był pogodnym dniem w większości amerykańskich stanów.
Od samego rana wyborcy udawali się do urn w przekonaniu, że za kilkanaście godzin
Ameryka będzie mieć nowego prezydenta. Tak się złożyło, że na najwyższy urząd
w państwie kandydowało dwóch polityków, którzy choć aktywnie i czynnie uczestni-
czyli w polityce od dłuższego czasu, nie piastowali jeszcze najwyższego stanowiska
w państwie. Z jednej strony George W. Bush, syn byłego prezydenta Stanów Zjedno-
czonych z lat 1989–1992 George’a Busha; polityk, który przez sześć lat pełnił urząd
gubernatora stanu Teksas, dając się poznać jako konserwatysta i człowiek konsekwent-
ny w realizacji podstawowych założeń politycznych (m.in. ograniczone kompetencje
rządu, negatywny stosunek do akcji afirmatywnej i aborcji, pozytywny do kary śmier-
ci)4. Z drugiej strony Al(bert) Gore, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w latach
1993–2001 za dwóch kadencji Billa Clintona, słynący z liberalnych poglądów na temat
kształtu i rozwiązań prawnych w państwie, będący jednocześnie zagorzałym działa-
czem na rzecz ochrony środowiska naturalnego5. Dwaj bohaterowie dnia, obydwaj
przekonani o zwycięstwie, obydwaj pewni siebie, z niecierpliwością czekali na dane
z pięćdziesięciu stanów, które miały im zapewnić długo oczekiwany sukces. Sztaby
wyborcze partii demokratycznej i republikańskiej liczyły prawdopodobny rozkład gło-
sów w poszczególnych stanach, a obserwatorzy polityczni zgodnie podkreślali, że de-
cydujące będą głosy pochodzące z tzw. wahających się stanów6, w których trudno było
jednoznacznie określić, po czyjej stronie opowiedzą się wyborcy. Stanem, na który
w listopadzie 2000 roku miały być zwrócone oczy całej Ameryki, była Floryda.

Jeszcze wieczorem 7 listopada większość stacji telewizyjnych na żywo analizują-
cych wyniki wyborcze ogłosiło, że w stanie Floryda wygrał kandydat demokratów, co

                                                       
3 Nawet w dniu wyborów sondaże nieco odbiegały od końcowych wyników. O kampanii wyborczej

szerzej zob. R. Johnston, M.G. Hagen, K.H. Jamieson, The 2000 Presidential Election and the Foundations
of Party Politics. New York: Cambridge University Press, 2004; D. North, The Crisis of American Demo-
cracy: the Presidential Elections of 2000 and 2004, Southfield: Mehring Books Inc., 2004; R.E. Denton
(ed.), The 2000 Presidential Campaign: a Communication Perspective, Westport: Praeger, 2002.

4 Na temat George’a W. Busha zob. K. Hughes, George W. Bush: Portrait of a Leader, Wheaton: Tyn-
dale House Publishers, 2005.

5 Poglądy związane z ochroną środowiska zostały szczegółowo opisane m.in. w: A. Gore, Earth in the
Balance: Ecology and the Human Spirit, Boston: Houghton Mifflin, 2002.

6 W praktyce co cztery lata podobna grupa stanów jest określana jako „wahające się” (swinging). Sku-
piają one wówczas uwagę wszystkich obserwatorów politycznych w większym stopniu niż „wpływowe”
stany, takie jak Nowy Jork czy Kalifornia. Należą do nich m.in. Illinois, Floryda czy Iowa. Szerzej zob.
R.C. Remy, D.C. Safel, The Encyclopedia of U.S. Presidential Elections, Danbury: Franklin Watts, 2004.



Bush v. Gore: zwycięstwo zasady demokracji czy zasady supremacji? 169

oznaczało 25 głosów elektorskich i niemal pewne zwycięstwo w wyścigu do Białego
Domu. Część Amerykanów, którzy położyli się spać około godziny 23.00, było prze-
konanych, że nowym prezydentem jest Al Gore, tymczasem nad ranem ogłoszono, że
w rzeczywistości głosy elektorskie z Florydy zdobył kandydat republikanów, wyprze-
dzając na szczeblu stanowym swego przeciwnika o 1784 głosy, czyli około 0,5%. Na
podstawie przepisów stanu Floryda, w przypadku tak niewielkiej różnicy głosów, nale-
żało zarządzić ich powtórne przeliczenie7. Wykazało ono jednak jeszcze mniejszą róż-
nicę na korzyść Busha (327 głosów na prawie 6 milionów głosów oddanych), co pod-
ważyło ważność wyniku wyborczego na Florydzie i wzmogło aktywność sztabu wy-
borczego Gore’a, który zwrócił się do Komisji Wyborczej Stanu Floryda o powtórne,
tym razem ręczne przeliczenie głosów w kilku hrabstwach, co do których istniało naj-
więcej niejasności. Chodziło o hrabstwa Volusia, Palm Beach, Broward i Miami-Dade,
w których wystąpił problem z kartami do głosowania. Prawo stanu Floryda delegowało
kompetencję do określenia formy głosowania na lokalne komitety wyborcze, przez co
na terenie całego stanu stosowano różne formy kart do głosowania8. Wyborcy w wyżej
wspomnianych hrabstwach oddawali głos na papierowych kartach do głosowania, a ich
decyzja była zaznaczana poprzez wyciśnięcie odpowiedniego fragmentu karty (tzw.
chad). Problem polegał na tym, że niektóre z chads nie były do końca wybite i nie
wiadomo jak należało traktować takie głosy, ponieważ prawo stanu Floryda zakładało,
że tylko te karty do głosowania będą uznane za nieważne, z których nie wynika wyraź-
na intencja głosującego9. W ten sposób rozpoczął się szereg procesów sądowych, któ-
rych celem było uzyskanie przez obydwie strony korzystnego wyniku wyborczego,
a które miały w efekcie końcowym doprowadzić do decyzji Sądu Najwyższego w spra-
wie Bush v. Gore.

Niejasności związane z liczeniem głosów na Florydzie dały nadzieję sztabowi Ala
Gore’a, że wynik wyborczy ulegnie weryfikacji na korzyść kandydata demokratów.
Sam wiceprezydent wierzył, że ręczne liczenie głosów pozwoli z jednej strony na wy-
kazanie istnienia głosów błędnie przyznanych Bushowi, z drugiej zaś spowoduje wli-
czenie wcześniej uwzględnionych głosów oddanych na niego przez mieszkańców czte-
rech florydzkich hrabstw10. Zresztą kandydat partii demokratycznej na prezydenta czuł
się moralnym zwycięzcą wyścigu do Białego Domu, gdyby bowiem brać pod uwagę
głosy powszechne, a nie elektorskie, okazałoby się, że Gore wyprzedził Busha o około
pół miliona głosów11. Amerykańska konstytucja wprowadzała jednak inne zasady wy-
boru prezydenta, należało zatem skupić się na walce prawnej o „odzyskanie” utraco-
nych głosów Florydy.

Kiedy Sąd Najwyższy stanu Floryda zarządził powtórne, ręczne liczenie głosów, do
głosu doszły władze stanu Floryda. Zgodnie z prawem stanowym, ostateczny termin
przekazania wyników wyborczych upływał 14 listopada, a decyzja sądu zmniejszała

                                                       
 7 K. Starr, First Among Equals: The Supreme Court In American Life, New York: Warner Books, 2002,

s. xvii.
 8 G.J. Fitzpatrick, Popular Sovereignty, Fundamental Law, and the Post-Election Battle for the Presi-

dency, „Polity”, vol. 35, 2002.
 9 C. Tomlins (ed.), The United States Supreme Court: the Pursuit of Justice, Boston: Houghton Mifflin,

2005, s. 339.
10 K. Starr, First Among Equals..., s. xvii.
11 J. Balkin, Bush v. Gore and the Boundary Between Law and Politics, „Yale Law Journal”, vol. 110,

2001, s. 1407 i n.
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prawdopodobieństwo przekazania tych wyników przez komisje wyborcze hrabstw,
w których ręcznie liczono głosy. Tymczasem osobą uprawnioną do ewentualnego wy-
dłużenia okresu liczenia głosów była sekretarz stanu Floryda Katherine Harris. W spe-
cjalnym oświadczeniu sprzeciwiła się decyzji sądowej i podtrzymała datę 14 listopada
jako ostateczny termin nadsyłania wyników z lokalnych komisji wyborczych. Decyzja
ta jedynie zaostrzyła konflikt, ponieważ poszczególne komisje wyborcze hrabstw
uznały ją za niemożliwą do zastosowania, skoro wydany został nakaz sądowy powtór-
nego liczenia głosów. Doprowadziło to do kolejnego sporu przed Sądem Najwyższym
Florydy, który 21 listopada w sprawie Palm Beach County Canvassing Board v. Har-
ris12 uznał działania sekretarz stanu za bezzasadne, nakazując jednocześnie dalsze
ręczne liczenie głosów do dnia 26 listopada. W ten sposób termin ogłoszenia wyników
został wydłużony, co dla sztabu Gore’a oznaczało podtrzymanie nadziei na korzystny
wynik, a dla sztabu Busha konieczność podjęcia natychmiastowych działań prawnych.
Prawnicy reprezentujący kandydata republikanów przygotowali wniosek o rozstrzy-
gnięcie sporu przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który 1 grudnia przyjął do
rozpatrzenia spór Bush v. Palm Beach County Canvassing Board13. Miało to być
pierwsze zaangażowanie się sędziów najwyższej instancji sądowniczej w wybory pre-
zydenckie roku 2000. Po wnikliwej analizie sprawy okazało się jednak, że jej okolicz-
ności nie są dla sędziów najkorzystniejsze, aby wydać wyrok:
– po pierwsze, trudno było ustosunkować się do decyzji, której skutki już nastąpiły

(powtórne liczenie głosów zostało zakończone) i bez względu na rozstrzygnięcie i tak
nie można byłoby cofnąć nakazu wydanego przez Sąd Najwyższy stanu Floryda;

– po drugie, tego typu decyzja powinna zostać podjęta jednomyślnie, aby ukazać jed-
ność i siłę Sądu Najwyższego, tymczasem istniały dosyć wyraźnie podziały pomię-
dzy poszczególnymi sędziami. Dojście do konsensusu wymagałoby czasu, którego
sędziowie, z racji wyjątkowych okoliczności, po prostu nie mieli.
Jedynym jednomyślnym wyrokiem, jaki mógł wówczas zostać wydany przez Sąd

Najwyższy była decyzja nierozstrzygania sprawy i odesłania jej z powrotem do Sądu
Najwyższego stanu Floryda wraz z instrukcją dalszego postępowania wykluczającą
tzw. czynnik federalny w sporze (czyli brak jurysdykcji Sądu Najwyższego)14. Wyda-
wało się, że konflikt jest bliski zakończenia i Amerykanie wkrótce poznają nazwisko
nowego prezydenta.

Kiedy jednak 26 listopada komisja wyborcza stanu Floryda ogłosiła zwycięzcą gło-
sowania na terenie stanu George’a W. Busha, Al Gore ponownie zaskarżył tę decyzję.
Tym razem złożył pozew do sądu I instancji hrabstwa Leon podważający sposób licze-
nia głosów bez wzięcia pod uwagę tzw. undervotes, czyli głosów, co do których nie
było jasności, czy zostały oddane na kandydata demokratów czy republikanów15.
W specjalnym trybie spór trafił do sądu najwyższego Florydy, który 8 grudnia wydał

                                                       
12 13 Fla. 2000.
13 121 S.Ct. 510 (2000).
14 Jurysdykcja federalna oznacza, że dana sprawa należy do katalogu spraw federalnych i tym samym

może być rozpatrywana przez sądy federalne. Jurysdykcja stanowa obejmuje sprawy, które będą rozstrzy-
gane przez sądy stanowe i ewentualnie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, jako instancję ostateczną.
Szerzej o kwestiach jurysdykcji zob. J.M. Feinman, Law 101: Everything You Need to Know About the
American Legal System, New York: Oxford University Press, 2000, s. 94–96.

15 G.J. Fitzpatrick, Popular Sovereignty...
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decyzję w sprawie Gore v. Harris16. Sędziowie, głosami 4–3, opowiedzieli się za ko-
niecznością kolejnego doliczenia undervotes do wyniku końcowego, po uprzednim
stwierdzeniu, na kogo zostały oddane. Nowością w decyzji było to, że undervotes,
o które chodziło sądowi, nie znajdowały się tylko i wyłącznie w kilku hrabstwach sta-
nu Floryda, ale na jego całym terenie. Oznaczało to powtórne ręczne liczenie głosów
we wszystkich stanowych okręgach wyborczych i przedłużający się okres oczekiwania
na ostateczny wynik wyborczy. Tym razem jednak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczo-
nych zareagował szybko i skutecznie. Na wniosek prawników kandydata republikanów
jeszcze 9 grudnia doszło do zawieszenia liczenia głosów na Florydzie i ponownej re-
wizji wyroku sądu stanowego. Spór Bush v. Gore (bo pod taką nazwą sprawa trafiła
przed najwyższą instancję sądowniczą) miał ostatecznie zakończyć trwający ponad
miesiąc konflikt pomiędzy dwoma kandydatami na prezydenta i wskazać, który z nich
będzie decydował o obliczu amerykańskiego państwa przez kolejne cztery lata (a jak
się okazuje – nawet przez osiem lat).

Sędziowie zdawali sobie sprawę, że oczy całej Ameryki i znacznej części świata są
zwrócone w ich stronę. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, mogli nie rozstrzygać sporu,
co jednak oznaczałoby dalsze niekończące się pozwy i kontrowersyjne wyroki, które
odwlekałyby w czasie decyzję, na jaką od dawna oczekiwano. Decydując się na wyrok
w sprawie Bush v. Gore, mieli dwie możliwości: albo uznać działania sądu stanowego
za zgodne z prawem i poczekać tym samym, aż okręgowe komisje stanowe prześlą
wyniki do komisji centralnej, lub znieść nakaz powtórnego liczenia głosów, który był-
by jednoznaczny z uznaniem za zwycięzcę George’a W. Busha17. Bez względu na uza-
sadnienie, w obydwu przypadkach osiągnięto by skutek polityczny, jakim miało być
wskazanie osoby, która obejmie fotel prezydenta. Po dwóch dniach obrad, 12 grudnia
2000 roku Sąd Najwyższy wydał swoją decyzję: głosami 7–2 zniósł wyrok sądu sta-
nowego, nakazując z jednej strony zaprzestanie liczenia głosów na terenie stanu Flory-
da, z drugiej zaś uznanie wyniku wyborczego z 26 listopada jako wiążącego. W ten
sposób 43. prezydentem Stanów Zjednoczonych został George W. Bush.

*

Analizując decyzję Sądu Najwyższego, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwe-
stii: co było głównym uzasadnieniem decyzji większościowej, jak głosowali po-
szczególni sędziowie, jakie były ich indywidualne argumenty, oraz czy konieczne
było, aby sąd wydawał decyzję w sporze, w którym chodziło o to, kto zostanie sze-
fem władzy wykonawczej. Skoro bowiem Konstytucja jednoznacznie określa tryb
wyboru prezydenta, to czy instytucje należące do innej gałęzi władzy mają prawo in-
gerować w ten tryb?

Podstawowym argumentem sędziów, którzy wydali decyzję większościową, było
naruszenie przez sąd stanu Floryda klauzuli równości wobec prawa (equal protection
clause) zapisanej w XIV Poprawce do Konstytucji18. Tak zinterpretowali sędziowie
nakaz powtórnego liczenia głosów undervotes na terenie całego stanu, który byłby

                                                       
16 772 So. 2d 1243 (2000).
17 J.A. Segal, H.J. Spaeth, S.C. Benesh, The Supreme Court in the American Legal System, New York:

Cambridge University Press, 2005, s. 306–308.
18 „Żadnemu stanowi [...] nie wolno odmówić jakiejkolwiek osobie zamieszkałej na obszarze podlega-

jącym jego jurysdykcji równej opieki prawnej”.
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– ich zdaniem – jednoznaczny z zastosowaniem różnych kryteriów liczenia głosów na
terenie jednego stanu. Jeśli powtórnie policzono by tylko część głosów, wówczas obo-
wiązująca wszystkie stany zasada one man one vote19 (oznaczająca możliwość oddania
jednego głosu w wyborach, którego wartość jest równa głosom oddanym przez pozo-
stałych wyborców) zostałaby naruszona. Dlatego można domniemywać, że gdyby sąd
stanu Floryda nakazał powtórne liczenie wszystkich głosów oddanych na terenie stanu,
wówczas argument naruszenia klauzuli równości wobec prawa nie miałby racji bytu.
Tymczasem, zdaniem sędziego Anthony’ego Kennedy’ego, zezwalając na różne kryte-
ria liczenia głosów, sąd florydzki naruszył fundamentalne, konstytucyjne prawo oby-
wateli – prawo do głosowania20. Co ważne, argumentacja sędziów dotyczyła przede
wszystkim wagi głosu, a nie sposobu głosowania na kandydata na urząd prezydenta,
który na terenie stanu Floryda również nie był jednolity.

Nie wszyscy sędziowie, którzy opowiedzieli się za zniesieniem wyroku sądu flo-
rydzkiego twierdzili, że jedynym problemem stało się naruszenie przez ten sąd klauzuli
equal protection. Sędziowie Antonin Scalia, Clarence Thomas i przewodniczący Sądu
Najwyższego William Rehnquist wydali opinię zbieżną z większościową (concurring
opinion)21, argumentując naruszenie przez sąd stanowy artykułu II konstytucji doty-
czącego m.in. organizacji wyborów na szczeblu stanowym. We wspomnianym artykule
konstytucja wyraźnie określa wyłączną kompetencję legislatury stanowej co do sposo-
bu przeprowadzania wyborów na terenie konkretnego stanu. Tymczasem, zdaniem au-
torów concurring opinions, sędziowie stanowego Sądu Najwyższego, wypowiadając
się wiążąco w kwestiach prawa wyborczego, wkroczyli w zakres kompetencji przyzna-
nych legislaturze stanowej22. Należy jednak zauważyć, że sądy amerykańskie mają
prawo badać zgodność z prawem aktów prawnych wydawanych przez inne gałęzie
władzy (wykonawczą, ustawodawczą). Prawo to, nazwane judicial review23, jest przy-
należne sądom federalnym, na czele z Sądem Najwyższym, w stosunku do zgodności
aktów prawnych z konstytucją federalną, a sądom stanowym w stosunku do zgodności
aktów prawnych z konstytucjami stanowymi. W tym zakresie ingerencja sądu stano-
wego w kwestie prawa wyborczego wydaje się uzasadniona.

Warto podkreślić, że nie wszyscy sędziowie, którzy poparli decyzję większościową,
jednoznacznie opowiedzieli się za skutkami tej decyzji. Oto bowiem dwójka sędziów
– Steven Breyer i David Souter – wydała tzw. częściowy dissent (czyli decyzję prze-
ciwną do większościowej, tylko w pewnej części). Oznaczało to, że choć opowiedzieli
się za uznaniem działań sądu stanowego jako niezgodnych z konstytucją (naruszenie
klauzuli równości wobec prawa), to jednak sprzeciwili się zakazowi dalszego liczenia
głosów na terenie stanu Floryda. Wydaje się, że argumentacja ta nie jest do końca
spójna, ponieważ bezpośrednim następstwem decyzji o zniesieniu wyroku Sądu Naj-
wyższego stanu Floryda było zaprzestanie liczenia głosów i zakończenie działań sta-
nowych komisji wyborczych. Gdyby zarządzić powtórne liczenie głosów, z jednocze-
snym uznaniem działań sądu stanowego za niezgodne z prawem, Sąd Najwyższy sam
sobie by zaprzeczył, poddając instytucję ostrej krytyce publicznej. Jeżeli sędziowie
zdecydowali się uznać argumentację o naruszeniu XIV Poprawki za podstawową,

                                                       
19 Reynolds v. Sims 37 U.S. 533 (1964).
20 531 U.S. 98 (2000).
21 Opinia, która jest zgodna z wyrokiem większościowym, ale poparta jest odmienną argumentacją.
22 531 U.S. 98 (2000).
23 Ustanowione precedensem Marbury v. Madison 5 U.S. 137 (1803).
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wówczas zgodzili się również na wszystkie skutki tej decyzji, włącznie z zakończe-
niem procedury liczenia głosów i z ogłoszeniem zwycięstwa wyborczego kandydata
republikanów.

Podczas gdy siedmiu sędziów Sądu Najwyższego było za zniesieniem wyroku sądu
florydzkiego, dwóch pozostałych zdecydowanie opowiedziało się przeciw takiemu wy-
rokowi. Sędziowie Ruth Bader Ginsburg i John Paul Stevens wydali dissenting opi-
nions24 (opinie przeciwne do większości), uznając, że nie było formalnych podstaw
prawnych do rozstrzygania sporu Bush v. Gore przez Sąd Najwyższy. Warto zaznaczyć,
że jurysdykcja Sądu Najwyższego jest wyraźnie określona w artykule III Konstytucji, na
podstawie którego może on zajmować się pewnymi sprawami jako instancja pierwsza
lub ostatnia25. Istnienie tzw. elementu federalnego w sprawie powoduje, że Sąd Najwyż-
szy ma zdolność do rozstrzygania danego konfliktu prawnego. Podstawowym uzasadnie-
niem decyzji wspomnianej wyżej dwójki sędziów było stwierdzenie, że sąd federalny nie
ma podstaw do lepszej interpretacji prawa stanowego niż sądy stanowe. Zatem działania
sądu najwyższego stanu Floryda wydawały się, zdaniem wspomnianej dwójki sędziów,
logiczniejsze i spójniejsze w zakresie interpretacji stanowego prawa wyborczego, niż
podobne działania Sądu Najwyższego26. Trudno jednak nie zauważyć, że przedmiotem
sporu są wybory na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc stanowisko szefa
administracji centralnej (federalnej). I bez znaczenia pozostaje tutaj fakt normowania
wyborów wszystkich szczebli (lokalnych, stanowych i federalnych) przez instytucje sta-
nowe. Jednocześnie trzeba podkreślić, że kompetencja judicial review przyzwala na
kontrolę prawa stanowego przez Sąd Najwyższy i decyzja w sprawie Bush v. Gore może
być w tym wymiarze uznana za kontynuację realizacji tego uprawnienia.

Większość komentarzy po wydaniu przez Sąd Najwyższy wyroku w sprawie Bush
v. Gore to komentarze krytykujące sędziów za niepotrzebne zabranie głosu w sporze
i tym samym upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości poprzez wskazanie osoby przy-
szłego prezydenta Stanów Zjednoczonych27. Biorąc pod uwagę, że większość argu-
mentów krytycznych pochodzi od konstytucjonalistów o poglądach zbliżonych do par-
tii demokratycznej niż republikańskiej, należy stwierdzić, że w przypadku innej decyzji
w sprawie Bush v. Gore sędziowie spotkaliby się również z krytyką, tym razem z dru-
giej strony sceny politycznej. Działanie czy brak działania – żadna z tych opcji nie za-
pewniłaby Sądowi Najwyższemu pełnego poparcia społecznego; w rzeczywistości nig-

                                                       
24 Opinia taka nie ma mocy wiążącej, ponieważ sędziowie, którzy ją wydali, pozostają w mniejszości

względem pozostałych. Niemniej argumentacja dissenting opinions pozostaje ważna dla przeciwników
decyzji większościowej i może być niekiedy częściej cytowana w przyszłości niż właściwy wyrok
w sprawie. Za przykład może posłużyć opinia przeciwna do większościowej w sprawie Morrison v. Olson
wydana przez sędziego Antonina Scalię – 487 U.S. 654 (1988).

25 Wyliczony jest tam katalog spraw, w których Sąd Najwyższy posiada jurysdykcję pierwotną (nie-
możliwą do zmiany przez Kongres) lub ostateczną (kształtowaną przez Kongres). Szerzej na ten temat zob.
V. Siedlińska, Sądownictwo amerykańskie w konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków, 1997.

26 531 U.S. 98 (2000).
27 Zob. m.in. V. Bugliosi, The Betrayal of America: How the Supreme Court Undermined the Constitu-

tion and Chose Our President, New York: Barnes & Noble, 2001; A.M. Derschowitz, Supreme Injustice:
How the High Court Hijacked Election 2000, New York: Oxford University Press, 2003; H. Gillman, The
Votes That Counted: How the Court Decided the 2000 Presidential Election, Chicago: University of Chica-
go Press, 2001; J.N. Rakove, The Unfinished Election of 2000, New York: Basic Books, 2002; L. Tribe,
The Unbearable Wrongness of Bush v. Gore, „Constitutional Commentary”, vol. 19, no. 3, 2002; J.H. Cho-
per, Why the Supreme Court Should Not Have Decided the Presidential Election of 2000, „Constitutional
Commentary”, 2001.
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dy takiego pełnego poparcia sędziowie nie posiadali28. Zawsze pojawiały się zarzuty
wskazujące na upolitycznienie, stronniczość czy interes partyjny, tak jak miało to miej-
sce w przypadku głośnych i kontrowersyjnych sporów konstytucyjnych29. Zarzuty te
przeważnie pochodziły od przeciwników konkretnych decyzji, natomiast ich zwolenni-
cy mówili o zwycięstwie demokracji i poszanowaniu prawa. Nie piszę tego w celu
oczyszczenia Sądu Najwyższego z zarzutów upolitycznienia, ponieważ sam wielokrot-
nie twierdziłem, że sąd ten jest bardzo upolityczniony30, ale analizując orzeczenie Bush
v. Gore doszedłem do wniosku, że wszelka krytyka lub ewentualne pochwały decyzji
sędziów w tej sprawie są same w sobie zabarwione politycznie i trudno od tego poli-
tycznego kontekstu uciec, skoro chodzi o najważniejszy urząd polityczny w państwie.
Chciałbym jednak spróbować uniknąć oceny tego orzeczenia tylko i wyłącznie przez
pryzmat jego skutków i skupić się na argumentowaniu krytycznych poglądów niektó-
rych konstytucjonalistów amerykańskich, na podstawie historycznych precedensów
Sądu Najwyższego.

– Brak jednomyślności – zdaniem wielu tego typu decyzja jak w sprawie Bush
v. Gore powinna zostać podjęta przez sędziów jednomyślnie, co wzmocniłoby jej wagę
i dowiodłoby jedności sądu. Rzeczywiście jednomyślność zawsze, przynajmniej w teo-
rii, gwarantuje poczucie pewności co do słuszności podjętej decyzji. Wydaje się wów-
czas, że wszyscy sędziowie, bez względu na swoje upodobania, uprzedzenia i racje
polityczne, mają takie samo zdanie i posługują się takimi samymi argumentami. Z dru-
giej zaś strony, czy jest możliwe, aby sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjedno-
czonych, mianowani przez demokratycznych i republikańskich prezydentów, mający
różne doświadczenie, wyznający różną wiarę, odwołujący się wielokrotnie do innych
źródeł, byli zawsze jednomyślni? Istotą demokracji jest wola większości i w tym wy-
miarze wyrok większościowy jest wyrokiem wiążącym. Co więcej, w historii amery-
kańskiego konstytucjonalizmu, można wskazać sprawy, w których nie podjęto jedno-
myślnej decyzji, a które są powszechnie uznawane za słuszne i ważne dla funkcjono-
wania państwa (np. Civil Rights Cases31), jak również sprawy, w których co prawda
wszyscy sędziowie mówili jednym głosem, ale nie był to głos oceniony przez historię
pozytywnie (np. Koremastu v. United States32).

– Naruszenie doktryny „kwestii politycznej” – w roku 1962 Sąd Najwyższy, roz-
strzygając spór Baker v. Carr33, wypowiedział się w sprawie tzw. political question.
Chodziło o sprawy, które nie mogą podlegać rewizji przez władzę sądowniczą, a które są
z natury polityczne, jak np. wyłączne kompetencje jakiejś gałęzi władzy (weto prezy-
denckie czy proces legislacyjny). Argument, że decyzja w sprawie Bush v. Gore naru-
szyła precedens Baker v. Carr jest naturalny (przecież chodzi o ingerowanie w kwestie
wyborów prezydenckich, co nie należy formalnie do kompetencji władzy sądowniczej),
ale nie do końca właściwy (podobieństwo tych spraw jest tylko pozorne). Polityczność
                                                       

28 S.D. O’Connor, The Majesty of the Law: Reflections of a Supreme Court Justice, New York: Random
House, 2003, s. 237–272.

29 Np. Legal Tender Cases 79 U.S. 457 (1870); Lochner v. New York 198 U.S. 45 (1905); West Coast Hotel
v. Parrish 300 U.S. 379 (1935), Lemon v. Kurtzmann 403 U.S. 602 (1971); Roe v. Wade 410 U.S. 113 (1973).

30 Por. P. Laidler, Proces upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości na przykładzie Sądu Najwyższego
Stanów Zjednoczonych [w:] Polska i społeczeństwo w XXI wieku. Materiały konferencyjne z IV Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej Krakowskiej Szkoły Wyższej, Kraków, 2004.

31 109 U.S. 3 (1883) – kwestie praw obywatelskich.
32 323 U.S. 214 (1944) – usankcjonowanie obozów internowania na terenie USA.
33 369 U.S. 186 (1962).
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jest bowiem widoczna w wymiarze skutków decyzji sędziowskiej, natomiast sam przed-
miot sporu jest daleki od tych wyznaczonych przez precedens z roku 1962.

– Legislatura stanowa powinna określać zasady głosowania – niewątpliwie
wszystkie instytucje powinny przestrzegać przepisów konstytucji federalnej, podczas
realizacji swych kompetencji. W tym wymiarze do legislatury stanowej należy okre-
ślanie warunków formalnych związanych z wyborami każdego szczebla (ustalenie
okręgów wyborczych, określenie kart do głosowania, wyznaczenie terminów obli-
czania głosów), w tym wyborów federalnych. Niemniej należy wziąć pod uwagę, że
kontrola zgodności z konstytucją aktów prawnych innych gałęzi władzy przez Sąd
Najwyższy, choć nie jest bezpośrednio zapisana w Konstytucji, to z niej wynika i ma
równą jej moc. Odnieść tu się należy do precedensu Marbury v. Madison, który
ukształtował kompetencję judicial review, zmieniając obraz amerykańskiego prawa
konstytucyjnego34. Zatem ocena działań sądu stanowego w zakresie zmian prawa
wyborczego należy przede wszystkim do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
i skoro podnoszone są w argumentacji sędziów kwestie naruszenia poszczególnych
przepisów ustawy zasadniczej, to znaczy, że sędziowie mają prawo takim narusze-
niom przeciwdziałać.

– Nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie – to jeden z najcięższych argu-
mentów, ponieważ jednoznacznie odnosi się do skutków sprawy Bush v. Gore. Sę-
dziowie Sądu Najwyższego zdecydowali, że prezydentem będzie republikanin, co nie
pozostaje bez znaczenia, jeśli chodzi o przyszłość najważniejszej instytucji sądowni-
czej w państwie. Na mocy konstytucji, to właśnie prezydenci mianują sędziów Sądu
Najwyższego, wpływając w ten sposób pośrednio na ich przyszłe decyzje35. Nie da się
ukryć, że 12 grudnia 2000 roku sędziowie doprowadzili do wyboru na prezydenta Geo-
rge’a W. Busha, który otrzymał szansę dokonania ewentualnych zmian w przyszłym
składzie Sądu Najwyższego. Trzeba jednak nadmienić, że zmiana w składzie nie jest
inicjowana przez samego prezydenta, lecz przez sytuacje losowe (śmierć) lub indywi-
dualne (emerytura, rezygnacja sędziego)36. Trudno zatem przewidywać, że dany prezy-
dent na pewno będzie miał możliwość mianowania sędziów. Jak pokazała bowiem
praktyka, prezydent Bush podczas swojej pierwszej kadencji nie mógł dokonać żadnej
zmiany w składzie sądu, natomiast obecnie, kiedy trwa jego druga kadencja, dokonał
dwóch zmian, z tym że obydwa wakaty dotyczyły sędziów mianowanych przez wcze-
śniejszych republikańskich prezydentów37.

– Interes partyjny – podobnie jak w przypadku poprzedniego argumentu fakty mó-
wią same za siebie. Piątka sędziów, która wydała wyrok większościowy wraz z zaka-
zem dalszego liczenia głosów, to sędziowie, których poglądy można określić jako kon-
serwatywne, a więc bliskie partii republikańskiej. Rodzi to wątpliwości co do obiekty-
wizmu sędziów decydujących o wyborze prezydenta. Ale tak samo jak wyraźnie widać

                                                       
34 5 U.S. 137 (1803). Szerzej na temat judicial review zob. m.in. P. Laidler, „Judicial review” jako ele-

ment amerykańskiego systemu kontroli i równowagi, „Politeja”, nr 1(3), 2005, s. 40–61.
35 Por. J.P. Frank, Judicial Appointments: Controversy and Accomplishment. „Supreme Court Historical

Society Yearbook”, 1977; H. Schwartz, Packing the Courts. The Conservative Campaign to Rewrite the
Constitution. New York: Charles Scribner’s Sons, 1988.

36 Co wynika z artykułu III Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
37 William H. Rehnquist mianowany przez prezydenta Nixona w 1971 roku został zastąpiony przez

Johna Robertsa, jr., natomiast Sandra Day O’Connor mianowana przez prezydenta Reagana w 1981 roku
została zastąpiona przez Samuela Alito.
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po jednej stronie sędziów konserwatywnych (zwolenników zniesienia wyroku Sądu
Najwyższego stanu Floryda), po drugiej stronie widać sędziów liberalnych (zwolenni-
ków dalszego liczenia głosów na terenie stanu)38. Nie trzeba dodawać, że tzw. libera-
łowie w składzie Sądu Najwyższego byli mianowani przez prezydentów wywodzących
się z Partii Demokratycznej, a więc tej której kandydatem był Al Gore. Można uznać,
że konserwatyści popierali Busha, a liberałowie Gore’a, realizując interes polityczny,
ale można również założyć, że sędziowie pozostali wierni swoim poglądom, które
ukształtowały się przez lata pracy we władzy sądowniczej.

– Utrata wiary w wymiar sprawiedliwości – jednym z „populistycznych” argumen-
tów jest społeczny skutek decyzji w sprawie Bush v. Gore, dotyczący zmniejszenia
popularności Sądu Najwyższego w oczach samych Amerykanów. Wydaje się jednak,
że sąd nie jest instytucją, której funkcjonowanie jest uzależnione od stopnia społeczne-
go poparcia. W historii zdarzały się wyroki sądowe niezwykle kontrowersyjne, jak
uznanie niewolnictwa za zgodne z Konstytucją (Dred Scott v. Sandford)39 czy usank-
cjonowanie zasady separacji ludności Afroamerykańskiej w życiu publicznym (Plessy
v. Fergusson)40, a mimo to Sąd Najwyższy cieszył się szacunkiem społecznym przez
kolejne pokolenia Amerykanów. Co ciekawe, sędzia Ruth Bader Ginsburg, która wy-
dała opinię przeciwną do większościowej w sprawie Bush v. Gore, na początku lutego
2001 roku stwierdziła, że bez względu na historyczną ocenę opinii sędziów w sprawie
Bush v. Gore, jest przekonana, że „władza sądownicza w Stanach Zjednoczonych
wciąż będzie cieszyć się społeczną estymą i zaufaniem”41.

*

Nie ulega wątpliwości, że decyzja sędziów w sprawie Bush v. Gore jest jedną z naj-
bardziej kontrowersyjnych w historii amerykańskiego konstytucjonalizmu. Z jednej
strony może być oceniana jako kontynuacja realizacji kompetencji judicial review
przez Sąd Najwyższy, w najszerszym znaczeniu z możliwych. Nigdy wcześniej, po-
cząwszy od precedensu Marbury v. Madison42, władza sądownicza nie sięgnęła tak
daleko w procesie wpływu na pozostałe gałęzi władzy. Nawet wyrok w sprawie
Nixon v. United States43 nakazujący władzy wykonawczej (prezydentowi) podpo-
rządkowanie się wezwaniu władzy sądowniczej (sądu federalnego) nie wpływał tak
bezpośrednio na kształt egzekutywy jak właśnie decyzja z grudnia 2000 roku. Z dru-
giej strony Bush v. Gore to najczęściej cytowany precedens we wszelkiego typu źró-
dłach dotyczących Sądu Najwyższego, w których czytelnik dowiaduje się o tym, jak
rzeczywisty wpływ na życie codzienne Amerykanów ma dziewięciu sędziów Supre-
me Court44. Faktem jest, że dzięki decyzjom w takich sprawach, jak Roe v. Wade45,

                                                       
38 Na temat poglądów politycznych obecnych sędziów Sądu Najwyższego zob. C. Tomlins (ed.), The

Pursuit of Justice..., s. 327–356.
39 60 U.S. 393 (1856).
40 163 U.S. 537 (1896).
41 Ginsburg Recalls Florida Recount Case, „New York Times”, 4 luty, 2001.
42 5 U.S. 137 (1803).
43 418 U.S. 683 (1974).
44 Por. m.in. C. Tomlins (ed.), The Pursuit of Justice...; J.A. Segal, H.J. Spaeth, S.C. Benesh, The Su-

preme Court...; K. Starr, First Among Equals....
45 410 U.S. 113 (1973).
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Griswold v. Connecticut46, Engel v. Vitale47 czy Regents of the University of Califor-
nia v. Bakke48, federalna władza sądownicza określa granice dopuszczalności aborcji,
zasady korzystania ze środków antykoncepcyjnych, dopuszczalność modlitwy
w szkołach publicznych czy zasadność akcji afirmatywnej. Obywatele Stanów Zjed-
noczonych muszą mieć dziś świadomość szerokich kompetencji Sądu Najwyższego,
który nie tylko rozstrzyga spory między nimi, ale również nakreśla kształt przyszłych
rozwiązań prawnych poprzez odpowiednią interpretację konstytucji. Różnica między
innymi precedensami a sprawą Bush v. Gore jest taka, że decyzje dotyczące prawa do
prywatności, religii czy relacji między władzą federalną a władzami stanowymi mo-
gą zostać w przyszłości zmienione przez nowe precedensy Sądu Najwyższego. Dla-
tego tak ważne jest, kto zasiada w panelu sędziowskim przez kolejne lata – sędziowie
konserwatywni czy bardziej liberalni. Tymczasem precedens z roku 2000, który
umożliwił George’owi W. Bushowi decydowanie co do składu Sądu Najwyższego
w początkach XXI wieku nie będzie mógł być nigdy odwrócony – przynajmniej
w wymiarze ludzkim. Czterdziestym trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych
pozostanie Bush, bez względu na falę krytyki, jaka dotknie jeszcze nieraz zarówno
jego samego, jak i sędziów Supreme Court.

Na temat sprawy Bush v. Gore sędzia Anthony Kennedy stwierdził, że „czasami
łatwiej jest podnieść swój prestiż, nie biorąc odpowiedzialności na siebie, ale takie za-
chowanie nie należy do tradycji Sądu Najwyższego”49. Na czym zatem polega praw-
dziwa rola sędziów w amerykańskim systemie prawno-politycznym? Zdaniem ikony
amerykańskiej judykatury, twórcy judicial review, sędziego Johna Marshalla, „odpo-
wiedzialnością i rolą Sądu Najwyższego jest określanie, co jest prawem”50. Zdaniem
siódemki sędziów, którzy złożyli podpis pod wyrokiem większościowym w sporze
Bush v. Gore, prawem było uznanie działań sądu stanowego za niezgodne z Konstytu-
cją i zakazanie stosowania jego wyroku. W ten sposób prawem i faktem stało się zwy-
cięstwo kandydata republikanów w wyborach prezydenckich roku 2000, najdłuższych
w ponaddwustuletniej historii państwowości amerykańskiej. Sprawa, która dotyczyła
sedna demokracji, jakim niewątpliwie są wybory powszechne, tak naprawdę ukazała
istotę funkcjonowania Sądu Najwyższego, który spośród trzech gałęzi władzy wydaje
się mieć największy wpływ na pozostałe. Można by rzec: supremacja w demokracji.

                                                       
46 381 U.S. 479 (1965).
47 370 U.S. 421 (1962).
48 438 U.S. 265 (1978).
49 531 U.S. 98 (2000).
50 Marbury v. Madison 5 U.S. 137 (1803).
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