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Zagadnienia wprowadzające 

26 sierpnia 2018 r. zmarł amerykański mąż stanu, senator John McCain. 
Po zdiagnozowaniu u niego nieuleczalnej choroby, ze względu na jej postępy 
i swój wiek, zdecydował się na przerwanie terapii i przestał przyjmować leki. 
Dzień po jego śmierci „New York Times” opublikował jego polityczny testament. 
W swoich ostatnich słowach, ten wybitny polityk Partii Republikańskiej i boha-
ter wojenny, wśród najważniejszych amerykańskich wartości wymienił wolność, 
równość wobec prawa i… poszanowanie godności wszystkich ludzi (the dignity 
of all people)1. Nie on pierwszy wśród fundamentów amerykańskiego systemu 
politycznego, społecznego i prawnego, a nawet szerzej – wśród najwyższych 
wartości pielęgnowanych w Stanach Zjednoczonych, wymieniał ideę godności 
człowieka. W 2011 r. jeden z najwybitniejszych amerykańskich filozofów prawa 
XX w. – Ronald Dworkin – opublikował książkę Justice for Hedgehogs [Spra-
wiedliwość według jeży]2, której ideą przewodnią uczynił godność człowieka. 
W 1987 r., w czasie telewizyjnego wywiadu, jeden z najbardziej wpływowych sę-
dziów Sądu Najwyższego ubiegłego wieku, William J. Brennan Jr., odpowiadając 
na pytanie o najważniejszą wartość amerykańskiego systemu politycznego, bez 
wahania także wskazał na godność człowieka. 

Trudno podejrzewać amerykańskiego męża stanu, giganta myśli politycz-
no-prawnej czy wybitnego sędziego o nieprzemyślany wybór idei fundamen-
talnych dla Ameryki. Jednakże taki wybór musi zaskakiwać z prostej przyczy-
ny. Ani Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, ani amerykańska 
Konstytucja, ani amerykańska Karta Praw, ani też pozostałe poprawki, ani na-
wet słynne amerykańskie wyznanie wiary (the Creed) w ogóle nie wspominają 
tej wartości. 

Celem niniejszej monografii jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie miej-
sce zajmuje godność człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA. Autor 

1 Senator John McCain’s Farewell Statement [online], https://www.nytimes.com/2018/08/27/
us/politics/john-mccain-farewell-statement.html [dostęp 10.01.2019].

2 R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, Cambridge, MA, 2011, tłum. tytułu [za:] J. Zajadło, Ronald 
Dworkin (1931–2013). Strategia jeża i obrona liberalnej demokracji [online], https://kulturaliberalna.
pl/2013/02/12/piatek-stany-zjednoczone-zajadlo-ronald-dworkin-1931-2013-strategia-jeza-i-obrona-
liberalnej-demokracji/ [dostęp 10.01.2019]. 
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zgadza się bowiem ze stwierdzeniem, że „duszą rządów prawa jest sądowa kon-
trola”3, a analiza tej sfery z pewnością będzie pomocna w zrozumieniu roli, jaką 
odgrywała i odgrywa idea godności człowieka zarówno w samym systemie praw-
nym, jak i szeroko pojętej amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej. 

1.  Określenie i uzasadnienie wyboru problemu badawczego

Godność człowieka jest fundamentalnym elementem systemu prawnego 
demokracji liberalnej. Traktowana jest jako przyrodzona i niezbywalna, równa 
i bezcenna wartość, która przynależy każdej jednostce wyłącznie z racji by-
cia człowiekiem. Opisując jej miejsce i funkcje w demokratycznym systemie 
prawa, trzeba wskazać na trzy płaszczyzny funkcjonowania prawa, w których 
odgrywa ona doniosłą normatywną rolę. Po pierwsze, na system prawa mię-
dzynarodowego – godność człowieka jest wartością, na której ustanowiono 
powojenny porządek światowy. Wystarczy sięgnąć do Karty Narodów Zjedno-
czonych, gdzie już w preambule wskazuje się na konieczność przywrócenia 
wiary w podstawowe prawa człowieka oraz godność i wartość człowieka. Po-
dobnie w Powszechnej deklaracji praw człowieka, gdzie już we wprowadzeniu 
wskazuje się, że człowiek od setek lat toczy walkę o swoją wolność i godność. 
W samej Powszechnej deklaracji godność człowieka przywoływana jest aż pię-
ciokrotnie, m.in. dwukrotnie w preambule4 oraz od razu w pierwszym artyku-
le, który stanowi, że: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności 
i w swych prawach”5. 

To właśnie system ochrony praw człowieka jest drugą płaszczyzną, w ramach 
której godność człowieka odgrywa podstawową rolę. Określana jest w nim jako 

3 „[...] the soul of a government of laws is the judicial function”. Stwierdzenie to pochodzi 
z przemówienia Arthura E. Sutherlanda, wygłoszonego 17 czerwca 1964 r. w St. Paul (Minnesota), 
cytat [za:] W.J. Brennan, Some Aspects of Federalism, New York University Law Review 39(6), 1964, 
s. 961. 

4 Powszechna deklaracja praw człowieka, [w:] Wybór dokumentów prawa międzynarodowe-
go dotyczących praw człowieka. Księga jubileuszowa Rzecznika Prawa Obywatelskich, t. 2, pod 
red. M. Zubika, Warszawa 2008, s. 11. 

5 W oryginalnej wersji: „All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Po-
nadto art. 22 stanowi, że każdy człowiek jako członek społeczeństwa ma prawo do zabezpieczenia 
społecznego i jest upoważniony, dzięki wysiłkowi narodowemu i współpracy międzynarodowej 
oraz stosownie do organizacji i zasobów danego państwa, do korzystania z praw ekonomicznych, 
socjalnych i kulturalnych, nieodzownych dla jego godności i swobodnego rozwoju swojej osobowo-
ści (his dignity and the free development of his personality). Natomiast w art. 23 ust. 3 wskazano, 
że każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego 
jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej (human dignity) i uzupełnianego 
w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej. 
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nienaruszalna wartość leżąca u jego podstaw (np. w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej6 czy Ustawie zasadniczej Niemiec7). Częstokroć wskazywana 
wprost jako źródło praw człowieka (przykładowo art. 30 Konstytucji RP8), jest 
jednym z najważniejszych fundamentów i ogniw systemu praw i wolności czło-
wieka i obywatela.

Wreszcie, godność człowieka odgrywa istotną rolę w kształtowaniu regu-
lacji poszczególnych dziedzin krajowego prawa stanowionego. W szeroko ro-
zumianym prawie karnym miała i nadal ma przemożny wpływ na zbiór kar 
i środków karnych, jakimi aparat państwa może się posługiwać w stosunku 
do przestępców. Wiele państw i społeczeństw zrezygnowało z kary śmierci 
właśnie ze względu na niezgodność z godnością człowieka. Także dzięki po-
strzeganiu godności człowieka ewoluował (i nadal ewoluuje) sposób odbywa-
nia kary pozbawienia wolności. Z kolei w prawie cywilnym za jedno z najważ-
niejszych dóbr osobistych uznaje się szczególny rodzaj godności, jakim jest 
godność osobista9. Jej ochrona w świecie mediów społecznościowych i cyfro-
wej komunikacji staje się w XXI w. nie lada wyzwaniem i coraz ważniejszym 
zadaniem nie tylko dla ustawodawcy czy sądów, lecz przede wszystkim dla 
samych jednostek. Także w szeroko rozumianym prawie administracyjnym 
wpływ godności człowieka jest niezwykle mocno zauważalny. Odnajdujemy go 
choćby w regulacjach dotyczących pomocy społecznej, czy też – szerzej rzecz 
ujmując – obowiązków państwa wobec obywateli w sferze ekonomicznej, so-
cjalnej i kulturalnej. A jest to właściwie początek, gdyż odniesienia do ogólnie 
pojmowanej godności człowieka, jak i jej szczególnych rodzajów znajdziemy 

6 Art. 1. Godność człowieka: Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana 
i chroniona. Należy podkreślić, iż w samej preambule do Karty praw podstawowych wskazuje się, 
że Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, 
wolności, równości i solidarności. Ponadto rozpoczynający ją Tytuł I poświęcony jest godności 
w całości i poza cytowanym art. 1 dotyczy prawa do życia (art. 2), prawa człowieka do integralności 
(art. 3), zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (art. 4) oraz zakazu 
niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 5), [w:] Wybór dokumentów, op. cit., s. 85–86. 

7 Art. 1 Ustawy zasadniczej RFN: „1. Godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszanowanie 
i ochrona jest obowiązkiem wszelkich władz państwowych”; Ustawa zasadnicza Republiki 
Federalnej Niemiec, [w:] Konstytucja Niemiec, pod red. B. Banaszaka, Warszawa 2008.

8 Art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowie-
ka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicz-
nych”; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.  

9 Art. 23 k.c. stanowi, iż dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, 
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nie-
tykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają 
pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach; ustawa 
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm. Natomiast Sąd Najwyższy 
godność osobistą definiuje jako wewnętrzne przekonanie człowieka o swoim moralnym i etycznym 
nieposzlakowaniu (wyrok SN z 21 marca 2007 r., I CSK 292/06). 
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w tak rozmaitych gałęziach prawa, jak prawo pracy (godność pracownika10) czy 
prawo medyczne (godność pacjenta11).

Trudno zatem się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że okres powojenny to era 
godności12. Jednakże o ile bezsporna jest teza o wzroście znaczenia godności 
w demokratycznym systemie prawa, o tyle trudno znaleźć inne zagadnienie, 
które wywołuje tak liczne spory i polemiki, zarówno w szeroko rozumianej my-
śli polityczno-prawnej, teorii i filozofii prawa, jak i w teorii i praktyce poszcze-
gólnych gałęzi prawa stanowionego. Te dyskusje toczą się w wielu kontekstach, 
począwszy od tego, czym w istocie jest godność i jak ją zdefiniować. Równie za-
ciekłe spory toczą się o to, w jakiej epoce szukać jej początków i genezy oraz jak 
scharakteryzować ewolucję jej pojmowania. Wreszcie nie mniej problematyczne 
są pytania o to, jakie godność człowieka pełni funkcje i jaką rolę odgrywa lub 
powinna odgrywać w systemie prawnym państw demokratycznych. W dodatku 
spory o istotę godności wykraczają daleko poza szeroko rozumianą naukę prawa, 
odciskając równie mocne piętno w takich dziedzinach nauki, jak: etyka, filozo-
fia, teologia, nauki polityczne i społeczne.

Specjaliści spierają się, czy współczesne pojmowanie godności ma swe ko-
rzenie w starożytnej filozofii greckiej (wskazuje się tu głównie filozofów stoic-
kich, choć nie tylko)13, czy też raczej w instytucjach prawnych starożytnego Rzy-

10 W art. 11(1) k.p. ustawodawca stwierdził, iż pracodawca jest obowiązany szanować godność 
i inne dobra osobiste pracownika; ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, Dz.U. 1974, nr 24, 
poz. 141 ze zm.

11 Art. 20 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi w ust. 1, że pacjent 
ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świad-
czeń zdrowotnych. Ust. 2 wskazuje, że prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do 
umierania w spokoju i godności. Przepisy te znajdują się w rozdziale 6 zatytułowanym „Prawo do 
poszanowania intymności i godności pacjenta”; ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2009, nr 52, poz. 417 ze zm.

12 Określenia high era of dignity użył J.Q. Whitman, On Nazi Honor and New European 
Dignity, [w:] Darker Legacies of Law in Europe: The Shadow of National Socialism and Fascism 
over Europe and Its Legal Traditions, pod red. C. Joerges i N.S. Ghaleigh, Oxford 2003, s. 243. 
Podkreślić należy jednak, że autor nie zgadza się z twierdzeniem Whitmana, jakoby to dążenie 
do poszanowania godności wyraźnie odróżniało prawo europejskie od prawa amerykańskie-
go. Wyrazem tej niezgody jest niniejsza publikacja, która dostarcza dowodów na tezę wręcz  
przeciwną. 

13 Magdalena Środa wskazała na cztery „ethosy i wyobrażenia” obecne w kulturze i filozofii 
starożytnej Grecji, kształtujące podstawowe znaczenia pojęcia godności: ethos arystokraty, ethos 
obywatela, ethos mędrca i wyobrażenie o człowieku w ogóle – eadem, Idea godności w kulturze 
i etyce, Warszawa 1993, por. zwłaszcza rozdz. I–IV (s. 13–104). Z kolei Marek Piechowiak wskazuje 
na wpływy filozofii platońskiej – idem, Przemowa Demiurga w Platońskim „Timajosie” a współczes- 
ne pojęcie godności, [w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego 
Kościa SVD, pod red. A. Dębińskiego et al., Lublin 2013.
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mu (w tym wypadku podkreśla się pokrewieństwo z dignitas czy urzędniczym 
dostojeństwem)14. Inni myśliciele, zwłaszcza teolodzy oraz zwolennicy filozo-
fii personalistycznej, wskazują na nierozerwalną więź idei godności człowieka 
z teologią chrześcijańską15. Część badaczy genezę idei godności człowieka łączy 
z odrodzeniowym humanizmem, wskazując na takich luminarzy renesansu, jak 
Giovanni Pico della Mirandola i inni włoscy myśliciele. Pisząc o filozoficznych 
korzeniach idei godności człowieka wspomina się także filozofię Hugona Gro-
cjusza czy też Samuela Pufendorfa16. Niektórzy uważają, że współczesne nam 
pojmowanie godności człowieka pojawiło się dopiero wraz z narodzinami filo-
zofii Kanta. Trudno zresztą się nie zgodzić, że jego koncepcja osoby i zasada im-

14 Jak wskazuje Środa (eadem, op. cit., s. 8), termin godność został po raz pierwszy użyty przez 
Cycerona w De inventione (M. Tullius Cicero, De inventione. O inwencji retorycznej, tłum. K. Ekes, 
wstęp i przyp. B. Awianowicz, Warszawa 2013, s. 238). W podobny sposób korzenie współczesnej 
idei godności człowieka określali m.in. Gregory Vlastos i Jeremy Waldron, por. G. Vlastos, Justice 
and Equality, [w:] Theories of Rights, pod red. J. Waldrona, Oxford 1984, s. 41–76; J. Waldron, Dig-
nity, Rank, and Rights, [w:] The Tanner Lectures on Human Values, Berkeley 2009, s. 207–253; idem, 
Dignity and Rank, European Journal of Sociology 48(2), 2007, s. 201–237; idem, Dignity, Rights, and 
Responsibilities, Arizona State Law Journal 43, 2011, s. 1107–1136; idem, Dignity and Defamation, 
Harvard Law Review 123, 2009–2010, s. 1596–1657; idem, Cruel, Inhuman, and Degrading Treat-
ment: The Words Themselves, New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, 
nr 98, 2008, s. 1–47. Warto podkreślić, że w filozofii Jeremy’ego Waldrona idea godności w różnych 
kontekstach odgrywa bardzo istotną rolę, por. następujące monografie: Dignity, Rank and Rights 
(Oxford 2012); Political Political Theory (Harvard University Press 2016); One Another’s Equals: The 
Basis of Human Equality (Cambridge, MA, 2017), a także następujące artykuły i rozdziały w pracach 
zbiorowych: J. Waldron, The Rule of International Law, Harvard Journal of Law and Public Policy 
30(1), 2006; idem, The Dignity of Groups, Acta Juridica 66(1), 2008, s. 66–90; Torture and Positive 
Law, Columbia Law Review 105(6), 2005, s. 1681–1750; What Are Moral Absolutes Like, New York 
University Public Law and Legal Theory Working Papers 301, 2011, s. 1–43; How Law Protects Human 
Dignity, New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, nr 317, 2012, s. 1–25; Cit-
izenship and Dignity, [w:] Understanding Human Dignity, pod red. Ch. McCruddena, Oxford 2014, 
s. 327–343. W polskiej nauce prawa poglądy Waldrona znaleźć można w opracowaniach: W. Ciszew-
ski, Demokratyczny status sądowej kontroli konstytucyjności prawa, Filozofia Publiczna i Edukacja 
Demokratyczna 5(1), 2016, s. 170–186; M. Urbańczyk, Od godności dobrze urodzonych po egalitarne 
szlachectwo dla wszystkich. Szkice ze studiów nad ideą godności człowieka, Czasopismo Prawno-
-Historyczne 66(2), 2014, s. 153–184.

15 W tym kontekście warto wymienić polskich personalistów: św. Jana Pawła II, Mieczysława 
Krąpca, Tadeusza Stycznia, Adama Rodzińskiego, Andrzeja Szostka, Piotra Duchlińskiego, Hen-
ryka Pilusia, Mieczysława Gogacza, Anielę Dylus; por. L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i ich 
wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012, zwłaszcza s. 43–62. O chrześcijańskich korze-
niach idei godności człowieka zob. m.in. M. Piechowiak, Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa 
pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowa-
nia godności człowieka, [w:] Prawo naturalne – natura prawa, pod red. P. Dardzińskiego, F. Long-
champs de Bériera i K. Szczuckiego, Warszawa 2011. 

16 Por. m.in. S. Darwall, Pufendorf on Morality, Sociability, and Moral Powers, Journal of the 
History of Philosophy 50(2), 2012, s. 213–238. 
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peratywu kategorycznego są jednymi z najważniejszych źródeł współczesnego 
postrzegania idei godności człowieka17.

Badając historię idei godności, trzeba także sięgnąć do dużo bliższych wyda-
rzeń. Skoro bowiem jest ona dziś traktowana jako źródło praw i wolności czło-
wieka, konieczne jest nawiązanie do rewolucji z końca XVIII w., czyli do chwili 
narodzin nowożytnych deklaracji praw. W końcu, jak zaznacza Hugo A. Bedau, 
godność człowieka to najwyższa wartość leżąca u podstaw ostatnich dwóch stu-
leci myśli moralnej i politycznej w społeczeństwie zachodnim (the premier value 
underlying the last two centuries of moral and political thought” in Western so-
ciety)18. Od razu jednak należy zaznaczyć, że idea godności człowieka nie wy-
stępuje w tekstach pierwszych deklaracji. Ani amerykańska Karta Praw (Bill of 
Rights), ani francuska Deklaracja praw człowieka i obywatela nie odwołują się 
do idei godności jako źródła praw człowieka. Co więcej, w żadnym z tych tek-
stów termin godność nie pojawia się w żadnym innym kontekście (z wyjątkiem  
art. VI francuskiej Deklaracji, gdzie mowa jest o godności – lub dostojeń-
stwach – w znaczeniu zaszczytnych stanowisk publicznych). Pomimo tego ta 
idea jest obecna w rewolucyjnej myśli polityczno-prawnej końca XVIII w., cho-
ciażby w poglądach Mary Wollstonecraft czy Tomasza Paine’a. Także w porewo-
lucyjnym wieku XIX odnaleźć możemy liczne grono filozofów, którzy w swoich  
pismach odwoływali się do idei godności. 

Powszechnie jednak za punkt zwrotny w historii idei godności przyjmuje 
się koniec II wojny światowej. Po 1945 r. właściwie wszystkie akty praw człowie-
ka, począwszy od Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r., za źródło 
praw uznają godność człowieka. To właśnie po tragicznych doświadczeniach XX-
-wiecznych wojen i ludobójczych totalitaryzmów wraz z renesansem idei praw 
naturalnych godność człowieka zaczyna pełnić fundamentalną rolę zarówno 
w systemach prawa międzynarodowego, jak i praw poszczególnych państw. Pro-
wadzi to do dalszego rozwoju filozoficznego namysłu nad nią i powstania no-
wych interpretacji tej idei. Pojawiają się bowiem spory dotyczące jej normatyw-
nego charakteru oraz jej funkcji w systemie praw człowieka. Wątpliwości choćby 
budzi założenie, że godność pełni wyłącznie rolę fundamentu praw człowieka. 
Część badaczy wskazuje, że jest to także wartość konstytucyjnie chroniona oraz 
że o godności można mówić jako o określonym uprawnieniu (prawie podmioto-
wym). Niektórzy idą dalej, uznając, że można wręcz mówić o szeregu szczegó-

17 Por. m.in. O. Sensen, Kant on Human Dignity, Berlin 2011. Warto jednak wskazać, że Kant 
wcale nie pisał o godności w sposób jednolity. Szerzej: M. Urbańczyk, O wieloznaczności godności. 
Rozważania na marginesie filozofii Immanuela Kanta [w druku]. 

18 H.A. Bedau, The Eighth Amendment, Human Dignity, and the Death Penalty, [w:] The 
Constitution of Rights: Human Dignity and American Values, pod red. M.J. Meyera i W.A. Parenta, 
Ithaca–London 1992, s. 145.
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łowych praw podmiotowych, często znacznie różniących się od siebie, jak np. 
prawo do godnej śmierci i prawo do godnego mieszkania. 

Coraz częściej w teorii i filozofii prawa można spotkać tezy o istnieniu prawa 
do godności19. Przyjmując hipotezę o istnieniu prawa do godności, należy roz-
strzygnąć, czy jest to jedno uprawnienie, czy też należy mówić o zespole praw 
godnościowych, mających wpływ na różne dziedziny prawa. Takie szczególne 
uprawnienia godnościowe można zaobserwować zwłaszcza w szczegółowych 
gałęziach prawa, np. antydyskryminacyjnego, medycznego (ze szczególnym 
uwzględnieniem praw pacjenta), czy też regulacjach dotyczących kwestii pomo-
cy społecznej. Szeroko pojęta sfera praw człowieka oraz prawo międzynarodowe 
także zawierają zagadnienia, które mogą być regulowane przez prawa do god-
ności. Tu przykładem mogą być takie wyzwania, jak: przeciwdziałanie torturom 
i prześladowaniom, walka z głodem i ubóstwem, pomoc humanitarna i problem 
uchodźców oraz cywilnych ofiar toczących się wojen. Z kolei w kontekście prawa 
konstytucyjnego prawa do godności mogą wiązać się z problemami dyskrymi-
nacji (np. kobiet w części krajów rozwijających się) lub też ze wspominanymi 
wcześniej wieloaspektowymi zagadnieniami praw socjalnych, ekonomicznych 
i kulturalnych.

Kolejnym kierunkiem rozwoju teorii dotyczących idei godności człowieka 
jest odpowiedź na pytanie, czy godność przysługuje wyłącznie jednostkom, czy 
też można mówić o godności grup, np. mniejszości, które są dyskryminowa-
ne ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne bądź wyznanie. Jednocześnie 
coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności uwzględnienia godności grup 
społecznych, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Jedno 
z najnowszych pól badawczych, w ramach którego uwidacznia się wpływ idei 
godności, to problematyka praw zwierząt. 

Wreszcie jedną z najważniejszych sfer, w których godność człowieka odgry-
wa istotną rolę normatywną, jest bioetyka. Rozwój nauk biotechnologicznych 
sprawił, że namysł nad początkiem i końcem życia ludzkiego, czy też bardziej 
generalnie – istotą człowieczeństwa, stał się niezwykle frapujący i niepokojąco 
aktualny. Takie problemy, jak: aborcja, zapłodnienie in vitro, badania nad ko-
mórkami macierzystymi, klonowanie (zarówno terapeutyczne, jak i inne jego 
formy), eutanazja i wspomagane samobójstwo, czyli tzw. prawo do śmierci, oraz 
inżynieria genetyczna stały się tłem rozważań o istocie godności człowieka i jej 
wpływie na regulacje prawne. Ukazują one, jak silny ma wpływ określone poj-
mowanie godności człowieka na normy prawne. Jak w soczewce także w tych 
debatach widać wieloznaczność idei godności i brak jej jednolitego rozumie-

19 Tak m.in. R.D. Glensy, The Right to Dignity, Columbia Human Rights Law Review 43(1), 
2011–2012, s. 65–142, a także A. Vaišvila, Human Dignity and the Right to Dignity in Terms of Legal 
Personalism (From Conception of Static Dignity to Conception of Dynamic Dignity), Jurisprudencija 
3(117), 2009, s. 111–127. 
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nia. W dyskusjach o aborcji argument godnościowy jest używany zarówno przez 
przeciwników przerywania ciąży (godność istoty ludzkiej), jak i zwolenników 
(godność kobiety). Podobnie w wypadku eutanazji argument opierający się na 
godności człowieka używany jest zarówno przez zwolenników, jak i przeciwni-
ków prawa do śmierci. 

Gdy spojrzy się na przegląd doktryn i filozofów, którzy odwoływali się do 
idei godności, wydawać by się mogło, że jest już ona na tyle ukształtowana 
w filozofii, etyce i kulturze, że w systemie prawa funkcjonować będzie jako 
klarowna, jasna i niesporna instytucja czy zasada prawa. Że jej interpretacja, 
realizacja jej treści w praktyce i wpływ na stosowanie prawa będą jednoznacz-
ne i odniesienie do tej idei będzie raczej wyjaśniać spory, aniżeli je zaogniać. 
Coraz liczniejsze debaty, w których padają odwołania do idei godności czło-
wieka, stają się niestety coraz bardziej burzliwe. Wspominana wieloznacz-
ność i niedookreśloność terminu godność, która powinna być zaletą, stała się 
w oczach wielu myślicieli, bioetyków, filozofów czy publicystów wręcz wadą. 
Użycie argumentu odnoszącego się do godności stało się bardzo wygodne, a to 
z kolei sprawia, że idea godności jest przedmiotem krytyki i zarzuca się jej nie-
przydatność jako idei czy instytucji20. Niektórzy podejrzewają ideę godności, 
że jest zakamuflowanym argumentem zwolenników prawa naturalnego, inni 
wskazują, że godność stała się argumentem zbyt mocno odwołującym się do 
sfery religijności, a przez to jest bardziej anachroniczna. Część specjalistów 
wskazuje, że godność jest pustym frazesem, zwrotem, który nic nie znaczy, 
albo jest zbiorem nieokreślonych życzeń, jak powinno się ten termin rozu-
mieć21. Ważnym zarzutem jest stwierdzenie, że godność nie wnosi nic nowego 
ani znaczącego do globalnej debaty nad prawem. Dla idei polityczno-prawnej 
i zasady prawnej to zarzut wręcz śmiertelny, gdyż godzi w samą istotę prawa – 
jego funkcjonalność i celowość. 

Wszystko to sprawia, że godność jest ideą niesłychanie wielowymiarową. 
Z jednej strony liczne dyskusje ugruntowują jej pozycję jako istotnego elemen-
tu systemu normatywnego (nie tylko prawa) i ułatwiają zrozumienie jej istoty. 
Z drugiej jednak – taka sytuacja właściwie uniemożliwia, a przynajmniej niesa-
mowicie utrudnia całościowe opisanie tej idei, gdyż jej postrzeganie wykracza 
daleko poza sferę filozofii, teorii i praktyki prawa, śmiało wkraczając na pola 
etyki, moralności, bioetyki, medycyny, globalnej polityki, a nawet religii. Jak 
wielki problem stoi przed badaczami idei godności, uświadamia sam fakt zróż-
nicowania terminologicznego każdej z wyżej wymienionych dziedzin. Pojęcia 

20 Jako bezużyteczną koncepcję ideę godności określiła w swym artykule Ruth Macklin, pisząc, 
że godność „to nic więcej jako szacunek dla osób i ich autonomii” – eadem, Dignity Is a Useless 
Concept, British Medical Journal 327(7429), 20–27.12.2003, s. 1419. 

21 Niezwykle krytycznie o idei godności wypowiadał się np. Steven Pinker, m.in. w artykule 
wymownie zatytułowanym The Stupidity of Dignity (The New Republic, 28.05.2008). 
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i terminy z różnych dziedzin nie zawsze odpowiednio do siebie przystają, a co za 
tym idzie – trudno znaleźć język, który nie tyle zadowoli zmysł terminologiczny, 
ile pozwoli w sposób spójny opisać godność w tak wielu różnych aspektach. Być 
może dlatego dyskusje i debaty o godności są tak trudne, ponieważ uczestniczą-
cy w nich specjaliści z różnych dziedzin posługują się tymi samymi terminami, 
ale zupełnie inaczej je rozumieją. Dodatkowo dochodzą kwestie kulturowego 
zróżnicowania w globalizującym się świecie, gdzie ideę godności badają specjali-
ści z wielu stron świata, doszukując się jej śladów w tak różnorodnych filozofiach 
i religiach, jak judaizm, buddyzm czy islam. 

Stan badań nad ideą godności człowieka jest niezwykle zróżnicowany. W ra-
mach polskiej historii doktryn polityczno-prawnych jest on zasadniczo niewy-
starczający. W tym kontekście wśród monografii dotyczących zagadnienia god-
ności człowieka wyróżnia się praca Mirosława Sadowskiego Godność człowie-
ka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878–2005)22. Ponadto 
wskazać także można na pojedyncze artykuły o doktrynalnym charakterze, 
które podejmują wyrywkowo problematykę godności człowieka23. Pamiętać 

22 M. Sadowski, Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878–
2005), Wrocław 2010. Jak jednak wskazuje sam tytuł, monografia dotyczy wyłącznie katolickiej nauki 
społecznej i skupia się jedynie na okresie wskazanym w ramach czasowych. Oczywiście podkreślić 
należy, że idea godności człowieka jest istotnym tematem dla badaczy nauk teologicznych, zwłaszcza 
katolickiej nauki społecznej (wskazać można m.in. monografię: H. Piluś, Człowiek i jego godność 
osobowa w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Warszawa 1999) oraz filozofii personalistycznej 
(Franciszek Mazurek w tym kontekście za najistotniejsze uznał poglądy Alfreda Verdrossa i Jacques’a  
Maritaina por. F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą prawa człowieka, Lublin 2001, s. 86–132. 
Z kolei Leszek Bosek w ramach omówienia koncepcji polskich personalistów wskazał na Karola Woj-
tyłę, Mieczysława Krąpca, Tadeusza Stycznia, Adama Rodzińskiego, Andrzeja Szostka, Piotra Du-
chlińskiego, Henryka Pilusia, Mieczysława Gogacza i Anielę Dylus; por. L. Bosek, op. cit., s. 47–58. 

23 Niemająca charakteru zamkniętego lista istotnych z punktu widzenia problemu badaw-
czego artykułów: M. Sadowski, T. Scheffler, Godność człowieka i dobro wspólne jako podstawa 
władzy prawowitej: w kontekście papieskiego nauczania społecznego, [w:] Prawowitość czy zgod-
ność z prawem: legitymacja władzy w państwach demokratycznych: materiały międzynarodowej 
konferencji naukowej, Wrocław, 15–16 kwietnia 2010 r., Wrocław 2010, s. 317–343; M. Sadowski, 
Godność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu papieża Leona XIII, [w:] Społeczeństwo a władza: 
ustrój, prawo, idee, Wrocław 2010, s. 501–528; idem, Personalizm chrześcijański Jacques’a Mari-
tain’a [sic!] jako fundament koncepcji godności człowieka, [w:] Pozytywizm prawniczy i szkoła 
prawa natury: tradycje sporu i jego współczesne implikacje, Wrocław 2010, s. 36–43; idem, God-
ność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, Wrocławskie Studia Erazmiańskie 1, 
2007, s. 8–28; idem, Godność człowieka i dobro wspólne jako fundament wartości europejskich: 
propozycje katolickiej nauki społecznej, [w:] Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji euro-
pejskiej, Wrocław 2007, s. 99–110; idem, Ze studiów nad papieską koncepcją godności człowieka 
(1891–1991), [w:] Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku: wybrane problemy badawcze, 
Wrocław 2002, s. 407–423; O. Hryszczuk, Godność człowieka w prawie: wymiar filozoficzno-praw-
ny, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 4, 2013; D. Bogacz, Idea godności ludzkiej jako źró-
dło instytucji praw człowieka w świetle filozofii Hansa Wagnera, [w:] Idee jako źródło instytucji 
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także należy o podręczniku doktryn Huberta Izdebskiego, w którym godności 
człowieka poświęcony jest odrębny rozdział24. Teksty z pogranicza doktryn po-
lityczno-prawnych, filozofii i etyki zawarte są w zbiorze pod redakcją Jana Czer-
kawskiego Zagadnienia godności człowieka25 oraz zbiorze pod redakcją Marka 
Piechowiaka i Tomasza Turowskiego Szkice o godności człowieka26. Należy jed-
nak podkreślić, że we wskazanych monografiach i artykułach brak odwołań do 
doświadczeń amerykańskich, tym bardziej do orzecznictwa Sądu Najwyższego 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Znacznie częściej problematyka godności człowieka jest tematem podej-
mowanym przez badaczy nauk historycznych, filozoficznych, socjologicznych, 
a nawet pedagogicznych. Za niezwykle cenną uznać należy monografię Mag-
daleny Środy Idea godności w kulturze i etyce27. Wskazać należy również na 
opracowanie Juliusza Domańskiego Z dawnych rozważań o marności i pogar-
dzie świata oraz nędzy i godności człowieka28 oraz Józefa Kozieleckiego O god-
ności człowieka29. 

Intensywnie godność człowieka badana jest na polach szczegółowych nauk 
prawnych. Na uwagę zasługuje wieloautorska monografia pod redakcją Krystia-
na Complaka Godność człowieka jako kategoria prawa30, w której grono konsty-
tucjonalistów polskich i zagranicznych zastanawia się nad poziomem ochrony 
prawnej godności człowieka w Europie. Inną pozycją jest książka Leszka Boska 
Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne31. Autor sku-

politycznych i prawnych, Lublin 2003; M. Piechowiak, Klasyczna koncepcja, op. cit.; J. Potrzeszcz, 
Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistycznego uzasadnienia godności czło-
wieka, [w:] Abiit, non obiit, op. cit.; H. Wantuła, Andrzej Frycz Modrzewski dzisiaj – rozważania 
o godności, Państwo i Społeczeństwo 4(3) 2003, s. 53–63; J. Zajadło, Godność i prawa człowieka. 
Ideowe i normatywne źródła przepisu art. 30 Konstytucji, Gdańskie Studia Prawnicze 3, 1998, 
s. 53–62; W. Arndt, Phronimos Arystotelesa a Herkules Dworkina, [w:] Prawo naturalne – natura, 
op. cit.; M. Urbańczyk, Od godności, op. cit.; idem, O wieloznaczności godności, op. cit.; idem, 
Idea godności człowieka w amerykańskiej kulturze i doktrynie prawnej, Miscellanea Historico-
-Iuridica 15(2), 2016, s. 193–213; Ł. Bartosik, Dignity as Autonomy – Conceptual Framework of 
Human Dignity as an Attribute of an Individual in the American Libertarian Philosophy of Law, 
w: Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, t. 1, pod red. 
M. Urbańczyka, Ł. Bartosika i M. Tomczaka, Poznań–Łódź 2018, s. 195–206.

24 H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 
2010, rozdz. IX: „Podstawy praw człowieka”.

25 Zagadnienia godności człowieka, pod red. J. Czerkawskiego, Lublin 1994. 
26 Szkice o godności człowieka, pod red. M. Piechowiaka i T. Turowskiego, Zielona Góra 2012. 
27 M. Środa, op. cit.
28 J. Domański, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności 

człowieka, Warszawa 1997.
29 J. Kozielecki, O godności człowieka, Warszawa 1977.
30 Godność człowieka jako kategoria prawa. Opracowania i materiały, pod red. K. Complaka, 

Wrocław 2001.
31 L. Bosek, Gwarancje, op. cit.
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pił się w niej na opisie gwarancji godności ludzkiej w aspektach: kulturowym, 
filozoficznym, konstytucyjnym, europejskim, oraz ich wpływie na rozwiązania 
przyjęte w polskim prawie cywilnym. Z kolei w kontekście nauk społecznych 
problematykę godności człowieka opisał ks. Franciszek Mazurek w pracy God-
ność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka32; przedstawił w niej m.in. poglą-
dy wybranych przedstawicieli filozofii personalistycznej oraz scharakteryzował 
miejsce godności człowieka w międzynarodowym systemie ochrony praw czło-
wieka oraz w konstytucjach wybranych państw. Na uwagę zasługuje także inna 
pozycja wydana w ośrodku lubelskim – Normatywny wymiar godności człowieka, 
będąca zbiorową monografią pod redakcją Wojciecha Lisa i Adama Balickiego33. 
Pozycja ma charakter interdyscyplinarny, a poruszane w niej tematy dotyczą 
aksjologicznych podstaw godności człowieka, miejsca godności w regulacjach 
normatywnych, zarówno w prawodawstwie polskim, jak i międzynarodowym. 
Interdyscyplinarny charakter ma również pozycja Godność w perspektywie nauk 
pod redakcją Haliny Grzmil-Tylutki i Zbigniewa Mirka34. Można także wskazać 
na opracowania, w których istotna część poświęcona jest problematyce godności 
człowieka, np. Marka Piechowiaka Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka 
w świetle jej międzynarodowej ochrony35. 

Należy zaznaczyć, że we wskazanych pracach można znaleźć rozważania 
nad doktrynalnymi aspektami związanymi z tematem badawczym, są to jednak 
wyłącznie fragmenty mające charakter wprowadzenia do głównego problemu 
badawczego i – co najważniejsze dla wyboru tematu niniejszej monografii – nie 
odwołują się do doświadczeń amerykańskiego Sądu Najwyższego. 

Bardzo liczne są artykuły i rozdziały w monografiach zajmujących się pro-
blematyką godności człowieka zarówno w aspekcie prawa międzynarodowego, 
europejskiego, wybranych państw europejskich, jak i szczegółowych gałęzi pra-
wa polskiego. Ponownie jednak należy podkreślić, że niezwykle rzadko znaleźć 
można tam odwołania do doświadczeń amerykańskich. Aby uświadomić sobie 
brak w nauce polskiej odniesień do amerykańskiej myśli polityczno-prawnej 
czy orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, wystarczy przej-
rzeć komentarze do Konstytucji RP. W wydanym niedawno komentarzu pod 
redakcją Leszka Garlickiego oraz Marka Zubika jedynym odniesieniem do ame-
rykańskich doświadczeń w kontekście idei godności człowieka jest wskazanie na 
Amerykańską konwencję praw człowieka36. 

32 F.J. Mazurek, op. cit.
33 Normatywny wymiar godności człowieka, pod red. W. Lisa i A. Balickiego, Lublin 2012. 
34 Godność w perspektywie nauk, pod red. H. Grzmil-Tylutki i Z. Mirek, Kraków 2012.
35 M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle jej międzynarodowej 

ochrony, Lublin 1999. 
36 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, pod red. L. Garlickiego i M. Zubika, 

Warszawa 2016, LexOnline. 
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Powyższy przegląd literatury pokazuje więc, że w literaturze polskiej brak 
całościowych opracowań dotyczących godności człowieka, zwłaszcza w odnie-
sieniu do doświadczeń amerykańskich. W tym kontekście warto zwrócić uwagę 
na monografię Łukasza Machaja Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego USA37, która jest wartościowym opracowaniem orzecznictwa Sądu 
Najwyższego w szczególnym aspekcie wolności słowa, tzn. wypowiedzi symbo-
licznych. 

Odnosząc się do stanu badań nad ideą godności człowieka prowadzonych 
poza granicami Polski, należy przyznać, że nie sposób wymienić wszystkich 
pozycji obcojęzycznych zajmujących się tą tematyką38. Spośród prac wyłącznie 
angielskojęzycznych za najważniejszą dla problemu badawczego należy uznać 
zbiór tekstów The Constitution of Rights: Human Dignity and American Values 
pod redakcją Michaela Meyera i Williama A. Parenta39. Jest to jednak pozycja 
z początku lat 90., dlatego nie uwzględnia zmian, jakie nastąpiły w ostatnich 
trzech dekadach. Ponadto skupia się właściwie wyłącznie na wybranych przez 
autorów problemach konstytucyjnoprawnych, nie proponując żadnej syntezy 
poruszanych kwestii, brak w niej także szerszej perspektywy badań doktrynal-
nych. Warto także wskazać na monografie Michaela Rosena Dignity: Its History 
and Meaning40 oraz George’a Kateba Dignity41. 

Wśród prac, które przyjmują perspektywę interdyscyplinarnych badań nad 
ideą godności, należy wymienić przede wszystkim The Cambridge Handbook 
of Human Dignity: Interdisciplinary Perspectives pod redakcją Marcusa Düvel-
la, Jensa Braarviga, Rogera Brownsworda i Dietmara Mietha. Jednakże w tym 
obszernym podręczniku doświadczeniom amerykańskim poświęcone są jedy-
nie trzy rozdziały. Inną próbą – tym razem podjętą pod redakcją australijskich 
badaczy Jeffa Malpasa i Norelle Lickiss – jest książka Perspectives on Human 

37 Ł. Machaj, Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA, Wrocław 2011. 
38 Pozycje, na które warto zwrócić uwagę ze względu na zawarte w nich ogólne rozważania nad 

ideą godności człowieka, to m.in.: O.B. Hardison Jr., Toward Freedom and Dignity: The Humanities 
and the Idea of Humanity, Baltimore–London 1972; M.A. Kaplan, On Freedom and Human Dignity, 
Importance of the Sacred in Politics, Morristown 1973; R.W. Davenport, Dignity of Man, New York 
1955. W sferze rozważań teologicznych m.in.: Made in God’s Image: The Catholic Vision of Human 
Dignity, pod red. R. Duffy’ego i A. Gambatese, New York 1999; R.B. Allen, The Majesty of Man: The 
Dignity of Being Human, Portland 1984; J. Moltmann, On Human Dignity: Political Theology and 
Ethics, Philadelphia 1984; D.S. Jeffreys, Defending Human Dignity: John Paul II and Political Real-
ism, Grand Rapids 2004; G. Meilaender, Neither Beast Nor God: The Dignity of the Human Person, 
New York–London 2004. W sferze publicznego prawa międzynarodowego za istotną pozycję wska-
zać należy dzieło W.M. Reismana The Quest for World Order and Human Dignity in the Twenty- 
First Century: Constitutive Process and Individual Commitment, Leiden 2013. 

39 The Constitution of Rights: Human Dignity and American Values, pod red. M. Meyera 
i W.A. Parenta, London–Ithaca 1992. 

40 M. Rosen, Dignity: Its History and Meaning, Cambridge–London 2012.
41 G. Kateb, Human Dignity, Cambridge, MA–London 2011.
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Dignity: A Conversation42. Kolejną pracą zbiorową, która przedstawia godność 
człowieka w aspekcie historycznym, jest monografia pod redakcją Remy’ego 
Debesa Dignity: A History43. Spojrzeniu na ideę godności z wielu perspektyw 
poświęcony jest jeden z numerów periodyku „Scientia Moralitas. International 
Journal of Multidisciplinary Research”44. Bez wątpienia za ważną należy uznać 
wydaną w 2013 r. monografię Understanding Human Dignity45 pod redakcją 
Christophera McCruddena. W tym monumentalnym (liczącym 744 strony) 
dziele orzecznictwu amerykańskiego Sądu Najwyższego nie poświęcono od-
rębnego rozdziału, w całej książce zaś znaleźć można odwołania do jedynie 
16 wyroków amerykańskich sądów. W aspekcie konstytucyjnoprawnym (po-
nownie jednak bez wyodrębnienia doświadczeń amerykańskich) za istotną 
monografię uznać należy Human Dignity: The Constitutional Value and the 
Constitutional Right, autorstwa wieloletniego przewodniczącego izraelskiego 
Sądu Najwyższego Aharona Baraka46. 

Amerykańskie rozważania na temat godności człowieka pojawiły się w aspek-
cie prawnoporównawczym w książce European and US Constitutionalism, na-
pisanej pod redakcją Georga Noltego47, oraz w monografii Dignity and Liberty: 
Constitutional Visions in Germany and the United States48 autorstwa Edwarda 
J. Eberlego. 

Wymienić także należy próby przedstawienia całościowej syntezy amery-
kańskich doświadczeń w kwestii godności człowieka. Po pierwsze jednak, trze-
ba zaznaczyć, że są to jedynie artykuły lub rozdziały w monografiach, po drugie 
zaś, dotyczą one wyłącznie amerykańskiego konstytucjonalizmu, poza sferą ba-
dawczą pozostawiają myśl polityczno-prawną. Są to teksty Geralda L. Neumana 

42 Perspectives on Human Dignity: A Conversation, pod red. J. Malpasa i N. Lickiss, 
Heidelberg 2007.

43 Dignity: A History, pod red. R. Debesa, Oxford 2017. 
44 Scientia Moralitas. International Journal of Multidisciplinary Research 1(1), 2016: Stefan 

Bratosin w tekście Digital Humanities Culture: Enabler or Obstacle for the Development of Human 
Dignity? (s. 11–28) poruszył problem rozwoju idei godności w epoce cyfrowej; aspekty ekonomiczne 
znalazły swe miejsce w artykule Livii Ivascu, Human Dignity – An Economic Approach oraz Arthura 
Wagnera, Ethics and Economics – The Context of an Ambivalent Relationship (s. 44–54); kontekst 
religijny omówił Marian G. Simion w tekście Human Dignity: A Religious Appraisal (s. 68–81); nato-
miast spojrzenie na ideę godności człowieka przez pryzmat praw człowieka Nelu Burcea zawarł 
w swym artykule Communication of Human Dignity – An Approach on Human Rights (s. 82–89). 

45 Understanding Human Dignity, pod red. C. McCruddena, Oxford 2013. 
46 A. Barak, Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right, 

Cambridge 2015. 
47 European and US Constitutionalism, pod red. G. Noltego, Cambridge 2005. Idei godności 

człowieka w konstytucjonalizmie amerykańskim i europejskim poświęcona jest cz. III (składająca 
się z jedynie dwóch rozdziałów) tej pozycji. 

48 E.J. Eberle, Dignity and Liberty: Constitutional Visions in Germany and the United States, 
Westport–London 2002.
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Human Dignity in United States Constitutional Law49 oraz Cartera Sneada Hu-
man Dignity in US Law50. Niemniej dlatego, że są to artykuły, ich poziom ogól-
ności sprawia, iż nie pomagają w odpowiedzi na postawione w pracy pytania 
i są jedynie próbą wskazania najważniejszych wydarzeń w historii prawa ame-
rykańskiego, które mają związek z ideą godności człowieka. Poza tym pomocne  
w rozwiązaniu problemu badawczego postawionego w pracy okazały się artyku-
ły przedstawicieli amerykańskiego prawa konstytucyjnego. Ich krytyczną anali-
zę przedstawiono w rozdziale IV niniejszej monografii. 

Wielowątkowość problematyki godności skłania do próby podjęcia całościo-
wej charakterystyki idei godności człowieka. Bezsprzecznie takie poszukiwania 
naukowe są potrzebne oraz niezwykle stymulujące intelektualnie. Jest to jednak 
zadanie przekraczające skromne ramy niniejszej monografii. Mając nadzieję, że 
niniejsze opracowanie włączy się ogólny nurt debaty o idei godności człowieka, 
autor postawił jednak sobie znacznie bardziej ograniczone cele badawcze.

Powyższy przegląd literatury, jak już wspomniano, wskazuje na brak cało-
ściowego opracowania dotyczącego miejsca idei godności człowieka w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Jednakże samo wskazanie 
takiego braku nie mogło przesądzić o wyborze tematyki pracy. Wybór uzasad-
niają względy poznawcze, praktyczne i teoretyczne, wskazane poniżej.

Ogólnym zamiarem badawczym jest przedstawienie doświadczeń amery-
kańskich w celu włączenia ich do polskiej i europejskiej debaty nad miejscem 
idei godności człowieka w demokracji liberalnej oraz pokazanie wpływu tej 
debaty na regulacje prawne. Autor jest bowiem przekonany, że doświadczenia 
amerykańskie, zwłaszcza orzecznictwo Sądu Najwyższego, jako najdłużej dzia-
łającego sądu w ramach ustroju demokratycznego, stanowią ważny materiał 
porównawczy, zarówno dla regulacji polskich, jak i ogólnoeuropejskich. Są one 
wyjątkowe z kilku względów. 

Przede wszystkim należy podkreślić, że amerykański system polityczny to 
najstarsza nowożytna demokracja liberalna, czerpiąca z angielskich doświadczeń 
jednego z najstarszych nowożytnych parlamentaryzmów. Związane z nim kultura 
i tradycja myśli politycznej i prawnej rozwijały się nieprzerwanie od ponad dwóch 
wieków w otoczeniu demokratycznych i wolnościowych ewolucyjnych zmian spo-
łecznych, politycznych i prawnych. Ta tradycja w sposób ciągły interpretowała tak 
istotne dla współczesności problemy, jak: demokracja, wolność, rządy prawa, po-

49 G.L. Neuman, Human Dignity in United States Constitutional Law, [w:] Zur Autonomie des 
Individuums, pod red. D. Simona i M. Weissa, Baden-Baden 2000, s. 249–271. 

50 C. Snead, Human Dignity in US Law, [w:] The Cambridge Handbook of Human Dignity. 
Interdisciplinary Perspectives, Cambridge 2015, s. 386–393.
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dział władzy czy prawa obywatelskie. Rację bowiem miał Wacław Szyszkowski, 
pisząc, że „problemy tego kraju, które zaprzątają umysły milionów Amerykanów, 
sięgają korzeniami do okresu tworzenia się państwa”51. Po drugie, zarówno sze-
roko pojmowana myśl polityczno-prawna, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego 
kształtowały się w ramach systemu politycznego, który nie był obciążony histo-
rią konfliktów dynastycznych i etnicznych oraz wojen religijnych, jak w wypad-
ku kontynentu europejskiego czy azjatyckiego. Choć oczywiście trzeba pamiętać, 
że Amerykanie czerpali głęboko z doświadczeń europejskich (czego przykładem 
może być piśmiennictwo Tomasza Paine’a, który szereg swych koncepcji wprost 
zapożyczył od Johna Locke’a), ale to właśnie w ramach własnej kultury stworzyli 
oryginalną syntezę tych doświadczeń z nowymi elementami. 

Po trzecie, amerykańskie sądy i towarzysząca im nauka prawa działa-
ły w ramach wyjątkowego społeczeństwa, będącego przysłowiowym tyglem, 
w którym mieszały się odmienne doświadczenia, różne tożsamości i tradycje 
wielu narodów i grup etnicznych. Amerykańskie społeczeństwo jest zresztą 
po dziś dzień jedną z najbardziej zróżnicowanych, a jednocześnie najlepiej ra-
dzącą sobie z wielokulturowością wspólnotą52. Po czwarte, wyjątkowa zdaje się 
sama historia państwa amerykańskiego, prowadząca od XVII-wiecznych zbun-
towanych kolonii do najpotężniejszego państwa w globalizującym się świecie 
XXI w.53 Ten status globalnego mocarstwa także stanowi element wyjątkowego 
środowiska, w którym rozwija się amerykańska myśl polityczno-prawna. Dzię-
ki temu liczne koncepcje łatwo rozpowszechniają się na całym świecie, choć 
dużo trudniej ocenić skutki tych działań (choćby na przykładzie przysłowio-
wego już eksportu demokracji). Wyjątkowość amerykańskiej myśli politycznej 
ma także swoje źródła we wspominanym już swoistym systemie politycznym 

51 W. Szyszkowski, Twórcy Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Jefferson, Hamilton, Warszawa 
1980, s. 7.

52 Tematykę związaną z amerykańskim społeczeństwem i wyznawanymi przez nie warto-
ściami kulturowymi i politycznymi w sposób interesujący porusza w klasycznych już pozycjach 
Wiktor Osiatyński: W kręgu mitu amerykańskiego, Warszawa 1971; Stany Zjednoczone. Społe-
czeństwo i władza, Warszawa 1975. 

53 W wyjątkowo ciekawy sposób o historii Stanów Zjednoczonych Ameryki pisze Zbigniew 
Lewicki w swym monumentalnym czterotomowym dziele: Historia cywilizacji amerykańskiej. Era 
tworzenia 1607–1789, Warszawa 2009; Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności, 1787–
1865, Warszawa 2010; Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konsolidacji 1863–1945, Warszawa 2012; 
Historia cywilizacji amerykańskiej. Era konfrontacji 1941–1980, Warszawa 2017. Warto także sięgnąć 
do starszej pozycji, ale także wartościowej z punktu widzenia opisu ewolucji amerykańskiego społe-
czeństwa i systemu politycznego, tj. dwutomowego dzieła Charlesa A. Bearda i Mary R. Beard, Rozwój 
cywilizacji amerykańskiej, t. 1: Era rolnicza; t. 2: Era przemysłowa, Warszawa 1961–1962. Znacznie bar-
dziej skrótowo i syntetycznie historia USA ukazana jest w takich monografiach, jak: H. Katz, Historia 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1971; M.A. Jones, Historia USA, Gdańsk 2002; G.B. Tindall,  
D.E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, Poznań 2002. 
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i prawnym, który jest efektem oddziaływania na siebie takich elementów, jak: 
system prezydencki, system common law i federalizm. Niemniej system po-
lityczno-prawny i odpowiadająca mu myśl oraz kształtująca je historia to nie 
tylko blaski, ale także cienie, które miały istotny wpływ na amerykańską myśl 
polityczno-prawną. W kontekście problemu badawczego i ewolucji pojmowa-
nia idei godności człowieka za jeden z najistotniejszych negatywnych elemen-
tów uznać należy konflikty rasowe, towarzyszące Stanom Zjednoczonym od 
początku ich istnienia. Walka z niewolnictwem, która doprowadziła do wojny 
secesyjnej, nieomal przyniosła zagładę młodego państwa. Militarne zwycię-
stwo zwolenników abolicjonizmu nie oznaczało automatycznie zwycięstwa 
równości rasowej: niewolnictwo zastąpiła segregacja rasowa, niemal równie 
poniżająca i pozbawiająca Afroamerykanów godności człowieka. Walka o rze-
czywiste równouprawnienie toczy się zresztą po dziś dzień. Równie głęboki 
wpływ na Stany Zjednoczone miały takie powiązane ze sobą wydarzenia, jak: 
wojna w Wietnamie, rewolucja seksualna, ruch hipisowski, feminizm drugiej 
i trzeciej fali. Nie sposób także zapomnieć o efekcie logiki zimnej wojny, któ-
ra – przedstawiana jako walka z imperium zła – często prowadziła do wspiera-
nia reżimów niedemokratycznych. Wojna w Wietnamie wciąż budzi ogromne 
kontrowersje. Podobnie kontrowersyjne są działania Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w ramach wojny z terroryzmem – ze względu na skutki trudno dziś 
uznać drugą inwazję na Irak za sukces54. Wszystko to tworzy niezwykle fascy-
nujące środowisko dla historyka idei, badacza myśli polityczno-prawnej czy 
specjalisty z zakresu nauk politycznych. 

O wyjątkowości amerykańskiej ustawy zasadniczej świadczy chociażby 
sam fakt, że z niewielkimi poprawkami obowiązuje od ponad dwóch wieków. 
Oczywiście nie oznacza to, że w tym czasie nie dochodziło do znaczących 
zmian amerykańskiego systemu politycznego. Wprost przeciwnie, w ciągu 
XIX i XX w. można było obserwować ewolucję znaczenia i roli poszczególnych 
instytucji (chociażby prezydenta55 czy Sądu Najwyższego56) oraz fundamen-
talne zmiany systemowe będące efektem radykalnych przemian społecznych 
(przykładowo zniesienie niewolnictwa, a później walka z segregacją i dys-
kryminacją rasową). Mimo tego Konstytucja z 1787 r. nadal obowiązuje i jest 

54 Ciekawe spojrzenie na politykę Stanów Zjednoczonych Ameryki po 1989 r., zwłaszcza na 
amerykańskie interwencje wojskowe, przedstawił T.A. Kisielewski, Imperium Americanum? Mię-
dzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii, Warszawa 2004. 

55 Por.: B. Ackerman, The Failure of the Founding Fathers: Jefferson, Marshall, and the Rise 
of Presidential Democracy, Cambridge, MA, 2000; R.M. Małajny, Amerykański prezydencjalizm, 
Warszawa 2012; A. Pułło, Prezydent a Kongres USA w świetle konstytucyjnych zasad podziału i rów-
noważenia władz, Gdańsk 1986, s. 301; M. Jagielski, Prezydent USA jako szef administracji, Kraków 
2000, s. 322.

56 P. Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki, Kraków  
2011. 
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najważniejszym elementem amerykańskiego ustroju. Ten system polityczny 
cechuje się znaczną odmiennością od rozwiązań europejskich. Już chociażby 
z tego powodu warto podejmować badania nad jego mechanizmami. O tej wy-
jątkowości świadczą m.in. rola praw obywatelskich zebranych w poprawkach 
do Konstytucji, model systemu prezydenckiego wynikający z amerykańskiej 
interpretacji zasady podziału władzy oraz wyjątkowa rola Sądu Najwyższego. 

2.  Cel pracy i główne wątki problemowe

Doświadczenia amerykańskie wydają się zatem niezwykle istotne dla po-
znania i zrozumienia wagi idei godności człowieka we współczesnej demokracji. 
Jak już wskazano, celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące 
miejsca godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjedno-
czonych. Tak scharakteryzowany ogólny problem badawczy wymagał konkre-
tyzacji w postaci wskazanych poniżej głównych wątków problemowych. Temu 
poświęcona jest ta monografia, a narzędziami do osiągnięcia tego celu są posta-
wione pytania badawcze: Czy pojawienie się idei godności człowieka w wieku 
XX w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest skutkiem powstania międzynarodo-
wego systemu ochrony praw człowieka? Jaki mają rodowód koncepcje godności 
człowieka występujące w orzecznictwie Sądu Najwyższego, a zwłaszcza czy są 
one zakorzenione w amerykańskiej myśli polityczno-prawnej? Jak wyglądała 
ewolucja pojmowania godności człowieka w amerykańskiej tradycji politycz-
no-prawnej? Czy można mówić o amerykańskiej doktrynie godności człowieka 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego? Jak zdefiniować amerykańską koncepcję 
idei godność człowieka? Na koniec, jakie role i funkcje pełni ona w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego?

Przedmiotem badań niniejszej monografii są orzeczenia Sądu Najwyższe-
go USA. Konieczne są jednak pewne uściślenia dotyczące zakresu przedmio-
towego oraz ram czasowych. Zasadniczo poza główną sferą badawczą pozosta-
wiono orzeczenia sądów stanowych oraz sądów federalnych niższej instancji. 
Podobnie poza sferą badawczą pozostawiono także ustawodawstwo zarówno 
stanowe, jak i federalne. Rozszerzenie pola badawczego w ten sposób oznacza-
łoby bowiem w praktyce konieczność analizy ponad 50 znacząco różniących 
się systemów prawnych (50 stanów oraz Dystrykt Kolumbii, nie licząc teryto-
riów zależnych). Nieliczne orzeczenia sądów stanowych i federalnych sądów 
niższej instancji pojawiają się jedynie o tyle, o ile jest to konieczne do omówie-
nia danego zagadnienia lub jest niezbędne dla jasności i zupełności wywodu. 
Na marginesie jedynie warto podkreślić, że idea godności człowieka nie jest 
obca ustawodawstwu stanowemu, czego przykładem są konstytucje obowiązu-
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jące w stanach Montana57, Luizjana58, Illinois59, Arizona60 oraz na terytorium 
Portoryko61. 

Jednocześnie jednak należy podkreślić, że w trakcie badań okazało się, iż od-
powiedź na niektóre z pytań badawczych wymaga odwołania się do amerykań-
skiej myśli polityczno-prawnej Ojców Założycieli, jej wybranych XIX-wiecznych 
przedstawicieli oraz doktryny prawa konstytucyjnego z lat 50. Wynika to jednak 
z konieczności przeprowadzenia wywodu w sposób kompletny i udowodnienia 
jednej z hipotez badawczych (określenia genezy i pochodzenia amerykańskich 
koncepcji godności człowieka)62. 

Natomiast celem pracy nie jest przedstawienie idei godności człowieka 
w amerykańskiej doktrynie polityczno-prawnej. Niespodziewanie bowiem idea, 
która nie jest nawet wspomniana w Konstytucji, jest przedmiotem niezliczonych 
prac z zakresu szeroko pojętej myśli polityczno-prawnej oraz szeregu pól po-
krewnych, takich jak: filozofia moralności, myśl społeczna, filozofia i teoria pra-

57 Konstytucja Montany, Section 4. Individual Dignity. The dignity of the human being is invi-
olable. No person shall be denied the equal protection of the laws. Neither the state nor any person, 
firm, corporation, or institution shall discriminate against any person in the exercise of his civil 
or political rights on account of race, color, sex, culture, social origin or condition, or political or 
religious ideas; https://courts.mt.gov/portals/189/library/docs/72constit.pdf [dostęp 10.01.2019]. 

58 Konstytucja Luizjany, Article I. Declaration of Rights: § 3. Right to Individual Dignity. Sec-
tion 3. No person shall be denied the equal protection of the laws. No law shall discriminate against 
a person because of race or religious ideas, beliefs, or affiliations. No law shall arbitrarily, capri-
ciously, or unreasonably discriminate against a person because of birth, age, sex, culture, physical 
condition, or political ideas or affiliations. Slavery and involuntary servitude are prohibited, except 
in the latter case as punishment for crime; http://senate.legis.state.la.us/documents/constitution/
constitution.pdf [dostęp 10.01.2019]. 

59 Konstytucja Illinois, Section 8.1. Crime Victim’s Rights
(a)  Crime victims, as defined by law, shall have the following rights as provided by law:
(1) The right to be treated with fairness and respect for their dignity and privacy throughout 

the criminal justice process. [...] Section 20. Individual Dignity. To promote individual dignity, com-
munications that portray criminality, depravity or lack of virtue in, or that incite violence, hatred, 
abuse or hostility toward, a person or group of persons by reason of or by reference to religious, ra-
cial, ethnic, national or regional affiliation are condemned; http://www.ilga.gov/commission/lru/
ilconstitution.pdf [dostęp 10.01.2019]. 

60 Konstytucja Arizony. W art 2.1. nazywanym Kartą praw ofiar przestępstwa (Victims’ Bill of 
Rights) zawarte jest następujące stwierdzenie: „To preserve and protect victims’ rights to justice and 
due process, a victim of crime has a right: 1. To be treated with fairness, respect, and dignity, and to 
be free from intimidation, harassment, or abuse, throughout the criminal justice process” ; https://
www.azleg.gov/const/arizona_constitution.pdf [dostęp 10.01.2019].

61 Konstytucja Portoryko, Bill of Rights, Article II, Section 1. The dignity of the human being 
is inviolable. All men are equal before the law. No discrimination shall be made on account of 
race, color, sex, birth, social origin or condition, or political or religious ideas. Both the laws and 
the system of public education shall embody these principles of essential human equality; http://
welcome.topuertorico.org/constitu.shtml [dostęp 10.01.2019]. 

62 Por. pkt 3.
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wa oraz bioetyka. Autor, mając świadomość ogromu literatury naukowej w po-
wyższych kontekstach, stanął przed niezwykle trudnym zadaniem ograniczenia 
zakresu przedmiotowego pracy. Należy podkreślić, że w szeroko pojętej amery-
kańskiej tradycji polityczno-prawnej (zwłaszcza okresu powojennego) idea god-
ności człowieka odgrywa jedną z głównych ról. Jedynie tytułem przykładu wska-
zać należy na takich amerykańskich myślicieli, jak: Martin Luther King, Alan 
Gewirth, Ronald Dworkin, Martha C. Nussbaum, Michael Sandel czy Francis 
Fukuyama. Podobnie poza zakresem przedmiotowym znajdują się teorie z za-
kresu amerykańskiej doktryny prawa międzynarodowego i prawa porównaw-
czego (w tym miejscu warto wspomnieć takich badaczy, jak: Myres McDougal, 
Harold D. Lasswell, Christopher McCrudden czy James Q. Whitman). Również 
poza zakresem przedmiotowym autor postanowił pozostawić szeroko pojętą 
sferę bioetyki, w której współcześnie godność człowieka jest jednym z częściej 
przywoływanych argumentów. Opinie wyżej wymienionych przedstawicieli 
amerykańskiej jurysprudencji pojawiają się jedynie o tyle, o ile stanowią komen-
tarz do omawianych orzeczeń.

W kontekście zakresu przedmiotowego zasadniczo poza sferą badawczą 
pozostawiono interesującą tematykę godności państwa oraz godności stanów 
(state dignity) poruszaną głównie w kontekście amerykańskich teorii suweren-
ności. Podobnie autor postanowił generalnie wyłączyć problematykę naruszeń 
godności osobistej w formie zniewag i zniesławień w kontekście dobrego imie-
nia i jego ochrony, czyli tzw. right to reputation. Ze względu jednak na specyfikę 
amerykańskiego podejścia do tematyki godności człowieka pewne odniesienia 
do powyższych kwestii okazały się nieuniknione i niezbędne dla przejrzystości 
wykładu i kompletności formułowanych tez.

Podkreślić także należy, że poza zakresem przedmiotowym autor pozostawił 
szereg kwestii dotyczących ogólnej wiedzy o prawie amerykańskim63 czy bez-
pośrednio związanych ze strukturą sądownictwa federalnego oraz funkcjono-
waniem Sądu Najwyższego64, czy też teorii wykładni Konstytucji, jakie pojawiły 

63 Doskonałym podręcznikiem prawa amerykańskiego pozostaje niezmiennie książka Ro-
mana Tokarczyka Prawo amerykańskie (ostatnie, 11 wydanie pochodzi z 2011). W tym kontekście 
warto także wskazać na monografię I. Kraśnickiej i A. Ludwikowskiej, Wprowadzenie do systemu 
prawa Stanów Zjednoczonych (Toruń 2012), która zawiera charakterystykę nie tylko samego prawa 
i ustroju, lecz także amerykańskiego modelu edukacji prawniczej. 

64 Wśród pozycji monograficznych dotyczących Sądu Najwyższego wymienić należy w po-
rządku chronologicznym: W. Szyszkowski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Studium prawa 
konstytucyjnego, Warszawa 1969; L. Garlicki, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: kon-
stytucja – polityka – prawa obywatelskie, Wrocław 1982; G. Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjedno-
czonych: od powstania do wojny secesyjnej, Toruń 2002; idem, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 
do 1930 roku, Lublin 2006; P. Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki, op. cit. Po-
nadto warto wskazać prace, które w części odnoszą się do ustroju i funkcjonowania amerykańskiego 
Sądu Najwyższego: S. Frankowski, R. Goldman, E. Łętowska, Sąd Najwyższy USA: prawa i wolności 
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się w jego orzecznictwie65. Uzasadnione jest to bogatą literaturą na ten temat 
w języku polskim. Zagadnienia te są poruszane jedynie wtedy, gdy autor uznał 
wyjaśnienie pewnych kwestii, które mogą być wyjątkowe z punktu widzenia eu-
ropejskiego systemu prawa, za niezbędne dla jasności i klarowności wywodu. 

Autor wystrzegał się także zbyt szczegółowych charakterystyk poszczegól-
nych praw obywatelskich i przedstawiania teorii dotyczących poszczególnych 
poprawek66. Mogłoby to bowiem, po pierwsze, zaburzyć przedstawianą argumen-

obywatelskie, Warszawa 1997 (Wprowadzenie, pkt II); J. Skrzydło, Wolność słowa w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza po-
równawcza, Toruń 2013 (rozdział I.1.1. i n. w kontekście wolności słowa) oraz Ł. Machaja, Wypowie-
dzi symboliczne, op. cit., (Wprowadzenie, pkt 1). Wreszcie należy także wspomnieć o artykułach 
i rozdziałach prac zbiorowych na ten temat: L. Garlicki, Sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjed-
noczonych, [w:] Instytucje i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych Ameryki (Zagad-
nienia wybrane), pod red. W. Sokolewicza, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 255–297; 
P. Laidler, Trzecia władza czy pierwsza władza? Rozważania na temat konstytucyjnej pozycji władzy 
sądowniczej w Stanach Zjednoczonych, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa profesora dra hab. 
Andrzeja Mani, t. 1, pod red. W. Bernackego i A. Walaszka, Kraków 2009, s. 133–173; R.M. Małajny, 
Ustawodawcze oddziaływanie Kongresu na Sąd Najwyższy, [w:] Idee, instytucje i praktyka ustro-
jowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod red. P. Laidlera i J. Szymanka, Kraków 2014, s. 165–179; 
Ł. Machaj, Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, [w:] Identyfikacja granic 
wolności i praw jednostki, Prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem prakty-
ki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego, pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2016, 
s. 31–50; G. Maroń, Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim 
procesie orzeczniczym, Rzeszów 2018. 

65 Warto tu wskazać wybrane pozycje poruszające powyższe zagadnienie: R. Prostak, William 
H. Rehnquist i jego stanowisko w przedmiocie konstytucyjnego opisu relacji państwo–Kościół 
w Stanach Zjednoczonych, [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, pod red. A. Mani, P. Laidlera, 
Kraków 2006, s. 135–146; B. Banaszyk, M. Bernaczyk, Aktywizm sędziowski we współczesnym 
państwie demokratycznym, Warszawa 2012, s. 47–132; P. Laidler, Aktywizm polityczny trzeciej 
władzy: na przykładzie Sądu Najwyższego USA, w: Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie 
politologicznej, Warszawa 2013, s. 324–351; w szerszym kontekście stosowania prawa: T. Ziński, 
Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2016; 
J. Wróblewski, Z zagadnień sądowego stosowania prawa w doktrynie amerykańskiej, [w:] Instytucje 
i doktryny, op. cit., s. 299–350; S. Pomorski, Z zagadnień prawotwórczej funkcji sądów amerykańskich, 
[w:] Instytucje i doktryny, op. cit., s. 351–387.

66 Także i tu można wskazać na bogatą literaturę przedmiotu odnoszącą się do generalnych 
kwestii, jak i poszczególnych uprawnień: Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych, pod red. 
L. Pastusiaka, Warszawa 1985 (praca zbiorowa zawierająca wyczerpujące omówienie amerykańskich 
praw osobistych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych); J. Godlewski, Wolność 
sumienia i rola związków wyznaniowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] Instytucje 
i doktryny, op. cit., s. 425–493; Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje 
– efektywność, pod red. J. Jaskierni, Toruń 2015 (monografia zawierająca 34 artykuły dotyczące 
praw obywatelskich w USA); K. Daniel, Kilka uwag o wolności religijnej i jej ograniczeniach, 
[w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Mani, t. 2, pod 
red. W. Bernackiego i A. Walaszka, Kraków 2012, s. 171–180; Konstytucja USA 1787–1987: historia 
i współczesność, pod red. H. Gulczyńskiej, Warszawa 1987 (rozdz. VI: „Bill of Rights w rozwoju 
konstytucji federalnej Stanów Zjednoczonych” [L. Garlicki], s. 203–238; K. Motyka, Prawo do 
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tację dotyczącą samej idei godności człowieka, a po drugie – rozmyć przeprowa-
dzaną pod kątem pytań badawczych szczegółową analizę w szerokim kontekście 
amerykańskiej teorii i praktyki ochrony praw obywatelskich. Natomiast oczywi-
ście przedstawienie treści poszczególnych poprawek czy opinii amerykańskiej 
jurysprudencji na temat omawianych orzeczeń w wielu miejscach było nie tylko 
konieczne, ale i poznawczo wartościowe. Z tych samych powodów w niektórych 
miejscach pojawiają się odniesienia do prawa europejskiego i polskiego. I choć 
praca nie ma charakteru komparatystycznego, tego typu uzupełnienia wydają się 
w pewnych miejscach niezbędne. 

Wyznaczenia ram czasowych w tak wyjątkowej dziedzinie nauki prawa, jaką 
jest historia doktryn polityczno-prawnych, może nastręczać pewnych trudności. 
Przeprowadzona w niniejszej monografii analiza orzeczeń Sądu Najwyższego 
rozpoczyna się od wyroku w sprawie Chisholm v. Georgia z 1793 r., a kończy na 
wydanym w 2015 r. orzeczeniu w sprawie Obergefell v. Hodges. Dla niniejszych 
rozważań ważny jest także rok 1943, kiedy to godność człowieka jako istotny ele-
ment uzasadnienia pojawiła się w opinii większości w sprawie McNabb v. Unit- 
ed States, rozpoczynając niejako okres intensywnego rozwoju odniesień do idei 
godności człowieka w XX w. Trzeba jednak zaznaczyć, że próba odpowiedzi na 
niektóre pytania badawcze wymagała objęcia rozważaniami myśli polityczno-
-prawnej sprzed okresu powstania zarówno Sądu Najwyższego, jak i samego 
amerykańskiego państwa. 

Warto jednak podkreślić szczególnie ważną kwestię. O ile datą graniczną dla 
prowadzonych w monografii analiz jest rok 2015, o tyle dla rozwoju poglądów 
i teorii dotyczących godności człowieka w amerykańskiej sferze publicznej jest 
to właściwie początek nowej ery, związanej z legalizacją na poziomie federalnym 
związków jednopłciowych. Ponadto najnowsze doświadczenia po roku 2015 po-
kazują, że idea godności rozwija się w wielu innych kierunkach. Dowodem na to 
mogą być chociażby prezydenckie proklamacje z 2018 r. W pierwszej z nich, pod-
pisanej 16 stycznia 2018 r., prezydent Donald Trump ustanowił Dzień Wolności 
Religijnej, uzasadniając, że swoboda wyznania jest źródłem zarówno równowagi 
osobistej, jak i ogólnospołecznej stabilności, jej ochrona zaś jest kluczowa dla 
ochrony godności człowieka. Natomiast w podpisanej 19 stycznia 2018 r. pro-
klamacji prezydent Trump ustanowił Ogólnonarodowy Dzień Świętości Życia 
Ludzkiego (National Sanctity of Human Life Day). Podkreślił w niej, że całe życie 
jest święte, każda osoba posiada przyrodzoną godność i wartość i że żadna grupa 
ludzi nie może być odrzucona przez nazwanie jej „nie-ludzką”. Zaapelował także 
do wszystkich Amerykanów, aby zastanowili się nad wartością ludzkiego życia 

prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka na przykładzie Stanów Zjednoczonych, 
Lublin 2006; J.D. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę, 
Warszawa 2006; M. Modrzejewska, Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej 
amerykańskiej myśli politycznej, Kraków 2010. 
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i aby rozstrzygnęli tę kwestię zgodnie z ich własną nieodłączną godnością, prze-
jawiając współczucie dla osób z niepełnosprawnościami, osób zniedołężniałych 
lub z innymi słabościami. 

Powyższe akty polityczne świadczą o tym, że idea godności człowieka jest 
niezwykle żywa także w sferze bieżącej polityki, a jej pojmowanie podlega dal-
szej ewolucji, co wymagać będzie dalszych badań.

3.  Uzasadnienie struktury pracy oraz metody badawcze

Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Układ treści ma charakter czę-
ściowo chronologiczny, częściowo zaś problemowy. Przeprowadzona w takich 
ramach analiza pozwoliła osiągnąć zakładane cele pracy w postaci odpowiedzi 
na pytania badawcze. Rozdział I dotyczy okresu do 1942 r., natomiast pozosta-
łe rozdziały dotyczą lat 1943–2015, przy czym rozdział II i III to analiza orze-
czeń Sądu Najwyższego, natomiast rozdział IV to krytyczna analiza poglądów 
amerykańskiej jurysprudencji odnoszących się do godności człowieka właśnie 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 

Rozdział I, zatytułowany „Geneza i ewolucja amerykańskiej idei godności 
człowieka do roku 1942”, podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich przed-
stawia odwołania do godności człowieka w początkach amerykańskiego państwa. 
Druga przedstawia orzecznictwo Sądu Najwyższego w wieku XIX i 1. poł. XX 
oraz poglądy wybranych myślicieli tego okresu, w których to poglądach można 
odnaleźć pośrednie lub bezpośrednie ślady nawiązań do idei godności człowie-
ka. Należy podkreślić, że zakres przedmiotowy tego rozdziału jest szerszy aniżeli 
sugerowana w tytule pracy analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przedsta-
wiono w nim bowiem także analizę najważniejszych aktów prawnych i politycz-
nych powstającego państwa, towarzyszącą im myśl polityczno-prawną okresu 
rewolucji i początków państwa amerykańskiego oraz ich XIX-wieczną ewolucję. 
Było to niezbędne, gdyż daje szersze tło historyczno-doktrynalne prowadzonych 
w kolejnych rozdziałach rozważań. Uzmysławia także wagę początkowego okre-
su kształtowania się Stanów Zjednoczonych dla wykładni i interpretacji Kon-
stytucji dokonywanych w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Podkreślić bowiem 
należy, że poglądy Ojców Założycieli są stałym elementem uzasadnień współ-
cześnie wydawanych wyroków. Podobnie zresztą jak wcześniejsze orzeczenia, 
zwłaszcza te o charakterze landmark case67, wciąż są przywoływane w orzecz-
nictwie. Poszerzenie zatem w rozdziale wprowadzającym zakresu przedmioto-

67 Landmark case („sprawa precedensowa”) – termin używany na określenie sprawy o wyjąt-
kowej wadze, której rozstrzygnięcie prowadziło do powstania nowego precedensu lub nowych re-
gulacji prawnych. 
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wego było niezbędne dla jasności prowadzonego toku argumentacji. Poza tym 
pomogło to odpowiedzieć na niektóre z pytań badawczych. 

W pierwszej części omawianego rozdziału, obok analizy takich aktów praw-
nych i politycznych, jak Deklaracja niepodległości czy też konstytucje stanowe, 
autor skupił się na omówieniu poglądów Tomasza Paine’a, Tomasza Jeffersona 
oraz Jamesa Wilsona. Były to bowiem jedne z najważniejszych postaci powstają-
cego państwa. Paine był nie tylko wybitnym myślicielem, ale i zaangażowanym 
publicystą, aktywnie uczestniczącym w walce o niepodległość kolonii brytyj-
skich na kontynencie amerykańskim. Jefferson jako autor Deklaracji i polityk 
zasiadający na najwyższym urzędzie młodego państwa odegrał równie nieba-
gatelną rolę. Wreszcie Wilson, wybitny prawnik i polityk, jeden z pierwszych 
sędziów Sądu Najwyższego, także odcisnął niezatarte piętno na amerykańskiej 
tradycji polityczno-prawnej. Co jednak najważniejsze z punktu widzenia niniej-
szych rozważań, w ich poglądach znaleźć można liczne pośrednie i bezpośred-
nie odwołania do idei godności człowieka. 

W drugiej części omawianego rozdziału przedstawiono poglądy myślicieli 
związanych z ruchem abolicjonistycznym i ruchem sufrażystek. Kwestie dyskry-
minacji rasowej (oraz w mniejszym stopniu płciowej) mocno bowiem zaciążyły 
na ewolucji postrzegania idei godności człowieka, czego skutkiem był znacz-
ny regres jej wpływu na orzecznictwo Sądu Najwyższego w XIX w., gdyż brak 
rzeczywistego rozwiązania problemu rasowego doprowadził do dyskryminacji 
w formie segregacji rasowej w tym okresie, a to z kolei okazało się dominującym 
czynnikiem osłabiającym (lub nawet likwidującym) wpływ godności człowie-
ka na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Podobnie rozwiązania nie doczekała się 
kwestia dyskryminacji ze względu na płeć.

Jednocześnie w tym rozdziale – w dwóch częściach: „Regres znaczenia idei 
godności człowieka w kontekście walki z niewolnictwem i dyskryminacją raso-
wą w orzecznictwie Sądu Najwyższego do roku 1942” oraz „Odwołania do idei 
godności człowieka w pozostałych kontekstach prawnych w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego do roku 1942” – przedstawiono te orzeczenia Sądu Najwyższego, 
które dokumentowały albo odejście od postrzegania godności człowieka jako 
bezcennej wartości przynależnej każdemu człowiekowi, albo były nielicznymi 
przykładami na jej pośredni lub bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcia w wy-
roku. Tę część zamykają orzeczenia z początku lat 40., w których idea godności 
człowieka zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę. 

Włączenie do zakresu przedmiotowego koncepcji polityczno-prawnych 
Francisa Liebera wymaga specjalnego uzasadnienia, może się bowiem pojawić 
zarzut o brak ich bezpośredniego związku z tematem pracy. Powyższy argument 
trzeba jednak stanowczo odrzucić. Myśl polityczno-prawna tego prawnika mia-
ła bowiem znaczący wpływ zarówno na amerykańską naukę prawa, jak i prawo 
amerykańskie – był on autorem prawa wojennego, które wyprzedzało lepiej zna-
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ną w Europie Konwencję genewską z 22 sierpnia 1864 r. w sprawie polepszenia 
losu rannych wojsk. Poza tym zawarte w Lieberowskiej doktrynie liczne pośred-
nie i bezpośrednie odwołania do idei godności człowieka wskazują, że nie była to 
wartość obca amerykańskiej tradycji, co jest kluczowe dla określonych aspektów 
poruszanego w niniejszej monografii problemu badawczego. 

Rozdziały II i III to analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w latach 1943–
2015. Podział analizowanego materiału między tymi rozdziałami oparty jest na 
wydzieleniu dwóch generalnych kontekstów prawnych, w których sędziowie 
Sądu Najwyższego odwołują się do godności człowieka. Pierwszy z nich to Karta 
Praw i zawarte tam pierwsze dziesięć poprawek do Konstytucji. Drugi to XIV 
poprawka i zawarte w niej klauzule sprawiedliwego procesu (due process) oraz 
równej ochrony praw (equal protection of laws). Następnie w każdym z tych roz-
działów omówiono poszczególne prawa i wolności oraz właściwe im poprawki, 
w kontekście których Sąd Najwyższy przywoływał godność człowieka. Analizę 
orzeczeń w tej części pracy przeprowadzono chronologicznie. Pozwala to prze-
śledzić ewolucję i wzrost znaczenia odwołań do idei godności człowieka. 

Rozdział II („Karta Praw a idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego w latach 1943–2015”) przybliża pierwsze orzeczenia Sądu Naj-
wyższego istotne dla problemu badawczego. Dotyczą one nadużyć procedury 
karnej, problemów nierówności ekonomicznych i przejawów dyskryminacji 
rasowej oraz wyjątkowego kontekstu wynikającego z II wojny światowej, tj. 
ograniczenia praw i wolności obywateli pochodzenia japońskiego oraz osą-
dzenia japońskich zbrodniarzy wojennych. Następnie scharakteryzowano pięć 
poprawek do Konstytucji (także w układzie chronologicznym, tj. począwszy 
od tej, w kontekście której godność człowieka pojawia się po raz pierwszy jako 
czynnik mający wpływ na wyrok): V poprawkę i prawo do milczenia oskar-
żonego, IV poprawkę i prawo do ochrony prywatności oraz zakaz przeszuka-
nia bez zgody sądu, VIII poprawkę i ochronę przed okrutnym traktowaniem,  
VI poprawkę i prawo do reprezentowania samego siebie przed sądem oraz I po-
prawkę i wolność słowa. Analizy orzeczeń uzupełnione są komentarzami ame-
rykańskiej jurysprudencji. 

W rozdziale III („Klauzule sprawiedliwego procesu i równej ochrony praw 
XIV poprawki a idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
w latach 1943–2015”) kryterium organizacji rozważań (dotyczą one jednej po-
prawki, choć ze względu na swoją treść i wpływ na amerykańskie prawo nie-
zwykle wyjątkowej) są konteksty prawne, w których zastosowanie znalazły dwie 
wspomniane wcześniej klauzule zawarte w XIV poprawce, ujęte diachronicznie. 
Są to: walka z segregacją rasową, pomoc socjalna, prawo do śmierci (z godno-
ścią), ochrona życia prywatnego w kontekście prawa do przerywania ciąży i le-
galizacji związków jednopłciowych. Na zakończenie rozdziału przedstawiono 
konteksty prawne powiązane z klauzulami XIV poprawki, w których odwołania 
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do idei godności człowieka pojawiły się dopiero ostatnimi laty i raczej mają cha-
rakter incydentalny. 

Rozdział IV („Idea godności człowieka we współczesnej amerykańskiej dok-
trynie prawa”) przedstawia poglądy amerykańskiej jurysprudencji na istotę, rolę 
i funkcje godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Także w tym 
rozdziale starano się zachować porządek chronologiczny, aby pokazać zmiany 
i ewolucję poglądów amerykańskich prawników. Rozdział otwiera analiza powo-
jennej debaty nad wpływem prawnomiędzynarodowej idei godności człowieka 
na amerykański system ochrony praw obywatelskich, która toczyła się w póź-
nych latach 40. i w latach 50. Wyodrębnienie tych rozważań uzasadnione było 
koniecznością odpowiedzi na niektóre z pytań badawczych, a jego treść stano-
wi kontrargument dla stanowiska o pozamerykańskim pochodzeniu koncepcji 
godności człowieka obecnych w orzeczeniach Sądu Najwyższego, tak chętnie 
prezentowanego w amerykańskiej doktrynie prawa w pierwszej dekadzie XXI w.  
Przedstawiono tu również poglądy sędziego Williama J. Brennana Jr., który był 
członkiem Sądu Najwyższego w latach 1956–1991, postaci szczególnie ważnej dla 
niniejszej pracy. Sędzia Brennan uważany jest bowiem powszechnie za jedne-
go z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych sędziów 2. poł. XX w., a więc 
okresu najbardziej istotnego w kontekście niniejszych rozważań, cała zaś jego 
myśl polityczno-prawna oparta jest na uwzględnieniu godności człowieka jako 
najważniejszej idei nie tylko dla działalności Sądu Najwyższego, ale i dla szero-
ko pojętej amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej. Następnie przedstawiono 
pierwsze próby definiowania i kategoryzowania amerykańskich koncepcji god-
ności człowieka, które podjęto w nauce prawa w latach 80. i 90. ubiegłego wie-
ku. Rozdział zamyka krytyczna analiza typologii koncepcji godności człowieka, 
jakie powstały na początku XXI w. (do 2015 r.). 

Podsumowanie przeprowadzonych analiz oraz odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze zawarto w Zakończeniu.

Podstawowym problemem natury terminologicznej, jaki rozwiązać musiał 
autor w kontekście przeprowadzonych badań, była znaczna różnorodność ter-
minów i zwrotów, jakimi posługiwali się (i nadal posługują) Amerykanie w od-
niesieniu do idei godności człowieka. Za niezwykle charakterystyczne dla ame-
rykańskiego sposobu postrzegania idei godności człowieka uznać należy dwie 
kwestie, obecne zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak i literaturze 
przedmiotu (i w XVIII-wiecznych tekstach Ojców Założycieli, i analizach kon-
stytucyjnych z początku XXI w.). Po pierwsze, brak terminologicznego rozróż-
nienia idei godności (dignity) i idei godności człowieka (human dignity). Oba 
te terminy używane są w kontekście równej, powszechnej i bezcennej wartości 
wrodzonej każdemu człowiekowi. Egzemplifikacją tego może być sprzeciw sę-
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dziego Thomasa w precedensowej sprawie Obergefell v. Hodges z 2015 r., który 
w jednym zdaniu używa terminu dignity, by w drugim – na oznaczenie tej samej 
wartości – użyć terminu human dignity68. Podobnie rzecz się ma w amerykań-
skiej nauce prawa. Przykładem może być fragment artykułu z 2011 r., w którym 
w jednym zdaniu na określenie tego samego znaczenia godności człowieka uży-
wa się tak różnych zwrotów, jak: prawo do godności (the right to dignity), god-
ność (dignity) i godność człowieka (human dignity), a zaraz w następnym zdaniu 
dodaje kolejny termin – prawa godnościowe (dignity rights)69. Po drugie, cha-
rakterystyczne jest używanie wielu terminów w sposób zamienny i traktowanie 
ich sposób równoznaczny na oznaczenie jednego znaczenia godności człowieka. 
Doskonałym przykładem jest tu artykuł Oscara Schachtera70, w którym używa 
on aż dwunastu różnych terminów i zwrotów: dignity, human dignity, dignity of 
the human person, the dignity and worth of all persons, the dignity of the person, 
the dignity of the individual, inherent dignity, dignity and intrinsic worth, the in-
herent dignity of the human individual, essential being, the worth and dignity of 
individuals oraz human dignity and the intrinsic worth of every person. 

Podobnie jest także w ustawodawstwie stanowym. W tym wypadku dobrym 
tego przykładem jest użycie zwrotu individual dignity w Konstytucji Illinois 
w znaczeniu godności osobistej, natomiast ten sam zwrot w Konstytucji Luizja-
ny użyty jest w znaczeniu godności osobowej człowieka.

Dodatkową trudnością jest fakt, że zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego, jak i amerykańskiej jurysprudencji brak ścisłego rozróżnienia poszcze-
gólnych znaczeń godności. Amerykanom nie jest znany obecny w polskiej nauce 
podział na godność osobową, osobowościową i osobistą. Niezbędna okazała się 
zatem szczegółowa interpretacja poszczególnych wyroków i uważne odniesienia 
do kontekstu, w jakim dane zwroty zostały użyte. Propozycje typologii znaczeń 
godności człowieka (i właściwie powszechne włączanie do nich tak odmiennych 
znaczeniowo typów godności, jak godność stanów lub godność jako status spo-
łeczny lub zawodowy) zostały szczegółowo opisane w rozdziale IV. 

Biorąc więc pod uwagę przedstawioną swobodę terminologiczną wykorzy-
stanych źródeł, autor zdecydował się w nawiasach podawać oryginalne termi-
ny, wyrażenia czy całe frazy. Poza tym ta różnorodność uniemożliwiała czasem 
ścisłe tłumaczenie angielskojęzycznych zwrotów. Przykładowo termin personal 
dignity nie może być tłumaczony jako godność osobista, gdyż ten termin w pol-
skim języku prawniczym ma ugruntowane znaczenie, odmienne od doświad-
czeń amerykańskich. Stąd też w monografii pojawił się termin godność jednost-
ki, który znacznie lepiej oddaje znaczenie przytoczonego zwrotu.

68 Por. rozdz. III.4.2.
69 R.D. Glensy, op. cit., s. 63. 
70 O. Schachter, Human Dignity as a Normative Concept, The American Journal of International 

Law 77(4), 1983, s. 848–854. 
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Także w kwestii polskich terminów używanych w pracy należy się pewne 
wyjaśnienie. Po pierwsze, autor postanowił używać terminu godność człowie-
ka zamiast godność ludzka. Mając świadomość rozważań na temat ich znacze-
niowej odmienności, dokonał tego wyboru dla podkreślenia amerykańskich 
korzeni i przynależności koncepcji godności obecnych w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego do amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej. Tam bowiem dużo 
starszym terminem jest dignity of man, który bezpośrednio na język polski 
można przetłumaczyć właśnie jako godność człowieka. Ponadto tam gdzie au-
tor używa terminu normatywny w kontekście godności człowieka, rozumie go 
za Leszkiem Garlickim i Markiem Zubikiem jako skutek w postaci nałożonego 
na władze publiczne obowiązku „jej poszanowania i ochrony przed wszelkimi 
naruszeniami”71. 

Gwoli formalności wypada jeszcze dodać, że zawsze gdy mowa o Sądzie Naj-
wyższym i Konstytucji, odnosi się to do Sądu Najwyższego i Konstytucji USA.

Zarówno główny problem badawczy niniejszej pracy, jak i swoiste cechy dzie-
dziny, w ramach której badania są prowadzone (doktryny polityczno-prawne), 
wymagały wykorzystania szeregu metod badawczych charakterystycznych nie 
tylko dla nauk prawnych. W pracy posłużono się metodami: językowo-logicz-
ną, historyczną, dogmatyczną, prawnoporównawczą oraz w niewielkim stopniu 
metodą statystyczną.

W analizie orzecznictwa Sądu Najwyższego (i pomocniczo prawa stanowio-
nego) najistotniejszą rolę odegrała metoda dogmatyczna, czyli metoda interpre-
tacji norm prawa obowiązującego. Z kolei w analizie myśli polityczno-prawnej 
oraz poglądów wybranych przedstawicieli amerykańskiej jurysprudencji istotna 
była także metoda językowo-logiczna. Niezwykle istotną rolę w pracy badawczej 
odegrała także metoda historyczna. Wstępna hipoteza wymagała przyjrzenia się 
bowiem orzecznictwu Sądu Najwyższego i myśli politycznej sprzed 1943 r. Dzię-
ki temu przedstawiono ewolucję idei godności człowieka w szerszym kontekście 
historycznym. 

W ograniczonym zakresie posłużono się też metodą prawnoporównawczą. 
Jak już podkreślono, praca nie ma charakteru stricte porównawczego, niemniej 
ze względu na odmienności systemu amerykańskiego z jednej strony, a z dru-
giej – na uniwersalny charakter problemu badawczego przy okazji omawiania 
pewnych zagadnień autor uznał za zasadne, lub wręcz konieczne, przedstawie-
nie obowiązującego polskiego lub europejskiego stanu prawnego. W kilku miej-
scach zastosowano także analizę statystyczną, aby wspomóc argumentację np. 
danymi o liczbie cytowań omawianego orzeczenia. 

71 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, op. cit.
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Rozdział I

Geneza i ewolucja amerykańskiej idei 
godności człowieka do roku 1942

1.  Normatywne ślady idei godności człowieka  
w początkach pierwszej nowożytnej demokracji liberalnej 

Wojna o niepodległość kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej, zakończo-
na powstaniem Stanów Zjednoczonych, toczyła się w wyjątkowym klimacie in-
telektualnym i doktrynalnym. Epoka oświecenia1, czyli wiek rozumu i filozofów, 
przyniosła radykalne zmiany, których najbardziej widocznym znakiem były dwie 
rewolucje – amerykańska i francuska. Obu towarzyszyła zmiana zapatrywania 
na stosunki między władzą a człowiekiem, który z poddanego przekształcił się 
w obywatela. Co więcej, nowa władza deklarowała uznanie pewnych przyrodzo-
nych praw, przynależnych każdemu człowiekowi wyłącznie z racji bycia człowie-
kiem. Wyrazem tego była zarówno francuska Deklaracja praw człowieka i oby-
watela, jak i amerykańska Karta Praw (Bill of Rights), czyli pierwsze dziesięć 
poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Współcześnie uważa się, że 
źródłem praw i wolności jest godność człowieka. Jednakże, jak już wspomniano 
we wstępie, ani w amerykańskiej Konstytucji, ani w przyjętych potem popraw-
kach tworzących Kartę Praw nie pojawiło się odniesienie do tej idei. 

Nie oznacza to jednak, że idea godności nie była obecna w ówczesnej filo-
zofii, myśli polityczno-prawnej czy publicystyce politycznej. Trzeba jednak za-
znaczyć, że w użyciu były dwie, zupełnie odmienne koncepcje pojmowania idei 
godności. Jedna z nich odnosiła się do tradycyjnego ujęcia godności jako rangi, 
wysokiego statusu, czy też dostojeństwa powiązanego ze szlachetnym urodze-
niem, zajmowanym stanowiskiem lub piastowanym urzędem. Najpełniejszym 
wyrazem takiego postrzegania godności były poglądy Edmunda Burke’a, zawarte 
w opublikowanym w 1790 r. dziele Rozważania o rewolucji we Francji. Burke, 
sprzeciwiając się rewolucji, protestował także przeciwko pojmowaniu godno-
ści jako wartości przynależnej wszystkim poddanym2. Jego dzieło stało się naj-

1 Szerzej na temat amerykańskiego oświecenia zob. Myśl amerykańskiego oświecenia, pod red. 
W. Furmańczyka i I. Sowińskiej, Warszawa 1964. 

2 Szerzej na ten temat: M. Urbańczyk, Od godności, op. cit., s. 153–184.
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poważniejszą krytyką oświeceniowych zmian, wskutek czego ten wieloletni po-
lityk partii wigów paradoksalnie do historii przeszedł jako ojciec nowoczesnego 
konserwatyzmu. Dzieło Burke’a wywołało wielką i gorącą dyskusję, wręcz wojnę 
pamfletów3, a jego adwersarze krytykowali między innymi jego wizję godności, 
czego przykładem są chociażby pisma Mary Wollstonecraft: Wołanie o prawa 
człowieka i późniejsze Wołanie o prawa kobiety4. 

Ta dyskusja, wraz z innymi europejskimi doktrynami, opiniami i pogląda-
mi, docierała także do Stanów Zjednoczonych. Nie można jednak zapominać 
o tym, że jeszcze jako brytyjscy poddani Amerykanie dysponowali także włas- 
nymi ideami, koncepcjami i doktrynami politycznymi, które kształtowały się 
właściwie od momentu powstania pierwszej kolonii na kontynencie amerykań-
skim5. Istotny wpływ na kształtującą się myśl polityczno-prawną miały doktry-
ny religijne, zwłaszcza purytanizm. Gdyby chcieć znaleźć pierwszych myślicieli 
amerykańskich, którzy jeszcze w okresie kolonialnym odnosili się do idei god-
ności w jej egalitarnej formie, trzeba by wspomnieć purytańskiego kaznodzieję 
Rogera Williamsa6. W amerykańskiej nauce prawa podkreśla się, że „przez całe 
życie nieustannie nalegał na zagwarantowanie szacunku dla godności i równości 
każdego człowieka, obojętnie, czy dotyczyło to rdzennych mieszkańców Amery-
ki, czy też osadników”7. Jego nowatorskie poglądy dotyczyły przede wszystkim 
tolerancji religijnej, jego najważniejsze dzieło The Bloudy Tenent of Persecution 
[Krwawy dogmat prześladowania8] z 1644 r. stanowiło jeden z istotniejszych gło-
sów w tej kwestii w brytyjskich koloniach Ameryki9.

3 Szerzej na temat publicystyki tamtego okresu zob. E. Małłek, Wojna pamfletów w Anglii 
1790–1793, Toruń 1993, zwłaszcza rozdz. IV: „Radykalni oponenci E. Burke’a” i V: „Umiarkowani 
oponenci Burke’a”.

4 M. Wollstonecraft, Wołanie o prawa kobiety, tłum. E. Bodal, M. Cichoń et al., Warszawa 2011. 
5 Koncepcje tego, jak urządzić życie społeczne i polityczne w Nowym Świecie, pojawiały się 

nawet wcześniej, tj. zanim pierwsi osadnicy przybyli na amerykański ląd. Przykładem tego może 
być umowa ze statku Mayflower (Mayflower compact), zawarta przez pierwszych pielgrzymów 11 li-
stopada 1620 r. 

6 Szerzej na temat życia i działalności Rogera Willamsa zob. m.in.: T.J. Zieliński, Roger Wil-
liams. Twórca nowoczesnych stosunków państwo–kościół, Warszawa 1997. Doktrynie Williamsa 
jako jednego z pierwszych przykładów myśli demokratyczno-liberalnej na kontynencie amery-
kańskim poświęcony jest pkt 2 w rozdz. II monografii M. Ciepluch, Myśl liberalno-demokratyczna 
w amerykańskiej kulturze prawnej w latach 1620–1865, Gdańsk 2015, s. 34–38. 

7 N.J. Crimm, L.H. Winer, Politics, Taxes, and the Pulpit: Provocative First Amendment Con-
flicts, Oxford–New York, 2011, s. 28.

8 Tłum. tytułu za: M. Ciepluch, op. cit. Jeśli nie wskazano źródła polskiego przekładu cytatu, 
wszystkie tłumaczenia pochodzą od autora.

9 Warto pamiętać, że w okresie kolonialnym idea tolerancji religijnej nie była powszechnie 
uznawana; szerzej na ten temat zob. M. Urbańczyk, Narodziny wolności czy dziedzictwo zniewo-
lenia. U podstaw amerykańskiej liberalnej doktryny wolności słowa, Studia nad Autorytaryzmem 
i Totalitaryzmem 35(3), 2013, s. 105–120. 
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Trzeba jednak się zgodzić ze stwierdzeniem, że nawet w rewolucyjnych czasach 
ostatnich dekad XVIII w. pewnym standardem było postrzeganie idei godności tak, 
jak to robił Burke10. Bez wątpienia jednak egalitarne pojmowanie godności człowie-
ka było obecne w myśli polityczno-prawnej Ojców Założycieli. Do takich wniosków 
doszedł też Marek Maciejewski, który pisał, że główni twórcy Deklaracji praw I Kon-
gresu Kontynentalnego z 1774 r. i Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych 
z 1776 r. (czyli John Adams i Tomasz Jefferson) uważali, iż: „każdemu człowiekowi 
przysługuje z jego natury jedynie potwierdzone, nie zaś stworzone przez państwo, 
prawo do życia, bezpieczeństwa, godności, wolności, własności i szczęścia, a chrze-
ścijaninowi również prawo do swobody wyznania i wolności sumienia”11.

Konieczne zatem jest sięgnięcie do piśmiennictwa Ojców Założycieli z zało-
żeniem, że nie należy ograniczać się wyłącznie do idei godności człowieka w jej 
dzisiejszym rozumieniu. Analizie należy poddać cały zespół szeroko pojmowa-
nych poglądów, które w toku ewolucji historycznej wytworzyły elementy dziś 
uznawane za naturalnie związane z ideą godności człowieka, a więc m.in.: racjo-
nalną naturę człowieka, prawa naturalne, kwestię równości oraz zakresu wolno-
ści i autonomii jednostki oraz wynikających z tych idei normatywnych skutków 
w uchwalanym prawie i orzekanych wyrokach. 

Jak bardzo zróżnicowane było postrzeganie idei godności oraz idei godności 
człowieka, świadczą chociażby teksty zawarte w tzw. pismach federalistów. Na-
wet tam termin godność pojawia się w bardzo różnych ujęciach, niewiele mają-
cych wspólnego z godnością człowieka. Choć od razu trzeba podkreślić, że już 
w pierwszym tekście Aleksander Hamilton przywołał właśnie w tym kontekście 
pojęcie godności, pisząc, że uchwalenie konstytucji jest „najbezpieczniejszym 
sposobem na wolność, godność i szczęście”12 i z pewnością nie miał na myśli god-
ności szlacheckich. Kwestia ta nie była rozwijana w dalszych pismach. Częściej 
pojawiają się w nich odniesienia do godności kolonistów jako pewnej wspólnoty. 
W ten sposób pisał Hamilton w „Federaliście” nr 6, w którym przestrzegając 
przed niebezpieczeństwami wynikającymi z rozwiązania umowy między stana-
mi, pisał o narodowej godności (national dignity). W „Federaliście” nr 58 James 
Madison podkreślał, że parlamentarzyści będą reprezentować godność swego 
kraju wobec innych narodów i państw13. W „Federaliście” nr 15, który dotyczył 

10 Tak m.in. M. Meyer, Introduction, [w:] The Constitution of Rights: Human Dignity and 
American Values, pod red. M.J. Meyera i W.A. Parenta, Ithaca–London 1992, s. 5. 

11 M. Maciejewski, Początki koncepcji oraz regulacji praw i wolności człowieka do czasów 
oświecenia, [w:] Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, pod red. A. Batora, 
M. Jabłońskiego, M. Maciejewskiego i K. Wójtowicza, Wrocław 2013, s. 14. 

12 The Federalist 1: General Introduction [online], http://www.let.rug.nl/usa/documents/ 1786-
1800/the-federalist-papers/the-federalist-1.php [dostęp 10.01.2019].

13 The Federalist 58: Objection that the Number of Members Will Not Be Augmented as the Prog-
ress of Population Demands Considered [online], http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-1800/
the-federalist-papers/the-federalist-58.php [dostęp 10.01.2019].
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niewydolności konfederacji w odniesieniu do ochrony interesów unii, Hamilton 
stwierdził, że luźna konfederacja oznacza faktyczny brak możliwości ochrony 
interesów i praw Amerykanów. Podkreślił, że Amerykanie nie mają ani wojska, 
ani skarbu, ani rządu, wskutek czego stany nie są nawet w stanie sprzeciwiać się 
z godnością naruszaniu ich interesów i ich obywateli14. 

Zdecydowanie jednak najczęściej idea godności pojawiała się w esejach po-
litycznych zwolenników federacji w tradycyjnym znaczeniu, jako dostojeństwo 
osób piastujących urzędy publiczne, np. prezydenta15, gubernatorów16, sędziów17, 
deputowanych18 bądź urzędników administracji19, ale też w ujęciu samej godno-
ści władzy20 lub cechy będącej atrybutem władzy21, czy też jako godność państwa, 
tj. stanu, będącego częścią składową federacji (dignity of the state)22. 

Wydaje się jednak, że można wytłumaczyć prawie całkowity brak odnie-
sień do idei godności człowieka w znaczeniu bezcennej i przyrodzonej wartości 

14 The Federalist 15: The Insufficiency of the Present Confederation to Preserve the Union  
[online], http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-15.
php [dostęp 10.01.2019].

15 The Federalist 69: The Real Character of the Executive [online], http://www.let.rug.nl/usa/
documents/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-69.php [dostęp 10.01.2019].

16 The Federalist 67: The Executive Department [online], http://www.let.rug.nl/usa/docu-
ments/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-67.php [dostęp 10.01.2019].

17 The Federalist 78: The Judiciary Department [online], http://www.let.rug.nl/usa/docu-
ments/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-78.php [dostęp 10.01.2019].

18 The Federalist 71: The Duration in Office of the Executive [online], http://www.let.rug.nl/
usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-71.php [dostęp 10.01.2019].

19 The Federalist 70a: The Executive Department Further Considered [online], http://www.let.
rug.nl/usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-70a.php [dostęp 10.01.2019].

20 O godności, doniosłości i splendorze rządu federalnego Hamilton pisał [w:] The Federalist 
17: The Same Subject Continued (The Insufficiency of the Present Confederation to Preserve the 
Union) [online], http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers/the-fed-
eralist-17.php [dostęp 10.01.2019]. O godności władzy cesarskiej Hamilton i Madison pisali [w:] The 
Federalist 19: The Same Subject Continued (The Insufficiency of the Present Confederation to Pre-
serve the Union) [online], http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers/
the-federalist-19.php [dostęp 10.01.2019]. W podobnym tonie Madison pisał [w:] The Federalist 46: 
The Influence of the State and Federal Governments Compared [online], http://www.let.rug.nl/usa/
documents/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-46.php [dostęp 10.01.2019].

21 Hamilton, krytykując słabą władzę, retorycznie pytał: „W jaki sposób może kiedykolwiek po-
siadać energię lub stabilność, godność lub kredyt, zaufanie w kraju lub szacunek za granicą?”, [w:] 
The Federalist 30: Concerning the General Power of Taxation [online], http://www.let.rug.nl/usa/
documents/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-30.php [dostęp 10.01.2019]. W podobnym 
ujęciu pisał o pewnych dostojeństwach i atrybutach suwerenności, [w:] The Federalist 45: The Alleged 
Danger from the Powers of the Union to the State Governments Considered [online], http://www.let.
rug.nl/usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-45.php [dostęp 10.01.2019]. 

22 The Federalist 81: The Judiciary Continued, and the Distribution of the Judicial Authority 
[online], http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers/the-federalist-81.
php [dostęp 10.01.2019].
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przynależnej każdemu człowiekowi. Artykuły publikowane pod pseudonimem 
„Federalista” miały jeden podstawowy cel – polityczną walkę o kształt przyszłe-
go państwa. Miały przekonywać czytelników do silnej władzy federacji, nie było 
więc potrzeby zawierania w nich filozoficznych przemyśleń dotyczących natury 
ludzkiej. Jednakże bezsprzecznie Ojcowie Założyciele mieli jasną wizję człowie-
ka i odnaleźć można w niej istotne ślady idei godności człowieka. 

1.1.  Pierwsze akty prawne republiki amerykańskiej:  
Konstytucja i Karta Praw oraz orzecznictwo  
Sądu Najwyższego

Historia powstania amerykańskiej Konstytucji oraz Karty Praw jest historią 
odrzucenia tradycyjnej hierarchii społecznej i walki o zabezpieczenie indywidu-
alnej wolności jednostek. W amerykańskiej myśli polityczno-prawnej na pyta-
nie, dlaczego należy chronić wolność jednostki, jedną z odpowiedzi jest stwier-
dzenie, że to jednostka, a nie państwo posiada godność najwyższego szczebla. 
Oznacza to zatem, że to jednostki mają wyjątkową wartość i stoją wyżej niż pań-
stwo oraz że jednostki w życiu publicznym winny się cieszyć równą pozycją, jeśli 
chodzi o ich prawa obywatelskie23. 

Pośrednie ślady idei godności człowieka odnajdujemy już w Deklaracji nie-
podległości uchwalonej 4 lipca 1776 r. przez II Kongres Kontynentalny. Już na 
samym początku jej tekstu uznano za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są 
równi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład 
tych praw wchodzi prawo do życia, do wolności i do dążenia do szczęścia (pur-
suit of happiness). Mamy więc wskazanie na równość wszystkich ludzi i niena-
ruszalności ich naturalnych uprawnień. Wraz z Deklaracją, zarówno w poszcze-
gólnych stanach, jak i na szczeblu ogólnokrajowym, uchwalano inne dokumenty 
i deklaracje24: w listopadzie 1777 r. przyjęto Artykuły konfederacji i wieczystej 
unii. Był to akt prawny, w którym niepodległe państwa – byłe kolonie brytyj-
skie – ustaliły zasady współpracy w ramach założonej przez siebie konfederacji. 
Należy więc podkreślić, że nie dotyczył wprost kwestii praw naturalnych i oby-
watelskich, jednakże pośrednie ślady poszanowania pewnych uprawnień czło-
wieka znajdziemy chociażby w art. IV, w którym wszystkim wolnym mieszkań-
com, z wyjątkiem żebraków, włóczęgów i zbiegów, nadawano prawo korzystania 

23 M. J. Meyer, Introduction, op. cit., s. 7. 
24 Szerzej na temat amerykańskiej działalności prawotwórczej po uzyskaniu niepodległości, 

a przed uchwaleniem Konstytucji zob. m.in.: K. Maćkowska, Normatywny wymiar amerykańskich 
wczesnych konstytucji stanowych, Lublin 2008; B. Różanek, Trudna droga do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Od konstytucji stanowych do „poprawionej” konstytucji federalnej, Łódź 
2017. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



42

ze wszystkich przywilejów i nietykalności wolnych obywateli we wszystkich 
stanach25. Nie ma tu jednak mowy ani o naturalnych uprawnieniach przynależ-
nych każdemu bez wyjątku, ani tym bardziej o równo przysługującej bezcennej 
wartości każdego człowieka. 

W tym istotnym okresie w poszczególnych państwach (stanach) podjęto pra-
ce dla opracowania konstytucji stanowych. Przeglądając je pod kątem problemu 
badawczego, należy podkreślić, że także w nich nie znajdziemy bezpośrednich 
odniesień do idei godności człowieka. W aktach legislatyw stanowych poszcze-
gólnych byłych kolonii znajdujemy jedynie pośrednie odniesienia do wartości 
współcześnie utożsamianych z ideą godności. W tym kontekście przede wszyst-
kim należy wskazać na działania Wirginii. W Williamsburgu konwencja legisla-
cyjna zebrała się już 6 maja 1776 r., a 15 maja ogłoszono niepodległość kolonii. 
12 czerwca 1776 r. uchwalono Deklarację praw Wirginii (Virginia Declaration of 
Rights), a 29 czerwca przyjęto konstytucję stanową26. Deklaracja praw Wirginii 
stała się wzorcowym dokumentem dla tego typu działań, co zresztą widać przy 
porównaniu choćby z wcześniej wspominaną Deklaracją niepodległości. Arty-
kuł 1 stanowił, że wszyscy są z natury jednakowo równi i wolni oraz mają pewne 
przyrodzone prawa, z których – gdy tworzą społeczeństwo – nie mogą zrezygno-
wać żadną umową. Do tych praw zalicza się korzystanie z życia i wolności, w tym 
nabywanie i posiadanie własności oraz dążenie do szczęścia i bezpieczeństwa. 
Ponadto Deklaracja w art. 4 zakazywała nadawania przywilejów i wprowadzania 
dziedzicznej hierarchii społecznej. Przepis stanowił, że żaden człowiek ani gru-
pa ludzi nie są uprawnieni do uzyskania jakichkolwiek przywilejów lub korzyści 
ze strony społeczeństwa, z wyjątkiem tych, które są skutkiem pełnienia funkcji 
publicznych. Zakazano także tworzenia dziedzicznych urzędów w sferze władzy 
wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. 

W tych regulacjach widać więc wyraźnie wartości powiązane z ideą godności 
człowieka: znaleźć możemy tu bowiem deklarację o uprawnieniach człowieka 
wynikających z natury (by nature), przyrodzonych (inherent) i niezbywalnych. 
To zaś jest już typowe ujęcie dla współczesnego postrzegania godności człowie-
ka. Ponadto znajdujemy tutaj zakaz wprowadzania dziedzicznej hierarchii, tak 
charakterystycznej dla pojmowania godności w tradycyjny sposób. 

25 Art. IV. Aby utrwalić i uwiecznić wzajemną przyjaźń i stosunki między mieszkańcami po-
jedynczych stanów Zjednoczenia mają wolni mieszkańcy każdego z tych stanów prócz żebraków, 
włóczęgów, zbiegów (z pod wymiaru sprawiedliwości wyjętych) prawo korzystać ze wszystkich przy-
wilejów i nietykalności wolnych obywateli we wszystkich stanach, [w:] Powszechna historia państwa 
i prawa (Wybór tekstów źródłowych), pod red. M.J. Ptaka i M. Kinstlera, Warszawa 1999, s. 588. 

26 Warto w tym miejscu przywołać nazwisko George’a Masona (1725–1792), amerykańskiego 
polityka i męża stanu, który był głównym pomysłodawcą Deklaracji praw Wirginii. Mason był żar-
liwym obrońcą praw obywatelskich, sprzeciwiał się niewolnictwu i był jednym z trzech delegatów, 
którzy nie złożyli podpisu pod tekstem Konstytucji. 
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2 marca 1780 r. uchwalono konstytucję i Deklarację praw Massachusetts. 
Także tu znajdziemy pośrednie normatywne ślady godności (charakterystycz-
ne elementy składające się na opisywaną w XX w. w amerykańskiej literaturze 
przedmiotu tzw. doktrynę godnościową), m.in. w art. I, art. IV, art. V i art. XXIX. 
Legislatywa stanowa New Hampshire uchwaliła konstytucję 27 grudnia 1775 r. Tu 
z kolei odwołano się do koncepcji tzw. uprawnień naturalnych. 

Nie wszędzie jednak legislatywy podejmowały tak radykalne działania. Przy-
kładowo władze stanowe Connecticut potwierdziły jedynie ważność Karty ko-
lonialnej (skoro bowiem potwierdzano w niej, że pochodzi z woli ludu, trudno 
było ją teraz odrzucać)27. Dopiero w 1784 r. dodano do niej Kartę Praw, jednakże 
w formie zwykłej ustawy, a pierwszą konstytucję uchwalono dopiero w 1818 r. 
Natomiast w stanie Rhode Island nie uchwalono nowej konstytucji, jedynie 
w 1776 r. wydano rezolucję, na jej mocy usunięto wizerunek króla z oficjalnych 
pieczęci, którymi posługiwały się władze stanowe. 

Za najistotniejsze uznać jednak należy odniesienie się do tekstu samej Kon-
stytucji. Jak już zauważano wcześniej, nie znajdujemy w niej bezpośredniego 
odniesienia do idei godności człowieka. Paradoksalnie jednak w amerykańskiej 
nauce prawa sporo miejsca poświęcono rozważaniom dotyczącym miejsca ega-
litarnej idei godności człowieka w Konstytucji. Wskazuje się w nich na pośred-
nie ślady tak pojmowanej godności. Za taki uznaje się sam system polityczny, 
w którym przyjęty od Johna Locke’a podział władzy miał gwarantować ograni-
czenie politycznej władzy w celu ochrony jednostki i jej praw przed nadużycia-
mi monarchii. Jak wskazuje się w amerykańskiej nauce prawa, każdy z trzech 
elementów amerykańskiego konstytucjonalizmu – federalizm, podział władzy 
i sądownictwo konstytucyjne (judicial review) – powinien być rozumiany jako 
ograniczenie władzy politycznej w służbie normatywnego celu, którym jest 
ochrona godności człowieka28. Warto też podkreślić fakt, że w samym tekście 
odrzucono tradycyjne ujęcie elitarnej godności, pojmowanej jako wysoka ranga 
społeczna, uzasadniona urodzeniem i tytułami szlacheckimi. Artykuł I sekcja 9 
pkt 8 Konstytucji stanowił, że Stany Zjednoczone nie nadają żadnych tytułów 
szlacheckich. Ponadto zabroniono każdemu, kto sprawuje odpłatnie lub hono-
rowo jakikolwiek urząd z ramienia Stanów Zjednoczonych, przyjmować od kró-
la, księcia lub obcego państwa jakiegokolwiek podarunku, wynagrodzenia, urzę-
du lub tytułu bez zgody Kongresu. Podobnie w tym samym artykule (w sekcji 10 
pkt 1) określono, że żaden stan nie może nadawać żadnych tytułów szlachec-
kich. W ten sposób odrzucono ideę społeczeństwa, w którym hierarchia opiera 
się na pochodzeniu i urodzeniu, co jest jednym z najistotniejszych pośrednich 
konstytucyjnych śladów normatywnego wpływu idei egalitarnej godności czło-

27 B. Różanek, op. cit., s. 69. 
28 D.A.J. Richards, Liberty, Dignity and Justification, [w:] The Constitution, op. cit., s. 91. 
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wieka. Zakazowi nadawania tytułów szlacheckich zarówno przez federację, jak 
i poszczególne stany towarzyszył zakaz przyjmowania takich dystynkcji z rąk 
zewnętrznych podmiotów. Tak więc przed powrotem dziedzicznej hierarchii 
społecznej zabezpieczono się w podwójny sposób. 

Natomiast idea godności człowieka znalazła poczesne miejsce w pierwszym 
precedensowym orzeczeniu Sądu Najwyższego, uważanym za tzw. kamień wę-
gielny orzecznictwa (landmark case). Mowa o sprawie Chisholm v. Georgia29 
z 1793 r. Zarządca majątku Roberta Farquhara, Aleksander Chisholm, w 1792 r. 
próbował pozwać stan Georgia przed Sądem Najwyższym o zapłatę za towary, 
które jego pracodawca dostarczył władzom kolonii w czasie amerykańskiej woj-
ny o niepodległość. Pozwany stan odmówił stawienia się do sądu jako strona, 
twierdząc, że jako suwerenne państwo nie może być pozwany bez wcześniejsze-
go wyrażenia na to zgody. 

Sąd Najwyższy musiał rozstrzygnąć kwestię, czy stan podlega jego jurys-
dykcji. Czterech sędziów (w tym sędzia James Wilson30) orzekło na korzyść 
skarżącego. Sędziowie uznali, że art. 3 sekcja 2 Konstytucji uchylił immunitet 
państwowy i przyznał sądom federalnym uprawnienia do rozstrzygania sporów 
między obywatelami a stanami. W związku z tym postępowanie stanu może być 
przedmiotem kontroli sądowej. Na marginesie warto zaznaczyć, że jedynie sę-

29 Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (1793).
30 James Wilson (1742–1798) – amerykański prawnik i filozof polityki, jeden z Ojców Zało-

życieli USA, sygnatariusz Deklaracji niepodległości i Konstytucji Stanów Zjednoczonych, sędzia 
Sądu Najwyższego; urodzony w Szkocji wyemigrował w 1765 r. do Ameryki, gdzie początkowo wy-
kładał grekę i retorykę w College of Philadelphia, następnie studiował prawo pod kierunkiem Johna  
Dickinsona, męża stanu i delegata na I Kongres Kontynentalny; Wilson stał się sławny i popularny 
wraz opublikowaniem w 1774 r. dzieła Considerations on the Nature and Extent of the Legislative 
Authority of the British Parliament [Rozważania o naturze i zakresie władzy ustawodawczej parla-
mentu brytyjskiego]; przedstawił w nim schemat imperium, w którym brytyjskie kolonie miałyby 
status równorzędny wobec metropolii; następnie został delegatem na II Kongres Kontynentalny, 
w 1779 r. został mianowany rzecznikiem generalnym Francji (advocate general for France) i repre-
zentował ten kraj w sprawach wynikających z sojuszu z koloniami amerykańskimi; był współpra-
cownikiem Roberta Morrisa w czasie walki o reformę walutową po 1781 r., jako członek Kongresu 
(w latach 1783 i 1785–1786) nalegał na zmianę statutu Konfederacji, aby umożliwić Kongresowi po-
bieranie podatku ogólnego; podczas Konwencji konstytucyjnej w 1787 r. Wilson pomagał w opra-
cowaniu tekstu Konstytucji, a następnie prowadził walkę o jej ratyfikację w Pensylwanii; w 1790 r. 
opracował projekt nowej konstytucji Pensylwanii i wygłosił serię wykładów, opublikowanych po 
jego śmierci w 1804 r. Lectures on Law [Wykłady o prawie], które są powszechnie uznawane za 
fundamentalne dla amerykańskiej nauki prawa; w latach 1789–1798 pełnił funkcję sędziego Sądu 
Najwyższego. Szerzej zob. James Wilson. United States Statesman [online], [w:] Encyclopaedia Bri-
tannica, https://www.britannica.com/biography/James-Wilson-United-States-statesman [dostęp 
10.01.2019]. Szerzej na temat życia i myśli polityczno-prawnej Wilsona zob. m.in.: C.P. Smith, James 
Wilson: Founding Father, 1742–1798, Chapell Hill 2011; G. Seed, James Wilson, Scottish Intellectual 
and American Statesman, Millwood 1978; M.D. Hall, The Political and Legal Philosophy of James 
Wilson, 1742–1798, Columbia 1997.
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dzia Iredell nie zgodził się z tym stanowiskiem, argumentując, że zgodnie z po-
wszechnie obowiązującym prawem stan, jako suwerenne państwo, nie może być 
pozywany bez wyrażenia na to zgody. Paradoksalnie stanowisko to ostatecznie 
przeważyło, czego wyrazem było uchwalenie w 1795 r. XI poprawki, która unie-
możliwia pozwanie przed sąd federalny stanu bez jego zgody. 

Dla niniejszych rozważań istotniejsza jest jednak argumentacja, którą posłu-
żyli się sędziowie James Wilson i John Jay31, by uzasadnić swoje stanowisko. War-
to jednak od razu zauważyć, że idea godności pojawia się w tym wyroku w dwóch 
znaczeniach. Po pierwsze, jako godność władzy, będąca atrybutem suwerennego 
państwa. W takim znaczeniu używał jej sędzia Blair, pisząc o godności stanu – 
w znaczeniu państwa – (dignity of a State). Po drugie, występuje jednak właśnie 
jako wartość przynależna człowiekowi. Widać więc wyraźnie nadal konkuren-
cyjne używanie tego terminu.

W drugim znaczeniu – kluczowym dla przedmiotu badań – godność pojawi-
ła się w uzasadnieniach sędziego Wilsona i Jaya. Sędzia Wilson już na początku 
podkreślił, że rozstrzygana sprawa jest przypadkiem o wyjątkowej wadze. Pytanie 
o to, czy suwerenne państwo podlega jurysdykcji federalnego Sądu Najwyższego, 
jest bowiem niezwykle istotne dla amerykańskiego państwa. Jednakże Wilson 
uznał, że odpowiedź na to pytanie zależy od rozstrzygnięcia dużo istotniejszego 
problemu: czy ludzie żyjący w Stanach Zjednoczonych tworzą Naród? Aby odpo-
wiedzieć na nie, postanowił przyjrzeć się problemowi z trzech punktów widze-
nia: filozofii i nauki prawa, praw obowiązujących w poszczególnych państwach 
oraz z punktu widzenia zasad zawartych w Konstytucji. I właśnie w pierwszym 
kontekście – filozofii i nauki o prawie – znajdujemy ważne odniesienia do idei 
godności człowieka. 

Wilson odrzucił twierdzenia, że państwa wyłącznie z racji swojego istnienia 
są suwerenne w takim znaczeniu, że nie podlegają żadnej władzy. Podkreślił, 
że państwo i jego rządy zostały stworzone dla człowieka. Państwo jest, jakkol-
wiek cennym i użytecznym narzędziem, to jednak tylko narzędziem, które ma 
służyć człowiekowi. Całe swoje znaczenie i wartość wywodzi zaś z wrodzonej 
człowiekowi godności (native dignity). Wobec takiego sformułowania trudno 

31 John Jay (1745–1829) – amerykański polityk, dyplomata i prawnik; podczas wojny o niepodleg- 
łość Stanów Zjednoczonych delegat w latach 1775–1776 do II Kongresu Kontynentalnego, w latach 
1778–1779 jego przewodniczący; w latach 1780–1782 poseł w Hiszpanii; w 1782 r. został członkiem 
komisji negocjującej w Paryżu warunki traktatu pokojowego z Wielką Brytanią, podpisanego 1783; 
w latach 1784–1789 sekretarz spraw zagranicznych; w 1787 r. uczestniczył w konwencji konstytu-
cyjnej; zwolennik stronnictwa federalistów oraz konstytucji z 1787 r.; aktywnie zabiegał o jej ra-
tyfikację — był współautorem (z J. Madisonem i A. Hamiltonem) esejów politycznych („Federali-
sta”) broniących jej zasad; w latach 1789–1794 był pierwszym przewodniczącym Sądu Najwyższego; 
w 1794 r. zawarł z Wielką Brytanią tzw. układ Jaya, regulujący m.in. sprawę amerykańskich długów 
i wzajemnych stosunków handlowych; w latach 1795–1801 gubernator stanu New York – Encyklo-
pedia PWN [online], https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Jay-John;3917365.html [dostęp 10.01.2019].
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o silniejsze podkreślenie pierwszeństwa godności człowieka w systemie wartości 
leżącym u podstaw amerykańskiego systemu politycznego. 

Dalej Wilson przedstawił swą wiarę w naturalne uprawnienia człowieka jako 
pierwotne wobec praw tworzonych przez ludzi. Podkreślił, że jedynym powo-
dem, dla którego wolny człowiek jest związany prawami, jest to, że sam dobro-
wolnie zgadza się być nimi związany. Na tej samej zasadzie podlega sądom, które 
te prawa tworzą. Skoro zatem pojedynczy człowiek, będący źródłem suweren-
ności (jako pierwotny władca), może podlegać uchwalonym prawom, to na tej 
samej zasadzie prawom i sądom może podlegać zbiór wolnych ludzi, jakim jest 
państwo. Jeśli bowiem taka podległość prawom nie narusza godności pojedyn-
czego człowieka, tym bardziej nie będzie naruszać ich godności jako całości. 
Wilson uznał, że państwo należy traktować jak przedsiębiorcę, który zawiera 
umowę. Jeśli świadomie odmawia jej realizacji, zachowuje się jak nieuczciwy 
kupiec i tak należy je traktować. Państwo nie może uchylić się od realizacji swo-
ich obowiązków, oświadczając, że jest suwerenne, gdyż obraziłoby to nie tylko 
stronę umowy, ale samą sprawiedliwość32. 

W podobnie kluczowych miejscach swojego uzasadnienia ideę godności 
przywołał inny z Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych, pełniący wówczas 
funkcję prezesa Sądu Najwyższego – John Jay. Był zwolennikiem silnej władzy 
federalnej; w swoich rozważaniach opisywał drogę, którą przeszli ludzie żyjący 
w Ameryce, od kolonistów żyjących w poszczególnych koloniach do połączo-
nych wspólnym celem obywateli, którzy powołali do życia konfederację, Konsty-
tucję oraz rząd federalny. Już tworząc Konstytucję, byli świadomi swych praw, 
własnej suwerenności oraz wynikających z niej pełni swych uprawnień. Dla Jaya 
wyrazem tego przemyślanego postępowania, któremu towarzyszyło poczucie 
własnej godności, było pierwsze zdanie preambuły, w którym zawarto dekla-
rację: „My, naród Stanów Zjednoczonych, [...], wprowadzamy i ustanawiamy 
dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję”. Oczywiście można 
w tym miejscu mieć zastrzeżenia, czy Jayowi w tym fragmencie chodziło akurat 
o godność człowieka, a nie na przykład o godność wynikającą z pełnionych funk-
cji i zaszczytnego działania. Takie wątpliwości rozwiewają jednak jego dalsze 
przemyślenia zawarte w wyroku. 

W dalszej części swoich wywodów Jay podkreślił, że w Ameryce nie ma nie-
równości między obywatelami: „[...] tu bowiem wszyscy obywatele są w pełni 
równi pod względem praw obywatelskich, a pod tym względem nie ma jednego 
obywatela niższego od drugiego”. Skutkiem tego jest także to, że jeden wolny 
obywatel może złożyć pozew zbiorowy przeciw wybranej grupie innych obywa-
teli (np. korporacji) lub odwrotnie. Strony takiego sporu przed sądem mają rów-
ne prawa, a taka procedura nie jest niezgodna z godnością żadnej ze stron. Stany 

32 Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (1793).
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Zjednoczone to bowiem kraj równej wolności (equal liberty) i żadna ze stron 
sporu sądowego nie może być uprzywilejowana tak, by naruszało to podstawy 
całego systemu politycznego, które Jay zawarł w jednym zdaniu: „równych praw, 
których się domagamy, równości, którą podziwiamy i chcemy utrzymać, i po-
wszechnej suwerenności, w której każdy obywatel uczestniczy”33. 

Podsumowując tę część rozważań, warto podkreślić kilka kwestii. Po pierwsze, 
za istotny uznać należy sam fakt pojawienia się idei godności człowieka w sprawie 
tak ważnej z punktu widzenia nowo powstałego państwa. Po drugie, można za-
uważyć, zwłaszcza w wypadku Wilsona, że wiara we wrodzoną godność człowieka 
jest pewnym aksjomatem, filozoficznym credo, z którego wywodzą się poglądy na 
państwo i prawo. Wreszcie trzeba także podkreślić, że autorami tych sformułowań 
byli Ojcowie Założyciele, ludzie zaangażowani zarówno w wojnę o niepodległość, 
jak i w uchwalenie Konstytucji. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że mamy 
tu do czynienia z quasi-autentyczną wykładnią przepisów Konstytucji. 

1.2.  Tomasz Paine i koncepcja naturalnej godności człowieka 
(natural dignity of man)

Jednym z najbardziej wpływowych i istotnych dla doświadczeń amerykań-
skich luminarzy myśli politycznej był Tomasz Paine34, który swoim talentem pi-
sarskim czynnie wspomógł rewolucję amerykańską. Paine sławę i popularność 
zdobył przede wszystkim jako autor Zdrowego rozsądku35 oraz Rights of Man 
[Praw człowieka]. Trzeba jednak pamiętać, że był on autorem innych pism (choć 
te nie przyniosły mu równie wielkiej sławy), a nadto niezwykle płodnym publi-
cystą, który opublikował wiele artykułów w amerykańskiej prasie. Część z nich 
pisał pod pseudonimem, dlatego dzisiaj trudno jest oszacować, jak wielka jest 
cała jego spuścizna. 

Zarówno we wspomnianych wyżej dziełach, jak i w późniejszych pismach 
tego „apostoła wolności”36 istotną rolę odegrała idea godności człowieka, pojmo-
wana nie jako elitarna oznaka statusu społecznego, lecz egalitarna wartość na-
leżna zarówno jednostce, jak i całemu rodzajowi ludzkiemu. Poglądy Paine’a na 
tak rozumianą ideę godności człowieka są ważne dodatkowo z jeszcze jednego 
powodu. Angielski rewolucjonista nie ograniczał wojny kolonistów z metropo-

33 Ibidem.
34 Tomasz Paine (11737–1809) – angielski filozof i publicysta polityczny, brał czynny udział 

w amerykańskiej wojnie o niepodległość; popierał rewolucję francuską; członek francuskiego Zgro-
madzenia Narodowego; przez rząd jakobinów osadzony w więzieniu; autor m.in. takich dzieł, jak: 
Zdrowy rozsądek, Prawa człowieka, Age of Reason, Agrarian Justice; zmarł w Nowym Jorku. 

35 T. Paine, Common Sense, Philadelphia 1776 [pol. wydanie: Zdrowy rozsądek, tłum. C. Błaszczyk, 
Warszawa 2016].

36 G. Claeys, Thomas Paine, Social and Political Thought, Washington 1989, s. 20. 
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lią jedynie do kwestii uzyskania niepodległości. Paine uznał sprawę Ameryki za 
związaną ściśle ze sprawą całej ludzkości37. Uważał, że bunt przeciwko Angli-
kom, który początkowo miał być ograniczony do walki o własne prawa, powi-
nien zamienić się w nową wyprawę krzyżową, w której chodziłoby już nie tylko 
o niepodległość i zerwanie z monarchią brytyjską, ale o rewolucję, która stanie 
się natchnieniem dla innych, ponieważ „kwestia Ameryki jest w wielkim stopniu 
kwestią całej ludzkości”38.

Jak ważna dla Paine’a była idea powszechnej i równej godności człowieka, 
świadczy też jego sprzeciw wobec niewolnictwa. W opublikowanym w 1775 r. ar-
tykule zatytułowanym African Slavery in America39 Paine uznał handel niewol-
nikami i związane z tym praktyki za sprzeczne ze światłem natury, z każdą za-
sadą sprawiedliwości i człowieczeństwa (contrary to the light of nature, to every 
principle of justice and humanity). Podkreślał, że każdy człowiek ma naturalne 
prawo do życia w wolności. Jest to prawo na równi przysługujące całemu rodza-
jowi ludzkiemu40. 

Także w niezwykle popularnym Zdrowym rozsądku (1776) Paine zawarł za-
równo bezpośrednie odniesienia do godności człowieka, jak i pośrednie stwier-
dzenia świadczące o tym, jak bliska była mu idea przyrodzonej i bezcennej war-
tości równo przynależnej każdemu człowiekowi, której nawet najpotężniejsza 
władza nie może go pozbawić. Jak pisze Zofia Libiszowska, w tym dziele Paine 
dał wyraz swej wiary w „uprawnienia, które każdy bez względu na swe urodze-
nie przynosi na świat”, w ich „niezmienność i nienaruszalność” oraz w „równość 
wobec prawa”41. Ponadto Paine był zwolennikiem ewolucyjnej genezy państwa, 
które rozwinięte już społeczeństwo powołało do życia drogą umowy społecz-
nej i decyzją wszystkich swoich członków, przekazując wybranej władzy część 
swoich prerogatyw. Powstanie państwa i rządu było, w jego mniemaniu, złem 
koniecznym, tym bardziej więc nadmierny rozrost władzy, a szczególnie abso-
lutystyczne nadużycia króla, oceniał jako zniewagę będącą naruszeniem umo-
wy społecznej42. W takim właśnie kontekście Paine pisał o właściwej godności 
człowieka (the proper dignity of man), którą porzuca każdy, kto sprzeniewierza 

37 T. Paine, Zdrowy rozsądek, op. cit., s. 14. 
38 W. Szyszkowski, Twórcy, op. cit., s. 19. 
39 T. Paine, African Slavery in America [online], http://thomaspaine.org/deattributed/af-

rican-slavery-in-america.html [dostęp 10.01.2019]. Ze względu na datę publikacji tego tekstu Zo-
fia Libiszowska nazwała Paine’a pierwszym abolicjonistą. Z pewnością tekst spotkał się z żywym 
odbiorem i trafił na niezwykle podatny grunt. Trzy tygodnie po jego ukazaniu powstało pierwsze 
(i jedno z najważniejszych) amerykańskie stowarzyszenie abolicjonistyczne (American Anti-Slave-
ry Society), które działało z dużymi sukcesami – już w 1780 r. Pensylwania zniosła niewolnictwo 
(eadem, Tomasz Paine. Obrońca praw człowieka, Warszawa 1976, s. 65). 

40 Ibidem. 
41 Ibidem, s. 82. 
42 Ibidem. 
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się rozumowi i odrzuca racjonalne argumenty przeciwko uciskowi monarchii 
brytyjskiej wobec swoich kolonii. Ktoś taki samorzutnie umieszcza się poniżej 
dzikich zwierząt43. Zresztą każde rządy absolutne Paine uważał za hańbę dla 
człowieka.

Kolejne publikacje Paine’a ponownie potwierdzają, jak istotna dla niego była 
idea godności jako wartość prawotwórcza (i państwowotwórcza). Paine w latach 
rewolucji amerykańskiej (tj. między 1776 a 1783) opublikował serię pamfletów 
pod wspólnym tytułem American Crisis [Amerykański kryzys]44, które – nawią-
zując do swego poprzedniego dzieła – podpisywał pseudonimem „Zdrowy Roz-
sądek”. Propagował w nich ideę niepodległości kolonii amerykańskich. Główne 
argumenty przemawiające za niepodległością ujmował w czterech zasadach: na-
turalnego prawa kontynentu do niepodległości, interesu wypływającego z nieza-
leżności, konieczności oraz korzyści moralnych wynikających z niepodległości. 
Także i w tych tekstach pojawiają się odniesienia do idei godności człowieka oraz 
powiązanych z nią wartości.

W drugim z „kryzysowych” pamfletów, pisanym jako list skierowany do Lor-
da Howe’a45, Paine wskazywał, że niepodległość to naturalne prawo i interes 
Ameryki (America’s natural right and interest). Podkreślał, że nie ma żadnych 
powodów, dla których koloniści mieliby być pozbawieni prawa decydowania 
o własnym losie. Jednocześnie krytycznie wypowiadał się o samej monarchii 
jako systemie, który upokarza godność człowieka (dignity of man)46. Zresz-
tą równie krytycznie o monarchii Paine wypowiadał się przy innych okazjach. 
We Francji w czasie rewolucji przyznawał, że nie czuje się osobistym wrogiem 
samych monarchów, lecz jest zdeklarowanym i nieustraszonym wrogiem tego, 
co nazywa się monarchią; swoją krytykę opierał na fundamentach, które uważał 
za niepodważalne, wręcz niezniszczalne. Po pierwsze, na przywiązaniu do czło-
wieczeństwa i troski o godność i honor całej ludzkiej rasy (the dignity and honor 
of the human race). Po drugie, na pogardzie wobec tych ludzi, którzy dają się rzą-
dzić – jak to określał – „dzieciom lub brutalom”. Wreszcie po trzecie, na krytyce 
toczonych przez monarchów wojen, czyli całego zła, jakie monarchia przyniosła 
ludzkości47. Warto jeszcze dodać, że przekazywanie władzy małoletnim Paine 

43 T. Paine, Common Sense, [w:] The Complete Writings of Thomas Paine, pod red. P.S. Fonera, 
New York 1945, s. 41.

44 Idem, American Crisis, [w:] The Complete Writings, op cit., s. 49–239. 
45 Richard Howe (1726–1799) – brytyjski polityk, arystokrata i wojskowy. W 1775 r. wysłany 

został do Ameryki w celu zażegnania konfliktu z koloniami; znany był ze swojej sympatii do koloni-
stów amerykańskich, po wybuchu powstania jako admirał dowodził brytyjską flotą skupioną u wy-
brzeży kontynentu, w 1788 r. złożył rezygnację z funkcji wojskowej i powrócił do Wielkiej Brytanii, 
gdzie z sukcesami kontynuował karierę polityczną. 

46 T. Paine, American Crisis, op. cit., s. 72.
47 Idem, Rights of Man, [w:] The Complete Writings, op. cit., s. 363. 
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uważał za niezgodne z racjami rozumowymi i uwłaczające godności rządzonego 
w ten sposób narodu48. 

Wątek upokorzeń, jakich władza metropolii dostarczała kolonistom, często 
przewijał się w jego pamfletach. W szóstym pamflecie Paine mocno i wyraziście 
krytykował wezwania do uznania wyłącznej władzy angielskiej nad koloniami 
z pominięciem praw i interesów zamieszkujących je kolonistów. Podkreślał, że 
w odróżnieniu od wyniosłej władzy, która pogardza swymi poddanymi, w kolo-
niach ocenia się „osoby i rzeczy według ich prawdziwej wartości” (persons and 
things by their real worth). Wezwania kolonistów, by ci ukorzyli się przed władzą 
i realizowali wyłącznie interesy brytyjskie (np. atakując Francuzów w ich kolo-
niach na północy Ameryki), określał jako uniwersalną zniewagę w stosunku do 
statusu, jaki człowiek posiada wśród wszystkich stworzeń, i wręcz obelgę dla 
jego Stwórcy49. 

Egalitarna i powszechna godność człowieka w publicystyce politycznej  
Paine’a obejmowała całą społeczność kolonistów, którym jako wspólnocie tak-
że przyznawał wyjątkową wartość, a to ze względu na ich przywiązanie do nie-
zależności. Z tego z kolei wynikały inne wyjątkowe cechy charakteru koloni-
stów: Ameryka w oczach Paine’a była miejscem szczególnym. Niezłomna wola 
kolonistów dodawała Ameryce uroku, który zwyciężał nad całym światem, 
a wrogów czynił potulnymi, nadawała godność, która częstokroć przewyższała 
władzę (dignity which is often superior to power)50. Paine miał zresztą nadzie-
ję, że wśród kolonistów obudzi się silne poczucie narodowej godności (strong 
sense of national dignity)51.

Także w jego kolejnym piśmie Prawa człowieka, opublikowanym w 1791 r. 
jako odpowiedź na Burke’owskie rozważania o rewolucyjnej Francji, poczesne 
miejsce zajmowała idea równej wartości wszystkich ludzi. Paine, co istotne, za-
miast polemizować z poszczególnymi tezami Burke’a, napisał właściwie anty-
manifest, pomyślany jako pewna całość, dzięki czemu jego dzieło wyróżniło się 
wśród licznych wówczas polemik z angielskim politykiem i filozofem52. 

Również w tym dziele idea godności człowieka pełni ważną funkcję norma-
tywną. Przede wszystkim należy podkreślić, że Paine odwoływał się do natu-
ralnej godności człowieka, opisując teorię praw naturalnych oraz własną wersję 
przejścia od stanu natury do społeczeństwa i powstania władzy. Godność czło-

48 Ibidem, s. 374. 
49 T. Paine, American Crisis, op. cit., s. 135.
50 Ibidem, s. 232. 
51 Ibidem, s. 237. 
52 „Jeśli Burke mówi w imieniu klas rządzących, on [Paine – M.U.] mówi w imieniu rządzo-

nych. Burke jest rzecznikiem szczególnych praw monarchii i arystokracji, on zaś suwerenności ca-
łego narodu; Burke uznaje prawa konstytucyjne, on prawa natury, Burke gloryfikuje przeszłość, on 
teraźniejszość” – E. Małłek, op. cit., s. 73.
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wieka miała w jego koncepcji ważną funkcję, ponieważ tylko rządy powstałe 
zgodnie z naturalną godnością człowieka są legitymizowane i mogą funkcjono-
wać. Godność człowieka w takim kontekście staje się wartością legitymizującą 
władzę utworzoną i działającą z poszanowaniem tej wartości lub przyczyną de-
legitymizacji władzy, która swoim pochodzeniem lub funkcjonowaniem narusza 
godność człowieka przynależną każdemu obywatelowi.

Paine w swojej teorii praw wychodził od odróżnienia praw naturalnych (na-
tural rights) od praw stanowionych w społeczeństwie (civil rights). Prawa natu-
ralne to prawa wynikające z faktu samego istnienia człowieka. Są to prawa my-
ślenia i osądu (intellectual rights, or rights of the mind) oraz wszystkie te upraw-
nienia do działania, jakie jednostka posiada w celu zapewnienia sobie własnego 
szczęścia i dobrobytu, z wyjątkiem tych, które są szkodliwe dla naturalnych praw 
innych. Natomiast prawa stanowione to te, które dotyczą człowieka jako człon-
ka społeczeństwa53. Paine wyjaśniał, że każde prawo stanowione ma u swych 
podstaw jakieś naturalne prawo przynależne wcześniej jednostce. Jednakże nie 
zawsze jego indywidualna władza jest wystarczająca, aby ze swoich uprawnień 
skorzystać. Paine miał tu na myśli regulacje, które dotyczą bezpieczeństwa i po-
rządku. W takim wypadku zasadne jest tworzenie przez państwo przepisów 
prawa, które mogą dotyczyć korzystania z uprawnień jednostki. Natomiast te 
wszystkie naturalne prawa, z których człowiek może korzystać samodzielnie, 
zachowuje w swoim wyłącznym posiadaniu. Wśród tych praw znajduje się naj-
ważniejsze z nich, tj. prawo myślenia – wolność do decydowania o sobie samym 
(w tym także w kwestiach religijnych)54. 

To prawo do własnych sądów i poglądów jest przynależne człowiekowi z na-
tury i nie pozbył się go nawet wtedy, gdy powstało społeczeństwo. Niemniej aby 
móc w pełni korzystać w społeczeństwie ze swoich praw i wolności (np. w celu 
rozstrzygnięcia sporów czy ochrony własności), stając się jego członkiem, oddał 
część z nich niejako w depozyt, dzięki czemu może korzystać z dobrodziejstw ży-
cia we wspólnocie (np. pomocy władzy w egzekwowania wyroków sądowych)55. 
Warto w tym miejscu dodać, że Paine powyższy fragment zapożyczył z Drugiego 
traktatu o rządzie Johna Locke’a, który opisywał w ten sposób cechy tzw. społe-
czeństwa politycznego56.

53 T. Paine, Rights of Man, op. cit., s. 275–276. 
54 Ibidem, s. 276. 
55 Ibidem. 
56 John Locke pisał, że „Żadne społeczeństwo polityczne nie może mieć miejsca bez istnienia 

w nim władzy zachowania własności i karania wszystkich przestępstw w tym społeczeństwie. Społe-
czeństwo polityczne istnieje tam i tylko tam, gdzie każdy z jego członków zrezygnował ze swej natu-
ralnej władzy i złożył ją w ręce wspólnoty nie wyłączając jednak tym samym możliwości odwołania 
się do ustanowionych przez nie praw” – idem, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, 
s. 222–223. Na marginesie można jedynie dodać, że wpływ Johna Locke’a na myśl polityczną Ojców 
Założycieli nie ograniczał się jedynie do teorii umowy społecznej. Por. Ł. Bartosik, The Influence of 
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Przedstawione wyżej rozważania doprowadziły Paine’a do trzech wniosków. 
Po pierwsze, każde prawo uchwalone przez władzę jest niejako zamiennikiem 
uprawnienia naturalnego. Po drugie, władza każdego rządu opiera się na tym 
zbiorze uprawnień naturalnych człowieka, a przez to wynika z faktu, że jednost-
ki oddały w depozyt do wspólnego zasobu społeczeństwa pewne swoje upraw-
nienia. Po trzecie, rząd swojej władzy, która jest efektem wspólnego zasobu 
przekazanych praw naturalnych, nie może wykorzystywać do naruszania tych 
praw naturalnych, których jednostki mu nie przekazały57. 

Paine’owska teoria praw naturalnych określała zatem sposób powstania pań-
stwa i władzy publicznej. Paine uważał, że dzięki jego teorii praw naturalnych 
łatwo odróżnić te rządy, które samoistnie wyrosły w danej społeczności lub po-
wstały na mocy umowy społecznej (social compact), od tych, które nie mogą po-
szczycić się taką genezą. Generalnie uważał, że można wskazać na trzy sposoby 
powstania władzy. Po pierwsze, władza czerpała swą genezę z przesądów i była to 
władza oparta na „kapłańskich wyroczniach i zabobonach”. Drugim sposobem 
była siła i wtedy władza spoczywała w rękach tych, którzy – jak Wilhelm Zdo-
bywca – przejęli ją przemocą. Rządy takie trwają dopóty, dopóki trwa przemoc, 
która je wspiera. Jak podkreślał Paine, aby wykorzystać wszelkie sposoby na 
wsparcie swojej dominacji, ci zdobywcy połączyli ze swą siłą oszustwo i stworzy-
li bożka, którego nazwali boskim prawem, zaprzęgając religię do swych celów, 
imitując władzę papieża58. 

Paine krytykował te rządy. Uważał, że taka władza, opierając się na sile 
i oszustwie, stanowi zniewagę dla naturalnej godności człowieka (the natural 
dignity of man). Tylko trzeci sposób powstania rządów, czyli oparty na rozumie, 
jest z nią zgodny. Władza nie jest jednak efektem umowy między poddanymi 
a rządzącymi. Byłoby to bowiem postawienie skutku przed przyczyną. Jedyny 
sposób, w jaki rządy mają prawo powstać, i jedyna zasada, zgodnie z którą mają 
prawo do istnienia, pojawiają się wtedy, gdy poszczególne osoby w ramach swo-
jego osobistego i suwerennego prawa zawarły ze sobą porozumienie w celu stwo-
rzenia rządu59.

Niestety – jak ubolewał Paine – powyższe prawdy nie są powszechnie uznawa-
ne, zwłaszcza w Europie. Z wyjątkiem rewolucyjnej Francji państwa i społeczno-
ści nadal są zbudowane na archaicznych regułach, które nie mają nic wspólnego 
z naturalnymi prawami i zasadami wypływającymi z rozumu. Najdobitniejszym 
tego przykładem są nierówności społeczne oparte na tytułach szlacheckich. 

John Locke’s Private Property Theory on the Founding Fathers and the Foundational Documents of 
the American Republic, [w:] Konstytucja USA: ze studiów nad amerykańskim systemem politycz- 
nym, pod red. M. Urbańczyka, Ł. Bartosika i M. Tomczaka, Poznań–Łódź 2018, s. 23–40.

57 T. Paine, Rights of Man, op. cit., s. 276.
58 Ibidem, s. 277.
59 Ibidem.
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Konstytucja Francji zniosła tytuły szlacheckie, dzięki czemu znikła arystokra-
cja, co Paine przewrotnie skomentował, pisząc, że arystokrata został wyniesiony 
do poziomu człowieka (the peer is exalted into man). Dalej prześmiewczo pisał, 
że tytuły to tylko przydomki, które powodują, iż człowiek staje się niepoważny, 
ciesząc się „nową wstążką jak dziecko”. Prawdziwie rozumny człowiek, spragnio-
ny swego przyrodzonego domu, którym jest całe społeczeństwo, potępia tego 
rodzaju złudne wartości – nazywane przez Paine’a błyskotkami. Taka racjonalna 
jednostka nie daje się zamknąć „w kole narysowanym magiczną różdżką”, która 
oddziela ją od prawdziwego życia60. 

Na szczęście, konkludował Paine, Francuzi w odpowiednim momencie od-
kryli, że status i godność w społeczeństwie (dignity in society) muszą być oparte 
na innych zasadach. Paine pisał, że godność musi być oparta na rzeczywistej 
podstawie charakteru zamiast na chimerycznym gruncie tytułów, dlatego też 
rewolucjoniści złożyli je w ofierze na ołtarzu Rozumu (they have brought their 
titles to the altar, and made of them a burnt-offering to Reason)61.  

Taką właściwą godność charakteru (the proper dignity of character) można 
odzyskać w drodze publicznej działalności i w walce z tyrańską władzą. Tak Paine 
opisywał postawę deputowanych francuskiego zgromadzenia ustawodawczego, 
którzy – jak głosił z emfazą – zostali wybrani przez największą grupę mężczyzn 
korzystających z prawa wyborczego, jaką kiedykolwiek widział europejski świat. 
To właśnie ci parlamentarzyści zostali wybrani w sposób właściwy, inaczej niż 
w Wielkiej Brytanii, gdzie deputowani pochodzą z „brudu wyludnionych okrę-
gów wyborczych” lub są uległymi przedstawicielami arystokratycznych gmin62. 
Nie może dziwić, że Paine był wielkim apologetą politycznego systemu, który 
był owocem rewolucji francuskiej. W wydanym w 1797 r. dziele Agrarian Justice 
pisał: „zawsze uważałem obecną konstytucję Republiki Francuskiej za najlepiej 
zorganizowany system, jaki ludzki umysł dotychczas wypracował”63. Widział 
jednak także jego wady. Krytycznie wypowiadał się o braku równości prawa wy-
borczego, które zostało oparte na kryterium fiskalnym64. 

W kontekście analizowanych w niniejszej pracy zagadnień warto wskazać, 
że Paine nie zawsze używał terminu godność w znaczeniu egalitarnej wartości 
przynależnej każdemu człowiekowi. Jednakże to właśnie takie pojmowanie idei 
godności człowieka leżało u podstaw całego jego systemu filozoficznego, poli-
tycznego i działalności publicznej. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię Phi-
lipa S. Fonera, który we wprowadzeniu do dzieł zebranych Tomasza Paine’a pod-
kreślił, że angielski rewolucjonista „podobnie jak Jefferson wierzył w godność 

60 Ibidem, s. 287. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem, s. 295. 
63 T. Paine, Agrarian Justice, op. cit., s. 607. 
64 Ibidem. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



54

zwykłego człowieka i wraz z nim nalegał, aby wszyscy ludzie mieli równe szanse 
kształtowania własnego losu i przeznaczenia świata, w którym żyli”. Ci, którzy 
czcili Jeffersona jako ojca demokracji, powinni pamiętać, że wyznawał on „takie 
same zasady”, jak te, które Paine zawarł w Prawach człowieka65. Jeszcze dobitniej 
rolę filozofii Paine’a określił Harvey J. Kaye, który uznał, że Amerykanie: „pod-
niesieni na duchu i pobudzeni przez Paine’a walczyli o prawa robotników, nale-
gali na wolność sumienia i rozdział państwa od Kościoła, domagali się zniesienia 
niewolnictwa, nawoływali do równych praw kobiet”66.

Podobnie dorobek Paine’a ocenia się w polskiej nauce prawa. Wskazuje się, 
że rozwinął on tezę o istnieniu nierozerwalnego związku między respektowa-
niem przez rządy praw człowieka a pokojem na świecie. Według niego warun-
kiem trwałego pokoju miało być poszanowanie godności, wolności, równości 
oraz prawa narodów do samostanowienia67. Równie apologetycznie o Painie wy-
powiada się Zofia Libiszowska, podkreślając, że ten „ubogi, bez wykształcenia 
i pozycji socjalnej Anglik odegrał czołową rolę w przeobrażeniach i wstrząsach 
ostatniego ćwierćwiecza osiemnastego wieku”68. Jego koncepcje oparte były na 
głębokim przekonaniu o posiadaniu przez człowieka, obok naturalnych praw, 
naturalnej godności, wartości przyrodzonej i niezbywalnej, równej dla wszyst-
kich, w tym także dla niewolników. 

1.3.  Równe stworzenie (equal creation) człowieka  
jako ekwiwalent idei godności człowieka  
w doktrynie Tomasza Jeffersona

Wydaje się, że postać Tomasza Jeffersona jest na tyle powszechnie znana, 
że nie potrzebuje szerszego przedstawienia69. Autor Deklaracji niepodległości, 
trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, jest postacią wyjątkowo ważną dla całej 
historii powszechnej. Rozważania o amerykańskiej myśli polityczno-prawnej bez 
odwołania się do jego spuścizny byłyby z definicji niepełne. Jak bowiem wskazuje 
się w literaturze przedmiotu, „pod piórem Jeffersona myśl polityczna i filozofia 
wieku Oświecenia oblekały się w realny prawny kształt”70. Nie ulega wątpliwości, 

65 P.S. Foner, Introduction, [w:] The Complete Writings, op. cit., s. xlv. 
66 H.J. Kaye, Thomas Paine and the Promise of America, New York 2005, s. 259. 
67 N. Baranowska, T. Chłopecki, Kilka słów o kształtowaniu się praw człowieka w okresie XVIII–

XX w., [w:] Księga dla naszych kolegów: prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ci-
ska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, pod red. J. Mazurkiewicza, Wrocław 
2013, s. 51. 

68 Z. Libiszowska, Tomasz Jefferson, Wrocław 1984, s. 5. 
69 O miejscu Jeffersona w amerykańskiej świadomości w interesujący sposób pisze T. Wie-

ciech, Unia w myśli politycznej Thomasa Jeffersona, Kraków 2012, s. 11–13.
70 Z. Libiszowska, Tomasz Jefferson, op. cit., s. 6.
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że Jefferson pozostawił po sobie niezwykły dorobek intelektualny i do historii 
przeszedł jako jeden z najwybitniejszych umysłów oświeconej Ameryki71, a jak 
pisze Wiktor Osiatyński: „niewielu polityków amerykańskich jego epoki i czasów 
późniejszych posiadało tak głęboką znajomość historii i myśli politycznej jak Jef-
ferson”72. Na tej bazie Jefferson stworzył własną doktrynę polityczno-prawną, bę-
dącą połączeniem uniwersalnych i ponadczasowych wartości z praktyką politycz-
ną i rzeczywistością społeczno-ekonomiczną Ameryki końca XVIII w. U podstaw 
zaś systemu filozoficznego Jeffersona leżała wiara w bezcenną wartość każdego 
życia, co potrafił podkreślać nawet w prywatnej korespondencji. Gdy w jednym 
z listów przedstawił listę zasad do przestrzegania w życiu codziennym, wskazy-
wał, że „cena godności jest wyższa niż głód, pragnienie i zimno”73.

Jefferson wychodził z założenia, że świat rządzi się pewnymi prawami, któ-
re człowiek może za pomocą swojego rozumu i racjonalnego myślenia odkryć, 
nazwać i zastosować. Ta prosta prawda na równi odnosi się do natury, jak i spo-
łeczeństwa – czyli świata stworzonego przez ludzi. Każdy człowiek obdarzony 
jest rozumem, co jest niezależne od jego rasy, pochodzenia i bogactwa. Tak samo 
każda jednostka obdarzona jest zmysłem moralnym, dzięki któremu rozróżnia 
zło i dobro, „stanowi to część natury każdego człowieka”74. Każdemu przysługują 
pewne uprawnienia – prawa naturalne. Jefferson pisał o tym już w 1774 r. w zakoń-
czeniu broszury Krótki przegląd praw brytyjskiej Ameryki (A Summary View of 
the Rights of British America), gdzie przypominał, że Amerykanie są członkami 
wolnego ludu, który domaga się swych praw, jako przysługujących mu ze wzglę-
du na prawo naturalne, a nie jako „dar najwyższego władcy”75. Z tych względów 
ludzie są równi w aspekcie moralnym, co prawo powinno respektować. Jednakże 
każdy człowiek używa swojego rozumu i zdolności inaczej. Dlatego nie ma rów-
ności faktycznej między ludźmi i w społeczeństwie tworzy się pewna hierarchia. 
Takie definiowanie równości Jefferson uważał za najsprawiedliwsze: „właściwe 
poczucie równości z korzyścią dla naszych uzdolnień, dla zdobyczy własnej pra-
cowitości”, kiedy zyskuje się „szacunek i zaufanie naszych rodaków nie z racji 
urodzenia, lecz z racji naszych czynów i ich oceny”76.

To właśnie zróżnicowane korzystanie z naturalnych właściwości każdego 
człowieka prowadzi do powstania tzw. naturalnej arystokracji (natural aristoc- 
racy). Jak pisał Jefferson w jednym z listów: „[...] istnieje wśród ludzi naturalna 

71 T. Wieciech, Wstęp, [w:] T. Jefferson, Uwagi o państwie Wirginia, tłum. T. Wieciech, Kraków 
2014, s. IX.

72 Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. 
A. Jaraczewski, Warszawa 1977, s. 169. 

73 T. Jefferson, List do Thomasa Jeffersona Smitha (21.02.1825), [w:] Wizje, op. cit., s. 277. 
74 T. Jefferson, Uwagi, op. cit., s. 130. 
75 Z. Libiszowska, Tomasz Jefferson, op. cit., s. 36. 
76 T. Jefferson, Pierwsze przemówienie inauguracyjne, [w:] Wizje, op. cit., 209–210. 
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arystokracja. Wyrasta ona z cnót i talentów”77. Dziedziczna arystokracja przy-
wilejów, władzy i pieniądza jest sprzeczna z naturą. Zgodna z nią jest natomiast 
hierarchia społeczna oparta na wykorzystaniu ludzkich umiejętności i pracowi-
tości. Natomiast „sztuczna arystokracja” oparta jest na bogactwie i urodzeniu 
i pozbawiona jest cnót i talentów, gdyby bowiem je posiadała, byłaby arystokra-
cją naturalną. 

Widać więc w myśli Jeffersona określony tok rozumowania. Naturalna rów-
ność rodzi równe uprawnienia każdego człowieka: prawo do życia, prawo do wol-
ności i prawo do dążenia do szczęścia, rozumiane także jako prawo do własności. 
Te uprawnienia przysługują każdemu i wywodzą się z samej natury człowieka – 
dziś powiedzielibyśmy z jego przyrodzonej i niezbywalnej godności. Po to, aby 
te prawa móc realizować, ludzie łączą się w społeczności i tworzą państwo. Wła-
dza w tym państwie musi być ograniczona, a rządzących zawsze należy trakto-
wać jak wilki, tj. jako zagrożenie dla rządzonych. Zresztą ta metafora pojawia się 
u Jeffersona kilkakrotnie, m.in. gdy o rządach w Europie pisał, że „największe zło 
grozi tam, gdzie jest najwięcej prawa”, i że „owce są szczęśliwsze pozostawione 
same sobie, aniżeli znajdując się pod opieką wilków”78. Władza musi być ogra-
niczona po to, aby była za słaba, by naruszać prawa jednostek. W takim kon-
tekście Jefferson w sposób nowatorski mówił także o dyskryminacji mniejszości 
i potrzebie przeciwdziałania przez prawo takim praktykom. W przemówieniu 
inaugurującym pierwszą kadencję na stanowisku prezydenta mówił o świętej za-
sadzie, „która głosi, że chociaż wola większości decyduje we wszystkich wypad-
kach, to wola ta, by stać się prawem, musi być rozsądna; [...] mniejszość posiada 
również uprawnienia, które muszą być chronione równymi prawami i których 
pogwałcenie byłoby uciskiem”79. 

Zakres władzy każdego rządu musi być ograniczony celami, dla których zo-
stał powołany, tj. realizacją i zabezpieczeniem wybranych praw naturalnych, 
gdyż – jak pisał  Jefferson – „rządzący nami mogą mieć władzę jedynie nad takimi 
naturalnymi prawami, jakie im poddaliśmy”80. Problemem jest jednak to, że wła-
dza negatywnie wpływa na ludzi. „W każdym rządzie na ziemi jest ślad ludzkiej 
słabości, jakiś pierwiastek zepsucia i zwyrodnienia, który przebiegłość odkryje, 
a niegodziwość niepostrzeżenie wydobędzie, udoskonali i usprawni. Każdy rząd 
wyrodnieje powierzony wyłącznie władcom. Sam lud jest zatem jego jedynym 
pewnym depozytariuszem”81. Dlatego właśnie Jefferson podkreślał konieczność 
ustanowienia systemu, w którym rząd byłby związany prawem. Szczegóły muszą 

77 T. Jefferson, List do Johna Adamsa (28.10.1813), [w:] Wizje, op. cit., s. 264. 
78 Idem, Uwagi, op. cit., s. 130. 
79 Idem, Pierwsze przemówienie, op. cit., s. 208–209. 
80 Idem, Uwagi, op. cit., s. 213. 
81 Ibidem, s. 200.
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być zawarte w konstytucji, a ograniczenia władzy muszą być „konkretne, sfor-
mułowane w kategoriach praw naturalnych i ludzkiej wolności”82. 

Dobrym przykładem takich regulacji może być Projekt statutu wolności re-
ligijnych Wirginii (Draft for a Bill for Establishing Religious Freedom), którego 
autorem był właśnie Jefferson83. Stwierdził on, że Bóg obdarzył człowieka rozu-
mem i jednocześnie uczynił jego umysł wolnym, „czyniąc go całkowicie niepo-
datnym na zakazy”, a następnie konkretnie wyliczył, które praktyki władzy wo-
bec obywatela ograniczają jego wolność sumienia i poniżają lub dyskryminują 
go w sferze publicznej. Za takie np. uznał wymaganie od kandydata na urząd 
publiczny potwierdzenia lub wyrzeczenia się danych dogmatów religijnych (np. 
wiary w Trójcę Świętą). Statut wskazywał, że takie zachowanie było bezprawnym 
pozbawieniem jednostki tych przywilejów i korzyści, do jakich ma przyrodzone 
prawo (a natural right) na równi z wszystkimi innymi obywatelami84. Następnie 
Jefferson wskazał, jakie działania państwa wobec religii są zakazane. Na koniec 
zaś ponowie odwołał się do filozoficznych przesłanek i koncepcji prawa natu-
ralnego. Statut zamyka deklaracja, że wszystkie prawa zapewnione przez nią są 
naturalnymi prawami człowieka (w oryginale „człowieczeństwa”: the natural  
rights of mankind) i jakakolwiek ustawa, które w przyszłości będzie je ograni-
czać, będzie naruszeniem prawa naturalnego85. 

Jednocześnie Jefferson miał także świadomość, że nawet najlepiej urządzo-
ne rządy nie przetrwają bez właściwie ukształtowanego społeczeństwa. Idealna 
byłaby wspólnota wolnych obywateli zajmujących się głównie rolnictwem i ho-
dowlą, a nie mieszkających w coraz większych miastach i pracujących najemnie. 
W kontekście określonego tu problemu badawczego istotne jest podkreślanie 
przez Jeffersona roli edukacji i wykształcenia. Na marginesie warto zaznaczyć 
powiązanie edukacji z godnością człowieka, na co w tym samym czasie zwraca-
ła uwagę Mary Wollstonecraft w kontekście walki o godność kobiet. Natomiast 
w XX w. podobne powiązanie tych idei obecne jest u Marthy Nussbaum w kon-
tekście koncepcji potencjalności i roli edukacji dla poszanowania godności czło-
wieka. W wypadku Jeffersona należy wspomnieć o jego inicjatywie stworzenia 
systemu powszechnej edukacji, choć akurat ten projekt został odrzucony86.

Jefferson był przekonany, że wolność nie utrzyma się w społeczeństwie „ludzi 
ciemnych”, inaczej zaś będzie w społeczeństwie ludzi oświeconych. Jak bowiem 

82 W. Osiatyński, Thomas Jefferson (1743–1826), [w:] Wizje, op. cit., s. 171. 
83 Projekt statutu wolności religijnej Wirginii został przedstawiony na posiedzeniu legislatywy 

w 1779, został jednak uchwalony dopiero w 1786 r. 
84 T. Jefferson, Projekt statutu wolności religijnych Wirginii, [w:] Wizje, op. cit., s. 206.
85 Ibidem, s. 207. 
86 Dopiero ustawa o utworzeniu akademii doczekała się realizacji. Szerzej na ten temat: 

M. Urbańczyk, Tomasz Jefferson jako „duchowy ojciec” Biblioteki Kongresu, [w:] Biblioteki i archiwa 
na jednolitym rynku cyfrowym, pod red. K. Chałubińskiej-Jentkiewicz, K. Kakareko i J. Sobczaka, 
Poznań 2018, s. 187–200.
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zaznaczał, świadomy swych interesów, racjonalny i oświecony lud przekaże wła-
dzę tym, którzy powinni ją wykonywać, tj. „naturalnej arystokracji” mądrości, 
rozumu i cnoty87. Jednym z podstawowych narzędzi służących do stworzenia 
właściwie funkcjonującej wspólnoty jest zatem edukacja ludzi. Jefferson pisał, 
że „umysły ludzi muszą być w niejakim zakresie usprawnione, [...] ulepszenie 
naszej konstytucji musi tu przyjść z pomocą powszechnej edukacji”88.

Jedno z najważniejszych dzieł Jeffersona to bez wątpienia Deklaracja nie-
podległości Stanów Zjednoczonych. W tym miejscu jednak warto omówić nie 
jej końcową wersję, poprawioną i uzupełnioną najpierw przez pozostałych 
członków komitetu redakcyjnego, a potem przez sam Kongres, lecz jej pier-
wotny tekst, który był wyłącznie dziełem Jeffersona. Jedno z otwierających go 
zdań w amerykańskiej literaturze przedmiotu często przedstawiane jest jako 
quasi-definicja godności człowieka89. Tym bardziej więc Jeffersonowską wersję 
Deklaracji należy uznać za opisową definicję godności człowieka, zwłaszcza że 
usunięte fragmenty są niezwykle istotne dla problemu badawczego. W pierwot-
nej wersji drugie zdanie Deklaracji brzmiało: „Uważamy następujące prawdy za 
święcie i niezaprzeczalnie (sacred and undeniable) oczywiste, że wszyscy ludzie 
są stworzeni wolni i niezależni (independent), że z tego równego stworzenia 
(equal creation) wywodzą oni prawa przyrodzone i niezbywalne (inherent and 
inalienables), wśród których są ochrona życia, wolność i dążenie do szczęścia”90.

W kontekście niniejszych rozważań ważne w tym miejscu będą wnioski wy-
nikające z porównania tej pierwotnej definicji z jej ostateczną, przyjętą wersją 
oraz ze współczesnymi próbami definiowania godności człowieka. Po pierwsze, 
okazuje się ponownie, że Jefferson w swoich poglądach był radykałem. W jego 
wersji bowiem „prawdy (truths)” są nie tylko „oczywiste (self-evident)”, ale oczy-
wiste w sposób „uświęcony i niepodważalny (sacred and undeniable)”. Po drugie, 
w ostatecznej wersji tekstu ludzie co prawda rodzą się wolni, ale już nie nieza-
leżni (independent), co może dopuszczać sytuację, w której niektórzy z ludzi są 
w stanie zależności od innych (np. jako niewolnicy). Po trzecie, usunięto od-
niesienie do równego stworzenia (equal creation), z którego ludzie wywodzić 

87 W. Osiatyński, Thomas Jefferson, op. cit., s. 173. 
88 T. Jefferson, Uwagi, op. cit., s. 200. 
89 „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are en-

dowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the 
pursuit of Happiness”. 

90 „We hold these truths to be [sacred and undeniable] selfevident, that all men are created 
equal and independent; that from that equal creation they derive in rights inherent and inalien-
ables, among which are the preservation of life, and liberty and the pursuit of happiness”, [w:] Jef-
ferson’s draft of the Declaration of Independence, 28 June, 1776 [online] [dostęp 10.01.2019], http://
www.let.rug.nl/usa/documents/1776-1785/jeffersons-draft-of-the-declaration-of-independence.
php. Jedynie na marginesie warto dodać, że tłumaczenie na j. polski zawarte w zbiorze pod red. 
W. Osiatyńskiego nie do końca oddaje istotę i ducha Jeffersonowskiego projektu. 
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mogą swoje przyrodzone i niezbywalne prawa. Po czwarte, ludzie obdarzeni są 
jedynie pewnymi niezbywalnymi prawami, ale już nie przyrodzonymi (inher- 
ent), co ponownie może sugerować, że uprawnienia te mogą przykładowo być 
zmieniane. Wreszcie na koniec warto wskazać, że w ostatecznej wersji Dekla-
racji pojawiło się bezpośrednie odniesienie do Stwórcy, czego nie było w wersji 
pierwotnej. Z pewnością nie należy nadmiernie eksponować znaczenia tej ostat-
niej zmiany, przykładowo wskazując, że Jefferson chciał przedstawić wersję bar-
dziej zeświecczoną. Pisał on bowiem o prawdach „oczywistych w sposób święty” 
oraz o tym, że ludzie są stworzeni – w domyśle przez Boga. Nadto także zmiana 
źródła pochodzenia praw – ze stwierdzenia o tym, że ludzie sami wywodzą ich 
treść, na zwrot o obdarzeniu ich tymi prawami przez Boga – oddala ostateczną 
wersję od oświeceniowej krytyki religii. 

Interesujące będzie także porównanie Jeffersonowego passusu ze współczes- 
nymi definicjami godności. Przykładowo godność człowieka często definiuje się 
jako przyrodzoną i niezbywalną bezcenną wartość przynależną każdemu czło-
wiekowi z racji bycia człowiekiem. Porównując współczesną definicję z uświęco-
nym i niezaprzeczalnym równym stworzeniem ludzi, z którego wywodzić mogą 
swe przyrodzone i niezbywalne prawa, okazuje się, że Jefferson idealnie zde-
finiował wartość, którą współcześnie określamy terminem godność człowieka, 
a którą sam nazwał równym stworzeniem (equal creation) – prawdą uświęconą, 
czyli bezcenną, równą dla wszystkich ludzi (gdyż każdy został stworzony/uro-
dzony), z której to prawdy wypływają przyrodzone i niezbywalne prawa czło-
wieka. 

Dodatkowym argumentem za tym, jak ważną dla Jeffersona wartością była 
idea równego stworzenia, będzie jego pełna pasji krytyka niewolnictwa, którą 
usunięto z ostatecznej wersji Deklaracji niepodległości. Jefferson miał świado-
mość tego, jak ważnym i trudnym problemem dla powstającego państwa jest 
zakaz posiadania niewolników i handlu nimi. W Autobiografii z przekąsem 
konkludował, że „zdanie potępiające niewolnictwo mieszkańców Afryki zostało 
skreślone na życzenie delegatów Karoliny Południowej i Georgii, które to kolo-
nie nigdy nie starały się zahamować importu niewolników, a przeciwnie, prag- 
nęły, by trwał nadal. Nasi bracia z Północy również, jak sądzę, czuli się nieco 
dotknięci tymi słowami krytyki, bo chociaż ludzie tamtejsi sami niewiele mają 
niewolników, to jednak zajmują się w dużym stopniu ich przewozem”91. Jak pi-
sał Jefferson w projekcie Deklaracji: „on [król – M.U.] prowadził okrutną wojnę 
przeciwko samej naturze ludzkiej, gwałcąc jej najświętsze prawa do życia i wol-
ności w odniesieniu do członków odległego narodu, który nigdy go nie obraził, 
porywając ich i oddając w niewolę na drugą półkulę lub narażając na nędzną 
śmierć w czasie transportu. Ten piracki proceder, hańba potęg niewiernych – oto 

91 T. Jefferson, Autobiografia, [w:] Wizje, op. cit., s. 186. 
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sposób walki chrześcijańskiego króla Wielkiej Brytanii. Postanowiwszy utrzy-
mać rynek, na którym sprzedaje się i kupuje LUDZI [sic!], oddał w nierząd swe 
prawo weta dla utrącenia każdej legalnej próby zakazu lub ograniczenia owego 
haniebnego handlu. A iżby w tym nagromadzeniu okropności nie zbrakło już 
niczego – podburza teraz tych właśnie ludzi do zbrojnych wystąpień przeciw 
nam, aby nabyli tę samą wolność, której on ich pozbawił, za cenę mordowania 
obywateli, których im narzucił, spłacając w ten sposób poprzednie zbrodnie po-
pełnione przeciw wolności jednego narodu zbrodniami, do jakich ich popycha 
przeciwko życiu innego”92. 

Niewolnictwo Jefferson określił jako okrutną wojnę przeciw samej naturze 
człowieka (cruel war against human nature itself), czyn naruszający najbardziej 
święte uprawnienia człowieka do życia i wolności (violating it’s most sacred 
rights of life and liberty). Widać więc zatem, że sprzeciw wobec niewolnictwa 
wypływał u Jeffersona wprost z przekonania o wyjątkowej wartości każdego 
człowieka. Zresztą krytykę niewolnictwa piórem łączył z działaniami w praktyce 
w sferze prawa i polityki. Pracując jako adwokat, reprezentował przed sądem 
czarnych mieszkańców Nowej Anglii93. Kiedy rozpoczynał karierę polityczną 
w 1769 r., został członkiem legislatury Kolonii Wirginii (House of Burgesses). 
Już w tym czasie Jefferson uchodził za polityka posiadającego radykalne poglądy, 
nie tylko w kwestii stosunków z metropolią, ale też wobec niewolnictwa. Jako de-
putowany Jefferson napisał projekt ustawy, który zezwalał na wyzwalanie swo-
ich niewolników94. Jak sam przyznał w Autobiografii, wystąpił raz jeden z wnio-
skiem o wyzwolenie niewolników, który jednak upadł: „[...] w istocie bowiem 
w czasie rządów królewskich nikt nie mógł oczekiwać, by jakiekolwiek liberalne 
posunięcia zostały uwieńczone powodzeniem”95. 

We wspomnianym wcześniej Krótkim przeglądzie praw brytyjskiej Ameryki 
Jefferson, krytykując króla za niewłaściwe używanie prawa weta, pisał, że: „Jego 
Królewska Mość odrzucał prawa najbardziej nawet zbawienne. Obalenie niewol-
nictwa jest upragnionym celem tych kolonii, w których zostało ono niefortunnie 
wprowadzone w czasie ich zakładania. Lecz przed uwolnieniem posiadanych 
niewolników należy koniecznie zabronić wszelkiego dalszego ich przywozu 
z Afryki”96. Swój negatywny stosunek do niewolnictwa ponownie wyraził już 
jako członek Kongresu. W 1784 r. przedstawił amerykańskiemu parlamentowi 
raport, w którym postulował – obok ekspansji na terytoria zachodnie – uchwa-
lenie zakazu niewolnictwa na nowo podbitych terenach na zachodzie. Podobnie 
jak w wypadku Deklaracji niepodległości, fragment dotyczący niewolnictwa nie 

92 Ibidem, s. 188. 
93 M. Ciepluch, op. cit., s. 79. 
94 L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1999, s. 79.
95 T. Jefferson, Autobiografia, op. cit., s. 178.
96 Idem, Krótki przegląd praw brytyjskiej Ameryki, [w:] W. Osiatyński, Wizje, op. cit., s. 180.
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znalazł się w ostatecznej wersji ustawy w sprawie nowych terytoriów, którą Kon-
gres przyjął w 1787 r.97 

Wiele zdań krytyki niewolnictwa znajdziemy także w jego jedynym zwartym 
dziele, zatytułowanym Uwagi o państwie Wirginia98. Ponownie zawarł tam po-
stulat uchwalenia ustawy nadającej wolność wszystkim urodzonym po jej wej-
ściu w życiu. Jednocześnie Jefferson miał świadomość konieczności zadbania 
o nowych obywateli państwa – postulował udzielenie im różnych form wsparcia, 
przewidując, że wyzwoleńcy nie poradzą sobie w nowej dla nich rzeczywistości 
bez pomocy państwa99. I choć dziś Jeffersona można krytykować za jego poglądy, 
że obie rasy nie będą mogły żyć pokojowo w jednym państwie, a idea wysyłania 
niewolników do Afryki może budzić wątpliwości, to cóż może być bardziej spra-
wiedliwego i słusznego, zgodnego z prawami naturalnymi niż odesłanie porwa-
nych do ich rodzinnego kraju. Zwłaszcza, że Jefferson przewidywał przyznanie 
pomocy nowemu państwu, pisząc, że „konieczne będzie ogłosić, iż są oni wol-
nymi i niepodległymi ludźmi i póki nie okrzepną, objąć ich ochroną i zawrzeć 
z nimi sojusz”100.

Podobnie inne uwagi, m.in. dotyczące różnic zdolności między rasami, trze-
ba rozpatrywać w kontekście, w jakim zostały napisane. Jefferson, pisząc o de-
ficytach zdolności czarnej rasy, odrzucał bowiem tezę o jej naturalnych skłon-
nościach do kradzieży i braku poszanowania prawa własności. Uważał – i to jest 
zdecydowanie istotniejsze dla problemu badawczego – że powyższe braki są wy-
nikiem fatalnego położenia społecznego niewolników. Był bowiem przekonany, 
że zmiana położenia człowieka winna zmienić jego pojęcia dobra i zła101.

Widać więc, że Jefferson zaciekle krytykował istniejący za jego życia system 
niewolnictwa i handlu ludźmi102. Uważał, że niewolnictwo ma nieszczęsny wpływ 
na obyczaje amerykańskiego społeczeństwa. Pisał, że „całość stosunków pomię-
dzy panem a niewolnikiem jest nieustającym praktykowaniem najbardziej gwał-
townych uczuć, najbardziej nieustępliwego despotyzmu po jednej stronie i po-

 97 W. Osiatyński, Thomas Jefferson, op. cit., s. 165–166. 
 98 T. Jefferson, Uwagi o państwie Wirginia, tłum. T. Wieciech, Kraków 2014.
 99 Ibidem, s. 186: „Uwolnić wszystkich niewolników urodzonych po uchwaleniu ustawy [...]. 

Winni pozostawać z rodzicami do określonego wieku [...], wówczas to powinni być osiedlani w takim 
miejscu, jakie okoliczności czasu uczynią najbardziej odpowiednimi, wysyłani z uzbrojeniem, sprzę-
tami domowymi i przedmiotami rękodzieła, nasionami, parami użytecznych zwierząt domowych”. 

100 Ibidem. 
101 Ibidem, s. 193. 
102 Bez wartości wydają się zarzuty, iż sam posiadał niewolników. Mieszkając w stanie niewol-

niczym, prowadząc gospodarstwo rolne, pozbywając się niewolników Jefferson skazałby się po pro-
stu na bankructwo (a swoją rodzinę na biedę) wśród gospodarstw rolnych i plantacji, na których 
nadal korzystano z darmowej siły roboczej. W tej kwestii Jefferson postępował tak jak inni, choć 
wbrew swym poglądom. Przykładowo Zofia Libiszowska przytacza przykład ogłoszenia, które Jef-
ferson dał za zbiegłym niewolnikiem w miejscowej gazecie; eadem, Tomasz Jefferson, op. cit., s. 29.
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niżającego podporządkowania po drugiej”103. Podkreślał, że te negatywne skutki 
mają wieloraki charakter. Istniejąca sytuacja pozwala bowiem „jednej połowie 
obywateli gwałcić prawa drugiej, przekształca tamtych w despotów, a tych we 
wrogów, niszczy moralność jednej części i amor patriae drugiej”. Poza tym wraz 
z moralnością ludzi zniszczeniu ulega również ich pracowitość104. Kwestia nie-
wolnictwa powracała w myśli Jeffersona wielokrotnie. Krytycznie wypowiadał 
się o działaniach Kongresu w sprawie kompromisu Missouri. Chciał powszech-
nej emancypacji i deportacji niewolników i sądził, że stopniowo uda się te po-
stulaty zrealizować. Uważał jednak, iż Kongres nie ma uprawnień do tego, by 
decydować, że niewolni mieszkańcy danego stanu mogą uzyskać wolność albo 
że zabronione jest im mieszkać w danym stanie105. 

Równie krytycznie oceniał inny aspekt życia w koloniach (istotny dla niniej-
szych rozważań), tj. nadużycia w ramach procedury sądowej. Zgodnie z przepi-
sami ustawy uchwalonej przez parlament brytyjski (jako reakcja na „herbatkę” 
bostońską), oskarżeni koloniści mieli być sądzeni przez Sąd Ławy Królewskiej 
obradujący w Middlesex, w Wielkiej Brytanii. Tam też mieli zeznawać świadko-
wie. Jefferson wskazywał, że taki proces nie może być sprawiedliwy – oskarżony 
będzie bowiem sądzony bez praktycznej możliwości obrony, bycie zaś świad-
kiem w takim procesie jest niczym innym, jak pieniężną karą, gdyż świadkowie 
musieli wydatki (ponad arbitralnie ustaloną przez królewskiego gubernatora 
kwotę) pokrywać z własnej kieszeni106. Ta krytyka działań brytyjskiego króla 
i parlamentu w tej sferze jest istotna, gdyż w XX w. to właśnie dbałość o sprawie-
dliwe procedury i brak nadużyć w ramach postępowań karnych stała się ważnym 
kontekstem, w którym idea godności człowieka uwidoczniła swój wpływ w orze-
czeniach Sądu Najwyższego. 

Podobnie bardzo krytycznie Jefferson oceniał regulacje dotyczące działania 
sądów w nowo powstających hrabstwach na zachodzie kolonii. Król bowiem za-
bronił wydzielania nowych hrabstw, jeśli nowa jednostka nie zrzeknie się swej 
reprezentacji w legislatywie. W ten sposób monarcha ograniczał liczbę depu-
towanych. W praktyce jednak prowadziło to do sytuacji, w której hrabstwa nie 
miały wyznaczonej zachodniej granicy i były bardzo rozległe, co powodowało 
konieczność dalekich podróży do miast, w których obradowały sądy i inne in-

103 T. Jefferson, Uwagi, op. cit., s. 218. 
104 Ibidem, s. 219. 
105 T. Jefferson, List do Johna Holmesa, (22.04.1820), [w:] Wizje, op. cit., s. 274.
106 Ibidem, s. 198–199: „Także świadkowie, po otrzymaniu sumy, jaką gubernator uzna za odpo-

wiadającą ich przewidywanym wydatkom – mają być zobowiązani do wystąpienia w sprawie. Jest 
to innymi słowy, opodatkowanie ich do wysokości wpłacanej przez nich kaucji, którą gubernator 
ustala całkowicie według własnego uznania [...]. Zaś nieszczęsny przestępca, jeśli zdarzy mu się po-
pełnić występek po tej stronie oceanu, odarty z przywileju sądzenia przez równych sobie sąsiadów, 
oddalony od miejsca, gdzie znajdują się wszystkie dowody jego sprawy, bez pieniędzy, bez rady, 
bez przyjaciół i bez dowodu uniewinniającego, stanie przed sądem z góry nastawionym skazująco”.
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stytucje władzy publicznej. Jefferson pytał retorycznie, czy monarcha chce w ten 
sposób ogłosić światu, że jego poddani mają wyrzec się zaszczytnego prawa re-
prezentacji wraz ze wszystkimi wypływającymi z niego korzyściami i uznać sie-
bie za niewolników jego monarszej woli107. 

Dla charakterystyki idei godności człowieka ważny jest także sprzeciw Jef-
fersona wobec nierówności społecznych wynikających z hierarchii feudalnej. 
Miały temu służyć inicjatywy legislacyjne, jakie podjął po powrocie do Wirginii 
(1776). Jak ujął to Osiatyński, celem Jeffersona była likwidacja arystokratycz-
nych przywilejów feudalnych, a następnie stworzenie chwalonej przez niego 
„naturalnej arystokracji” opartej na umiejętnościach i zdolnościach, a nie na 
dziedziczeniu czy bogactwie108. Miał bowiem świadomość, że równość urodze-
nia nie zawsze przekładała się na równość warunków życia, co jasno wynikało 
z przewagi idei wolności nad ideą równości. W jednym z listów podkreślał, że 
w Ameryce nie ma żadnych innych różnic między ludźmi aniżeli te, które ist-
nieją między osobami prywatnymi a urzędnikami z racji pełnionych urzędów 
i wykonywania władzy w imieniu praw. Z kolei wśród osób niepełniących żad-
nych funkcji publicznych „najbiedniejszy robotnik jest na równi z najzamoż-
niejszym milionerem”. Jefferson z sarkazmem stwierdzał, że wiedza o rangach 
społecznych ze względu na urodzenie czy urząd publiczny jest wystarczająca, 
żeby uznać, że oparcie społeczeństwa na takim pomyśle jest złe. Uważał, że zło, 
jakie tego typu nierówności wyrządzają w społeczeństwie, może wzbudzać jesz-
cze emocje wyłącznie w Europie, gdzie godność człowieka jest zagubiona w ar-
bitralnych dystynkcjach (the dignity of man is lost in arbitrary distinctions)109.  
Tego problemu nie ma w Ameryce, gdzie każdy obywatel jest równy wobec pra-
wa i siebie wzajemnie. Natomiast w Europie, „gdzie wielu pełza pod naciskiem 
niewielu”, „gatunki ludzkie podzielone są wedle kilku stopni poniżenia (sev- 
eral stages of degradation)”110. Zresztą Jefferson generalnie bardzo krytycznie 
odnosił się do relacji społeczno-ekonomicznych w Europie. W innym miejscu 
pisał, że doświadczenie pokazuje, że „człowiek jest jedynym zwierzęciem po-
żerającym osobników własnego gatunku; nie mogę bowiem znaleźć łagodniej-
szego określenia dla systemu rządów w Europie ani dla powszechnego żerowa-
nia bogatych na biednych”111. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że także tu Jefferson wyprzedzał swą epokę, 
gdyż widział potrzebę likwidowania największych różnic społecznych i uważał, 

107 T. Jefferson, Krótki przegląd praw brytyjskiej Ameryki, op. cit., s. 200–201.
108 W. Osiatyński, Thomas Jefferson, op. cit., s. 164. 
109 T. Jefferson, Observations on Démeunier’s Manuscript (June 22, 1786), [w:] Memoir, Cor-

respondence and Miscellanies. From the Papers of Thomas Jefferson, t. 1, pod red. T.J. Randolpha, 
Charlottesville 1829, s. 422. 

110 Ibidem. 
111 T. Jefferson, List do pułkownika Carringtona (16.01.1787), [w:] Wizje, op. cit., s. 243.
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że obowiązkiem państwa jest nie dopuścić w tym względzie do stanu sprzeczne-
go z prawem naturalnym. Takie działania – zmierzające do ograniczenia wolno-
ści na rzecz równości ekonomicznej – współcześnie często uzasadnia się właśnie 
argumentacją godnościową (którą odnaleźć możemy w doktrynie sędziego Wil-
liama J. Brennana)112 i taka właśnie pojawia się u Jeffersona. Wskazywał bowiem 
na sytuacje skrajne, które w sposób bezsprzeczny naruszają prawa naturalne. 
Za takie uważał okoliczności, w których własność ziemi jest zarezerwowana dla 
niewielu, natomiast duża część społeczeństwa nie może się utrzymać, gdyż nie 
ma gdzie pracować. Nie posiada ziemi, mimo że chciałaby móc samodzielnie 
ją uprawiać. Taka myśl pojawiła się u Jefferson już w 1785 r., kiedy to w liście do 
wielebnego Jamesa Madisona, pisał, że: „równy podział stanu posiadania jest 
rzeczą niewykonalną, lecz skoro podział tak krzycząco nierówny wywołuje tyle 
straszliwej nędzy wśród ogółu ludności, autorzy praw powinni nie szczędzić po-
mysłowości dla umożliwienia dalszych działów, starając się tylko, by dokony-
wać ich zgodnie z przyrodzonymi ludziom uczuciami [...]. Jeżeli w jakimś kraju 
znajdują się ziemie nieuprawne albo ludzie ubodzy bez pracy, oznacza to, iż tak 
bardzo rozszerzono tam prawo własności, że pogwałciło ona prawo naturalne”113. 

Inne pośrednie ślady normatywnego wpływu idei godności człowieka na po-
glądy Jeffersona znajdziemy w jego aktywności politycznej. Oprócz wyżej wspo-
mnianych warto przypomnieć, że projektowi amerykańskiej konstytucji zarzu-
cał brak karty praw114. Kolejnym przykładem może być jego reakcja na uchwalo-
ną przez Kongres w czasie prezydentury Johna Adamsa, w 1798 r., ustawę o cu-
dzoziemcach i działalności wywrotowej, która ograniczała prawa obywatelskie. 
Jefferson samodzielnie przygotował rezolucję przyjętą przez legislatywę stanu 
Kentucky. Uchwała potępiała przyjęte przepisy jako niezgodne z Konstytucją, 
Kartą Praw i ideałami demokratycznymi i groziła secesją stanu w razie utrzyma-
nia ich jako obowiązujących115. 

Także w Projekcie konstytucji dla Wirginii Jefferson zawarł swe poglądy 
i koncepcje zbieżne z ideą godności człowieka. Po pierwsze, przewidywał po-
wszechne prawo wyborcze dla wszystkich mężczyzn (nieograniczone cenzusa-

112 Por. rozdz. III.2 oraz IV.3 niniejszej monografii. Warto od razu podkreślić, że w tym kon-
tekście idea godności człowieka odegrała niebagatelną rolę w doktrynie ruchu praw obywatelskich, 
a zwłaszcza myśli politycznej Martina Luthera Kinga. Współcześnie w tym kontekście liczne odwo-
łania do godności człowieka odnaleźć można w filozofii Marthy C. Nussbaum. 

113 T. Jefferson, List do wielebnego Jamesa Madisona (28.10.1785), [w:] Wizje, op. cit., s. 240. 
114 Tak m.in. w Liście do Jamesa Madisona (20.12.1787), s. 246: „Powiem Panu teraz, co mi się nie 

podoba. Po pierwsze brakuje tutaj karty praw, które zapewniałyby jasno i bez sofizmatów wolność 
[...]”; Wizje, op. cit., s. 246. W innym liście pisał, „tym czego także od pierwszej chwili nie apro-
bowałem, jest brak karty praw, które strzegłyby wolności przed zagrożeniem zarówno ze strony 
ustawodawczej, jak i wykonawczej władzy rządu; zob. T. Jefferson, List do Francisa Hopkinsona 
(13.03.1789), [w:] Wizje, op. cit., s. 250. 

115 W. Osiatyński, Thomas Jefferson, op. cit., s. 167.
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mi majątkowymi). Po drugie, Konstytucja przewidywała wolność dla wszystkich 
urodzonych po 31 grudnia 1800 r. 

Jak wysoko Jefferson cenił pewne wartości, pokazuje także to, co on sam 
uważał za największe sukcesy swojego życia. Na nagrobku Jefferson kazał wyryć 
wzmianki o swych trzech osiągnięciach: Statucie o wolność religijnej, Deklaracji 
niepodległości i ustawie o powołaniu uniwersytetu. Był idealistą, dlatego wiara 
w pewne absolutne wartości konieczne dla życia człowieka nie była mu obca. 
Zgadzał się z twierdzeniami, że społeczeństwo musi być oparte na wierze w pew-
ne aksjomaty i absoluty. Wśród takich wymieniał wolność, prawdę, prawość i ho-
nor116. Stąd już tylko krok do uznania, że także nienazwaną ideą tożsamą w skut-
kach z aktem równego stworzenia (equal creation) jest godność człowieka, z której 
wypływa właśnie wolność, prawda, prawość i honor w życiu człowieka postrzega-
nego jako jednostka i jako członek wspólnoty, w której żyje. 

Podsumowując powyższe rozmyślania, należy wskazać, że bezpośrednią 
ideą (choć nie zawsze nazywaną w ten sam sposób), która leżała u podstaw fi-
lozofii i doktryny polityczno-prawnej Jeffersona była idea godności człowieka, 
wyrażająca się w przekonaniu o istnieniu bezcennej i egalitarnej wartości każ-
dego istnienia ludzkiego, z której wypływają przyrodzone i niezbywalne prawa. 
Ochronie realizacji tych praw najlepiej służy republikański system polityczny 
oparty na zasadzie podziału władzy. Jefferson miał nadzieję, że niepodległość 
Ameryki będzie „danym przez powstających z kolan ludzi sygnałem do zrzuce-
nia przez inne narody kajdan, w jakie mnisia ciemnota i przesądy kazały im się 
zakuć, i do przyjęcia przez nie błogosławionego i zapewniającego bezpieczeń-
stwo samorządu”117. 

Pewne wartości – niezbędne dla funkcjonowania w rzeczywistości społecz-
nej idei godności człowieka – zajmowały stałe miejsce w rozważaniach Jefferso-
na. Nawet pisząc swoją jedyną książkę, Uwagi o państwie Wirginia, które miały 
być odpowiedzią na pytania francuskiego ambasadora, pisał tak naprawdę o naj-
ważniejszych ideach, bez których godność człowieka nie może funkcjonować. 
Słusznie bowiem zauważa się w literaturze przedmiotu, że w ostatecznym rozra-
chunku dzieło Jeffersona dotyczyło przede wszystkich trzech zagadnień: rozwa-
żań o niewolnictwie, wartości powszechnej edukacji i naturze wolnych rządów118. 
Każdy z tych problemów jest kluczowy dla opisu i funkcjonowania idei godności. 
Niewolnictwo jest najpoważniejszym naruszeniem godności człowieka, ozna-
cza bowiem uprzedmiotowienie jednostki – gdyż do tego prowadzi traktowanie 
człowieka jako przedmiotu stosunku prawnego, a nie podmiotu i równorzędnej 
strony stosunków prawnych czy społecznych. Brak powszechnej edukacji jest 
nie tylko dziś generalnie uważany za jedną z podstawowych przeszkód do pełnej 

116 List do Pierre’a Samuela Duponta de Nemours (24.04.1816), [w:] Wizje, op. cit., s. 266. 
117 T. Jefferson, List do Rogera C. Weigtmana (24.061826), [w:] Wizje, op. cit., s. 278. 
118 T. Wieciech, Wstęp, op. cit., s. xv.
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realizacji idei godności człowieka. Człowiek niewykształcony może uzmysła-
wiać sobie swoją wartość, natomiast nie ma świadomości skutków przyjęcia tej 
zasady w życiu społecznym. Wreszcie republikańskie, a co za tym idzie – wolne 
rządy są podstawową formą zabezpieczenia idei godności człowieka. 

Tej niezmąconej wierze Jefferson dał wyraz w ostatnim swoim tekście – liście,  
w którym odpowiadał na zaproszenie na uroczystości 50-lecia niepodległości 
Ameryki. Pisał, że: „oczy całego świata są zwrócone lub zwracają się teraz ku 
prawom człowieka. Powszechny rozwój oświaty i nauki ukazał już każdemu na-
macalną prawdę, iż rzesze ludzkie nie urodziły się z siodłami przyrośniętymi do 
grzbietów, zaś nieliczni uprzywilejowani nie otrzymali z łaski Boga butów i ostróg 
do ich ujeżdżania”119. Trudno o bardziej realistyczne określenie, co w istocie ozna-
cza uznanie normatywnego charakteru godności człowieka. Widać więc jasno, że 
Jefferson jest prekursorem w wielu sferach istotnych dla problemu badawczego: 
w przemówieniu z 1804 mówił o prawach mniejszości, w liście z 1826 r. pisał o pra-
wach człowieka.

Na koniec rozważań dotyczących doktryny Tomasza Jeffersona warto jeszcze 
dodać, że zajął on także stanowisko w sporze o sposób interpretacji Konstytu-
cji, który wybuchnie w XX w. między kontekstualistami a oryginalistami. Jest to 
o tyle ważne, że często odwołania do idei godności człowieka traktuje się jako 
„wytrych” do wprowadzania rozwiązań niezgodnych z pierwotnymi zamierze-
niami Ojców Założycieli. Tymczasem Jefferson uważał, że przepisy prawa oraz 
system polityczny muszą ewoluować wraz z rozwojem społeczeństwa, który do-
konuje się z postępem umysłu ludzkiego. Choć zastrzegał, że prawa nie nale-
ży zmieniać przy każdym kaprysie społecznym, to pisał, że „każde pokolenie 
jest tak samo niezależne wobec poprzedniego, jak ono było wobec wszystkich, 
które żyły przed nim”. W związku z tym każde nowe pokolenie ma „prawo wy-
brania dla siebie takiej formy rządów, jaką uzna za najlepiej służącą własnemu 
szczęściu”120. Dlatego postulował na przykład rewizję postanowień Konstytucji 
co pewien czas. Jedynie na marginesie warto zauważyć, że podobne stwierdzenia 
znaleźć możemy w rozważaniach Paine’a. Pisał on, że „[k]ażde pokolenie jest – 
i musi być – miarodajnym w zakresie swoich własnych celów, których realizacji 
wymagają okoliczności. Wpływają one bowiem na żywych, nie na umarłych”121. 
Była to krytyka wymierzona wprost w zachowawczą postawę Edmunda Bur-
ke’a i jego poglądy. 

119 T. Jefferson, List do Rogera C. Weigtmana, op. cit., s. 278.
120 Idem, List do Samuela Kerchevala (12.07.1816), [w:] Wizje, op. cit., s. 272. 
121 T. Paine, Rights of Man, cytat [za:] M. Modrzejewska, Libertariańskie koncepcje jednostki 

i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej, Kraków 2010, s. 46.
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1.4.  Wrodzona godność człowieka (native dignity)  
jako źródło państwa w poglądach Jamesa Wilsona

W kontekście problemu badawczego myśl polityczno-prawna Jamesa Wil-
sona jest istotna ze względu na omawiany wcześniej wyrok w sprawie Chisholm 
v. Georgia. Warto zatem sięgnąć do jego poglądów, by ustalić, w jakiej mierze 
odwołanie się do wrodzonej godności (native dignity)122 w jego wypadku było 
incydentalne, a w jakiej mierze świadomie nawiązywał do egalitarnej koncepcji 
godności. Za najważniejsze dzieło Wilsona słusznie uważa się Lectures on Law 
[Wykłady o prawie]. Kiedy Wilson najpierw wygłaszał, a potem spisywał i uzu-
pełniał swoje wykłady na temat prawa w College of Philadelphia, miał na uwadze 
dwa audytoria. Pierwszym z nich byli bezpośredni słuchacze jego wystąpienia 
w skromnej liczbie 15 osób. Jednakże Wilson miał dużo większe ambicje. Chciał 
bowiem, aby uznano go za amerykański odpowiednik Williama Blackstone’a, 
jednego z najwybitniejszych brytyjskich prawników, autora fundamentalnego 
dzieła Komentarze o prawach Anglii. Dlatego też, aby zdobyć porównywalną 
sławę, planował opublikować swoje wykłady jako kompletny traktat o prawie 
amerykańskim. W związku z tym starannie przygotowywał ich pisemne wer-
sje, które w ostatecznym rozrachunku miały objętość 52 skoroszytów123. Niestety 
Wilsonowi nie udało się opublikować swego dzieła za życia, zostało wydane po-
śmiertnie (1804) przez jego syna Birda Wilsona124.

Bliższe zapoznanie się z myślą Wilsona ukazuje, że bardzo świadomie od-
wołał się do idei godności człowieka w wyroku w sprawie Chisholm v. Georgia. 
Jego poglądy na prawo i system polityczny są bowiem głęboko osadzone w prze-
konaniach filozoficznych, w których godność człowieka odgrywa istotną rolę. 
Należy wskazać na trzy elementy dorobku Wilsona, w których idea ta ma wpływ 
na jego poglądy na kształt lub stosowanie prawa125, zwłaszcza że dotyczą one 
kontekstów, w których idea godności człowieka pojawi się w 2. poł. XX w. jako 
normatywna wartość lub zasada prawna. Po pierwsze, będą to poglądy Wilsona 
na naturę człowieka, po drugie – kwestia pochodzenia władzy i państwa (oko-
liczności i warunki zawarcia umowy społecznej) oraz po trzecie – funkcje kar 
i ich surowość.

122 Wilson użył terminu native, natomiast współcześnie używa się terminu innate na okre-
ślenie cechy godności człowieka, tj. bycia wartością wrodzoną (przyrodzoną). Jak podaje słownik 
Merriam-Webster, terminy te są synonimami.

123 M.D. Hall, Bibliographical Essay. History of James Wilson’s Law Lectures, [w:] Collected 
Works of James Wilson, pod red. K.L. Halla i M.D. Halla, Indianapolis 2007, s. 401.

124 The Works of the Honourable James Wilson, L.L.D., pod red. B. Wilsona, Philadelphia 1804. 
Szerzej na temat historii samych wykładów Wilsona zob. M.D. Hall, Bibliographical Essay, op. cit., 
s. 401–413. 

125 Oczywiście Wilson posługiwał się terminem godność także w innych znaczeniach. 
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Wilson za kluczowy element wiedzy o prawie uważał wiedzę o samym czło-
wieku. Zarówno polityk tworzący prawo, jak i sędzia je stosujący, aby właściwie 
wykonywać swoje zadania i osiągać wskazane przez prawo cele, muszą mieć do-
kładną wiedzę na temat ludzkiej natury. Pisał, że „właściwa i szczegółowa wiedza 
o jego naturze i zdolnościach bez wątpienia rzuci więcej światła i doda świetno-
ści nauce o prawie”, a „prawo nigdy nie osiągnie zakresu i poziomu samej nauki, 
jeśli nie będzie oparte na nauce o człowieku”126. 

Wilson rozważania o naturze człowieka podzielił na kilka aspektów. Pisał 
więc o człowieku jako jednostce, rozważał naturę człowieka jako członka społe-
czeństwa, jako członka państwa i wreszcie – jako członka wielkiej wspólnoty na-
rodów. Pierwszą część swoich wywodów poświęcił rozważaniom nad rozumem, 
zmysłami, ciałem i duszą człowieka. Także w takich kontekstach pisał o godno-
ści, np. godności ludzkiego rozumu albo ludzkiego sumienia127. 

Wychodząc od stwierdzenia, że człowiek jest z natury istotą społeczną, Wil-
son uznał, że społeczeństwo tworzy się w sposób samoistny jako właśnie sku-
tek ludzkich skłonności do życia we wspólnocie. W jego budowie pomagają mu  
naturalne skłonności. Dwie podstawowe zasady, głęboko zakorzenione w natu-
rze człowieka (deeply laid in human nature), to dotrzymywanie umów i niewy-
rządzanie krzywdy niewinnym. Dotrzymywanie złożonych obietnic ma zasad-
nicze znaczenie dla społeczeństwa. Podobnie kluczowe jest to, że ludzki zmysł 
moralny (moral sense) powstrzymuje ludzi od szkodzenia innym, zwłaszcza od 
wyrządzania krzywdy osobom niewinnym – uczy bowiem, że niewinni mają pra-
wo do ochrony przed krzywdą128. Tak jak ludzki zmysł moralny nakazuje posza-
nowanie bezpieczeństwa osobistego innych, tak samo nakazuje poszanowanie 
cudzej własności. Wilson podkreślał, że rabunki i kradzieże nie są dopuszczalne 
w żadnej wspólnocie, nawet w „społeczności złodziei” są one całkowicie wyklu-
czone129. Uważał też, że każdy człowiek ma naturalną skłonność do gromadzenia 
dóbr materialnych i że ta skłonność jest niezbędna, aby móc utrzymać przy ży-
ciu siebie samego i swoją rodzinę. Ale ta skłonność byłaby nieskuteczna, gdyby 
ludzie nie mogli spokojnie i bezpiecznie korzystać z tego, co zgromadzili („bo 
nikt nie gromadziłby tego, czego nie mógłby spokojnie posiadać”). To bezpie-
czeństwo posiadania jest zabezpieczone także przez wspomniany zmysł mo-

126 J. Wilson, Lectures on Law, op. cit., s. 585.
127 „This moral sense, from its very nature, is intended to regulate and control all our other 

powers. It governs our passions as well as our actions. Other principles may solicit and allure; but 
the conscience assumes authority, it must be obeyed. Of this dignity and commanding nature we 
are immediately conscious, as we are of the power itself” (ibidem, s. 512). Kilka stron później ws-
kazywał: „Our instincts, as well as our rational powers, are far superiour, both in number and in 
dignity, to those, which the brutes enjoy” (ibidem, s. 518).

128 Ibidem, s. 627. 
129 Ibidem, s. 628. 
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ralny, który nakazuje wszystkim ludziom, aby dobra wytwarzane przez pracę 
poszczególnych osób traktować jako ich własność i że ta własność powinna być 
nienaruszalna130.

Zdaniem Wilsona, dzięki naszej ludzkiej naturze, jesteśmy dopasowa-
ni i przeznaczeni dla społeczeństwa, a społeczeństwo jest dopasowane i prze-
znaczone dla nas. Stwierdzenie takie staje się jeszcze bardziej oczywiste, gdy 
bliżej przyjrzeć się działaniom, jakie człowiek podejmuje w ramach wspólnoty. 
Podkreślał on, że człowiek dysponuje wszystkimi uczuciami i emocjami, które 
są niezbędne, aby społeczeństwo mogło się kształtować i utrzymywać131. W ten 
sposób społeczeństwo dla ludzi jest tak samo konieczne, jak i naturalne132. Wil-
son, pisząc o człowieku jako elemencie społeczeństwa, odniósł się do idei wy-
jątkowej wartości każdego człowieka. Podsumowując swe rozważania na temat 
naturalnych skłonności człowieka do życia we wspólnocie, podkreślił, że jeśli 
chodzi o godność, to właśnie w ramach wspólnoty „społeczne działania i emo-
cje umysłu ludzkiego wznoszą się na szczyt najwyższego szacunku”. Natomiast 
wyjątkowość człowieka (excellency of man) uwidacznia się w tych działaniach, 
które prowadzą do ulepszenia człowieka, a dla których najlepszym miejscem do 
realizacji jest właśnie społeczeństwo. To dążenie do doskonalenia siebie samego 
w warunkach, jakie tworzy społeczeństwo – według Wilsona – jest nieograniczo-
ne i trudno nawet wyobrazić sobie, do jakiego poziomu doskonałości człowiek 
może dojść w przyszłości. To dążenie do doskonalenia siebie samego jest też wy-
jątkową cechą człowieka, jest bowiem niezbędne do osiągnięcia szczęścia133.

Drugim kontekstem, w którym pojawiają się w myśli Wilsona odniesienia 
istotne dla rozważań prowadzonych w niniejszej monografii, była charaktery-
styka okoliczności i warunków zawarcia umowy społecznej, czyli problem po-
chodzenia władzy. Idea godności człowieka pojawia się bowiem w rozważaniach 
na temat powstania państwa i stosunku rządzonych do rządzących. Wilson de-
finiował państwo jako zbiór wolnych ludzi, zjednoczonych dla wspólnego dobra, 
by cieszyć się pokojowo tym, co jest w ich posiadaniu, oraz by żyć wedle sprawie-
dliwych reguł. Jest to sztuczny wytwór człowieka posiadający osobowość prawną 
i zdolność do określania swoich praw i obowiązków134. Aby utworzyć państwo, 
konieczne jest, aby wola i uprawnienia wszystkich członków były zjednoczone 
w taki sposób, aby działali wspólnie dla tego samego celu. To właśnie z tej unii 
woli i siły wynika polityka państwa oraz jego instytucji. Wilson podkreślał, że 
jedyną racjonalną i naturalną metodą tworzenia społeczeństwa wolnych oby-
wateli (civil society) jest wspólna zgoda członków, którzy je tworzą. Tylko taka 

130 Ibidem. 
131 Ibidem. 
132 Ibidem, s. 630. 
133 Ibidem, s. 632. 
134 Ibidem, s. 635. 
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wspólnota, tj. dobrowolna unia osób łączących się dla tego samego celu, może 
być właściwie nazywana społeczeństwem wolnych obywateli. Z emfazą Wilson 
wskazywał, że taka unia ma być korzyścią, a nie poświęceniem (benefit, not a sac- 
rifice), gdyż społeczne ramy tworzone przez państwo są dodatkiem do natural-
nego porządku135.

Dalej Wilson scharakteryzował reguły obowiązujące po zawarciu umowy 
społecznej. W ramach umowy społecznej każda jednostka angażuje się w pew-
ną zbiorową całość, jaką jest państwo, ta zbiorowość zaś angażuje się w każdą 
jednostkę. Zobowiązania te są obowiązkowe, ponieważ są wzajemne. Jednostki, 
które nie są stronami tych zobowiązań, nie są członkami społeczeństwa136. Za 
niezwykle istotne należy uznać stwierdzenie, które rozpoczyna rozważania Wil-
sona na temat sfery wolności jednostki. Podkreślał bowiem, że w utworzonym 
społeczeństwie oraz w ramach stworzonej na jego bazie władzy (civil govern-
ment) wszyscy ludzie są równi. Wilson metaforycznie wskazywał, że „z jednej 
krwi powstały wszystkie narody (all nations); z jednego źródła wyrósł cały ro-
dzaj ludzki (whole human race)”137. Mamy więc w tym miejscu bardzo silne pod-
kreślenie równej wartości wszystkich ludzi, kluczowy element dla idei godności 
człowieka. Wilson bardzo świadomie używał sformułowań all nations i whole 
human race. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to fragment dotyczący miejsca 
jednostki w społeczeństwie, zamieszczony w tak ważnym dla niego dziele, nie 
można mieć wątpliwości, że pisząc to, miał na myśli pewną wspólną wszystkim 
ludziom wartość, jaką każdy człowieka posiada z racji przynależności do ludz-
kiej rasy. 

Przemawia za tym fakt, że w dalszej części Wilson konkretyzował swe roz-
ważania, wskazując, że ta równość nie dotyczy ludzkich „cnót, umiejętności, 
skłonności ani osiągnięć”138. Tu bowiem każdy człowiek jest inny. Jednakże nie-
zależnie od tego, jak wielka jest różnorodność i nierówność ludzi w odniesie-
niu do wspomnianych wyżej cech, w opinii Wilsona wciąż istnieje jeden aspekt, 
w którym wszyscy ludzie są równi w społeczeństwie i wobec władzy publicznej. 
W stosunku do wszystkich istnieje bowiem równość praw i obowiązków. Te na-
turalne uprawnienia i obowiązki przynależą jednakowo do wszystkich139. 

Tak jak w społeczeństwie wszyscy są równi w znaczeniu wskazanym przez 
Wilsona, tak samo wszyscy są wolni. W takim ujęciu nikt nie może rościć sobie 
prawa do nadrzędności swoich praw nad prawami innych, nikt nie może rościć 
sobie pretensji do władzy nad innymi. Ponownie trudno inaczej odczytywać te 
słowa aniżeli potwierdzenie istnienia równej wartości wszystkich ludzi, odrzu-

135 Ibidem.
136 Ibidem, s. 636. 
137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
139 Ibidem, s. 638. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



71

cenie zarówno tradycyjnej hierarchii opartej na elitarnej koncepcji godności 
wynikającej z urodzenia i dziedzicznych tytułów, jak i jako generalny sprzeciw 
wobec niewolnictwa. Taką interpretację potwierdzają inne fragmenty, w których 
Wilson bezpośrednio krytykowal niewolnictwo140. 

Poza koncepcją równości i wolności w swym dziele Wilson wyraził też opinie 
na temat trzeciego naturalnego uprawnienia człowieka, tj. jego prawa do dążenia 
do szczęścia. Podkreślał, że to sama natura zaszczepiła w człowieku pragnienie 
własnego szczęścia. Jak tłumaczył, natura dała człowiekowi dla osiągnięcia tego 
celu szereg zdolności141. Niezaprzeczalną tego konsekwencją jest to, że każdy ma 
prawo do realizacji swoich celów do korzystania ze swych zdolności na swój włas- 
ny sposób, bez ingerencji z zewnątrz, zwłaszcza ze strony państwa. Oczywiście 
pod warunkiem, że nie wyrządza krzywdy innym142. 

To dążenie do szczęścia Wilson definiował jako naturalną wolność (natural 
liberty). Każdy człowiek ma świadomość istnienia i poczucie tego prawa. W do-
datku każdy człowiek ma naturalne zdolności do odczuwania ograniczania lub 
naruszania tego uprawnienia. Wilson odrzucał w tym miejscu wszelki paterna-
lizm. Miał świadomość, że niektórzy będą tych zdolności używać mądrze, inni 
nie będą z nich korzystać wcale, a jeszcze inni będą je wykorzystywać w taki 
sposób, który będzie im samym wyrządzał krzywdę. Jednakże dopóki taki nie-
rozsądny człowiek nie wyrządza innym krzywdy, dopóty gorzej byłoby go pozba-
wić wolności, uzasadniając to niewłaściwym korzystaniem ze swojej swobody143. 

Także w wypadku opisu tej wartości Wilson, podsumowując rozważania, od-
nosi się do idei godności człowieka. Uważał, że to uprawnienie do korzystania 
z naszej naturalnej wolności jest nam dane nie tylko przez nasze skłonności, 
które można określić jako samolubną dbałość o własny interes. Człowiek bo-
wiem ma w sobie także inklinacje do bycia dobrym dla innych, w czym także 

140 Przykładowo w uwagach odnośnie do ratyfikacji Konstytucji stwierdzał: „I consider this as 
laying the foundation for banishing slavery out of this country; and though the period is more 
distant than I could wish, yet it will produce the same kind, gradual change, which was pursued 
in Pennsylvania”; J. Wilson, Remarks of James Wilson in the Pennsylvania Convention to Ratify 
the Constitution of the United States, 1787, [w:] Collected Works, op. cit., s. 210. W innym miejscu 
zaznaczył: „If there was no other lovely feature in the constitution but this one, it would diffuse 
a beauty over its whole countenance. Yet the lapse of a few years, and congress will have power to 
exterminate slavery from within our borders” (ibidem, s. 241). 

141 „[...] has inspired him with many tender affections towards others, especially in the near re-
lations of life; she has endowed him with intellectual and with active powers; she has furnished him 
with a natural impulse to exercise his powers for his own happiness, and the happiness of those, for 
whom he entertains such tender affections” – J. Wilson, Lectures, op. cit., s. 638.

142 Jedynie na marginesie warto zauważyć, że właściwie identycznie tę kwestię definiował wiel-
ki przedstawiciel filozofii liberalnej John Stuart Mill.

143 J. Wilson, Lectures, op. cit., s. 639. 
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wyraża się nasze prawo do dążeniu do szczęścia. Jest to wzmacniane szczególnie 
przez nasz zmysł moralny, który w sposób naturalny daje nam do zrozumienia, 
że w jednym i drugim działaniu (tj. dobrowolnym i nieprzymuszonym dążeniu 
do własnego szczęścia oraz szczęścia innych), przejawia się ludzka godność i do-
skonałość (our dignity and perfection)144. 

Ustrój każdego państwa musi powyższe kwestie brać pod uwagę. Tylko wła-
ściwie zorganizowane państwo (tj. właściwie ustanowione, właściwie zorgani-
zowane i właściwie zarządzane) może spełniać swoją rolę. Takie państwo, jak 
metaforycznie ujmował to Wilson, „czuje swoje znaczenie, swoją moc i swoją 
werwę”. Takie państwo ma istotne konsekwencje nie tylko dla funkcjonowania 
własnych obywateli – obdarzone jest zaufaniem własnych obywateli i szacun-
kiem obcokrajowców. To zaś ma ważne skutki dla samych obywateli. Zapewnia 
im bowiem pokój oraz godność i bezpieczeństwo (dignity and security) w korzy-
staniu z dobrodziejstw tego pokoju145. 

Wilson podkreślał znaczenie wpływu dobrej lub złej konstytucji na obywa-
teli, nie tylko w powyższym kontekście całej wspólnoty, ale i w odniesieniu do 
każdego obywatela traktowanego jako jednostka. Z entuzjazmem pisał, że wła-
ściwa konstytucja wzbudza w jednostce energię i zachwycające doznania, umysł 
człowieka stanie się pobudzony i uwznioślony, jego serce zaś jest oczyszczone 
i powiększone. Co zaś najważniejsze, obywatel pod rządami dobrej konstytucji 
staje się świadom swojej godności, która pojawia się w jego zachowaniu, w każ-
dym jego geście i słowie. Dzieje się tak dlatego, że jednostka ma świadomość 
i pewność, że „jeśli jest niewinna i uczciwa, prawo i konstytucja jej kraju zapew-
nią jej ochronę”146. 

Wreszcie w tym kontekście Wilson, zwolennik republiki amerykańskiej, 
krytycznie odnosił się do koncepcji pochodzenia władzy monarszej jako efektu 
zrzeczenia się swych praw przez poddanych na rzecz władcy. Uważał, że uzna-
nie takiego uzasadnienia sprawowania władzy przez jednostkę nad innymi było 
często popełnianym w historii ludzkości „aktem samobójstwa prawnego”. Taki 
kształt państwa wyrażony jest w kategoriach najbardziej haniebnych dla godno-
ści człowieka (most disgraceful to the dignity of man)147.

Ostatnim kontekstem istotnym dla problemu badawczego w myśli politycz-
no-prawnej Wilsona będzie kwestia funkcji kar, ze szczególnym naciskiem na 
sposób ich wymierzania i ich charakter. Kwestię tę Wilson poruszył w mowie 
wygłoszonej przed sądem okręgowym (circuit court) stanu Wirginia w maju 

144 Ibidem. 
145 Ibidem, s. 715. 
146 Ibidem, s. 716. 
147 Ibidem, s. 486. Zob. Krytyka monarchii brytyjskiej również m.in. s. 722 i 724. 
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1791 r.148 Jego wystąpienie miało krytyczny wydźwięk wobec kar zbyt okrutnych. 
Podkreślił, że w jego opinii trzy cechy kary sprawiają, iż są one odpowiednim 
środkiem zapobiegającym zbrodni: umiarkowanie, szybkość orzekania i jej nie-
uchronność149. Wilson sprzeciwiał się okrucieństwu wobec skazanych. Uważał, 
że cały system karania winien być wolny od okrutnych kar, gdyż nawet jedna 
taka kara daje pretekst do kolejnych kar nadmiernie surowych, aż w końcu „pod 
pozorem koniecznej sprawiedliwości, mocą prawa ustanawia się system okru-
cieństwa (system of cruelty)”. Taki system obliczony jest na to, aby wyeliminować 
wszelkie ludzkie odczucia i zastąpić je najbardziej zdeprawowanymi i poniża-
jącymi skłonnościami. Skutkiem tego jest strach i bojaźliwość, a naród, który 
pogrąża się w takich uczuciach, staje się zarazem zgubiony i godny pogardy150. 

Wilson uważał, że zarówno w całych społecznościach, jak i w pojedynczych 
ludziach okrucieństwo jest wyrazem tchórzostwa, a jego skutkiem jest niewola. 
W każdym rządzie znajdziemy geniusz wolności, który mniej lub bardziej jest 
osaczony przez krwiożerczego ducha praw. Taki duch jest wrogi dla dobrobytu 
całego narodu, jak również wobec ludzkiej godności i cnoty (the dignity and vir-
tue of men)151. Zatem odwołując się m.in. do idei godności człowieka, postulował 
karanie przestępców na wzór nowożytny. Stawał w ten sposób w jednym rzę-
dzie z Cesare Beccarią, który w tym samym czasie podobne poglądy propagował 
w Europie, stając się prekursorem humanitaryzmu prawniczego. 

Mowę kończy Wilson apelem, aby przepisy prawa karnego były nieliczne, 
„niech będą jasne: niech będą proste: niech będą zwięzłe: niech będą doskonale 
precyzyjne. Niech kara będzie proporcjonalna – niech będzie analogiczna do 
zbrodni”. Wreszcie, równie ważne powinno być ukaranie sprawcy i jego reso-
cjalizacja. W ten sposób, według Wilsona, wywyższona będzie godność narodu 
(the dignity of the nation), który zamiast okrucieństwa kieruje się właściwymi 
zasadami karania152.

Podsumowując, warto podkreślić, że Wilsonowska filozofia człowieka jest 
z jednej strony wyjątkowym wyznaniem wiary, z drugiej – jest charakterystycz-
na dla oświeceniowych prądów, które człowieka wyniosły na piedestał. Filozofia 
i doktryna polityczno-prawna Wilsona przepełnione są wiarą w równość i wol-
ność ludzi oraz ich wyjątkową wartość. Widać więc wyraźnie, że idea godności 
człowieka nie pojawiła się przypadkiem w orzeczeniu Chisholm v. Georgia. 

148 J. Wilson, A Charge Delivered to the Grand Jury in the Circuit Court of the United States, for 
the District of Virginia, in May, 1791, [w:] Collected, op. cit., s. 320–345.

149 Ibidem, s. 320. 
150 Ibidem, s. 322.
151 Ibidem. 
152 Ibidem, s. 344. 
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2.  Normatywne ślady idei godności człowieka w prawie 
i orzecznictwie w wieku XIX i 1. poł. XX

Wiek XIX i 1. poł. XX to trudny okres dla rozwoju amerykańskiej doktryny 
godności człowieka. Po uchwaleniu Konstytucji i Karty Praw przyszedł żmudny 
czas budowania państwowości, gdy niezwykle istotną rolę odgrywały interesy 
federacji oraz poszczególnych stanów. Dla Stanów Zjednoczonych najistotniej-
szym wyzwaniem pozostawała kwestia niewolnictwa. Niewolnictwo w swej isto-
cie było sprzeczne z ideą godności – niewolnicy ze względu na swój kolor skóry 
z definicji nie zasługiwali na traktowanie ich jak ludzi. Byli przedmiotami, po-
zbawionymi nie tylko praw człowieka czy godności, ale przede wszystkim samego 
człowieczeństwa. Niewolnictwo pozwalało „zhańbić, upokorzyć, odczłowieczyć, 
poniżyć czarnoskórych ludzi na jakiejś wypaczonej skali człowieczeństwa”153. 

Próba rozwiązania tego problemu doprowadziła do wojny domowej i znisz-
czenia ogromnych terenów młodego państwa. Jednakże nawet wojna domowa nie 
rozwiązała go do końca – schyłek XIX w. przyniósł bowiem początek segregacji 
rasowej opartej na doktrynie „równo, ale oddzielnie” (equal but separate), w której 
w zawoalowanej formie przetrwało postrzeganie Afroamerykanów jako gorszych. 
Pozytywne zmiany w kwestii rasowej przyniosły dopiero lata 50. i 60. XX w.

2.1.  Akty prawne i polityczne w kontekście walki z niewolnictwem  
i dyskryminacją rasową

Wobec braku możliwości rozstrzygnięcia sporu o niewolnictwo dotychczaso-
wymi narzędziami pokojowymi, okazało się, że jedynym wyjściem jest rozstrzyg- 
nięcie przy użyciu siły. Ostatecznie doprowadziło to do wybuchu wojny secesyj-
nej, w której stany z Południa ostatecznie zostały pokonane. Wydarzenie to sta-
nowi istotną cezurę w historii Stanów Zjednoczonych oraz historii niewolnictwa. 
Także dla kwestii ewolucji pojmowania idei godności człowieka i jej wpływu na 
system prawa ma ona istotne znaczenie, ale nie przełomowe. Chociaż niewolnic-
two zostało zniesione w części stanów na mocy wydanej przez Abrahama Lincol-
na Proklamacji emancypacji (Emancipation Proclamation) z 1862 r., to dla rozwo-
ju idei godności człowieka nie było to wydarzenie jednoznaczne. Nie znajdziemy 
bowiem bezpośrednich odwołań do niej, ani w Proklamacji, ani w uchwalonych 
po wojnie tzw. poprawkach rekonstrukcyjnych. Podobnie jeśli chodzi o orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego. Odwołania do idei godności człowieka znajdziemy 
jednak w literaturze abolicjonistycznej.

153 I. Berlin, Pokolenia w niewoli, tłum. D. Cieśla, Warszawa 2010, s. 20.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



75

Samo niewolnictwo w całym państwie zniosła XIII poprawka: § 1 stanowił, 
że nie będzie w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek miejscu podległym 
ich władzy ani niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba że jako kara za 
przestępstwo, którego sprawca został prawidłowo skazany. Z kolei Kongres – 
zgodnie z § 2 – ma prawo zabezpieczyć wykonanie § 1 przez odpowiednie usta-
wodawstwo. 

Szybko jednak okazało się, że zarówno XIII poprawka, jak i zwycięstwo 
w wojnie secesyjnie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Na Południu za-
częto uchwalać tzw. czarne kodeksy (Black Codes). Były to ustawy mające na 
celu ograniczenie wolności Afroamerykanów oraz zmuszenie ich do bardzo sła-
bo płatnej pracy. Czarne kodeksy próbowały stłumić nowo odzyskaną wolność 
byłych niewolników, tzw. wyzwoleńców (freedmen). W literaturze przedmiotu 
często podkreśla się wręcz, że były jawną manifestacją białej supremacji. Regu-
lacje w nich zawarte były bardzo krytycznie odbierane na Północy, gdzie uzna-
wano je za próbę stworzenia form nowego quasi-niewolnictwa w celu zanegowa-
nia skutków wojny. Próbą przeciwdziałania tym ustawom było uchwalenie przez 
Kongres XIV poprawki oraz ustawy o prawach obywatelskich z 1866 r.

Pełny tekst XIV poprawki brzmi następująco:
„§ 1. Wszystkie osoby naturalizowane w Stanach Zjednoczonych i podległe 

ich jurysdykcji są obywatelami Stanów Zjednoczonych oraz stanu, w którym za-
mieszkują. Żaden stan nie będzie stanowił lub wprowadzał w życie jakiegokol-
wiek prawa, które ograniczałoby przywileje i swobody obywateli Stanów Zjed-
noczonych, ani pozbawiał kogokolwiek życia, wolności lub własności bez prawi-
dłowego wymiaru sprawiedliwości, ani też odmawiał komukolwiek na obszarze 
swojej jurysdykcji równej ochrony prawnej.

§ 2. Mandaty w Izbie Reprezentantów będą dzielone między poszczególne 
stany stosownie do ogólnej liczby ludności każdego stanu, z wyjątkiem nie opo-
datkowanych Indian. Gdyby jednak prawo do głosowania w wyborach wyłaniają-
cych elektorów Prezydenta i Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Reprezen-
tantów w Kongresie, funkcjonariuszy stanowej władzy wykonawczej i sądowej 
albo członków tamtejszych legislatur nie przysługiwało jakiejś części męskich 
mieszkańców stanu, którzy ukończyli [dwadzieścia jeden lat] i są obywatelami 
Stanów Zjednoczonych, lub też w jakiś sposób zostało ograniczone, z wyjątkiem 
udziału w rebelii i popełnienia innego przestępstwa, to podstawa reprezentacji 
takiego stanu zostanie zmniejszona w proporcji odpowiadającej stosunkowi tej 
męskiej części obywateli do ogólnej liczby mężczyzn – obywateli danego stanu, 
którzy ukończyli lat dwadzieścia jeden.

§ 3. Nie może być Senatorem lub Reprezentantem w Kongresie, elektorem 
Prezydenta lub Wiceprezydenta, ani też zajmować żadnego urzędu, cywilnego 
lub wojskowego, w służbie Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek stanu, kto 
składając wcześniej przysięgę wierności Konstytucji Stanów Zjednoczonych jako 
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członek Kongresu, funkcjonariusz Stanów, członek legislatury stanowej lub jako 
funkcjonariusz stanowej władzy wykonawczej i sądowej, brał udział w insurekcji 
lub rebelii przeciwko nim, albo też udzielał pomocy lub poparcia ich wrogom. 
Jednakże Kongres może większością dwóch trzecich w każdej Izbie uchylić tę 
niezdolność.

§ 4. Nie będzie kwestionowana ważność powstałego zgodnie z prawem za-
dłużenia Stanów Zjednoczonych, włączając w to długi zaciągnięte na wypłatę 
rent i nagród za służbę przy poskramianiu insurekcji lub rebelii Jednakże ani 
Stany Zjednoczone, ani poszczególne stany, nie będą przejmować i spłacać dłu-
gów lub zobowiązań zaciągniętych w celu wsparcia insurekcji lub rebelii, a także 
uznawać roszczeń związanych z utratą lub wyzwoleniem niewolnika. Wszyst-
kie tego rodzaju długi, zobowiązania i roszczenia będą uznawane za bezprawne 
i nieważne.

§ 5. Kongres będzie miał prawo wprowadzenia w życie postanowień tego ar-
tykułu za pomocą stosownego ustawodawstwa”154. 

Obok poprawki XIII i XIV do tzw. poprawek rekonstrukcyjnych zalicza się 
jeszcze XV poprawkę155. Zgodnie z jej § 1 ani Stany Zjednoczone, ani żaden stan 
nie może pozbawić ani ograniczać praw wyborczych obywateli Stanów Zjedno-
czonych ze względu na rasę, kolor skóry lub wcześniejsze niewolnictwo. W § 2 
Kongres zabezpieczył dla siebie prawo do wykonania postanowień tej poprawki 
przez odpowiednie ustawodawstwo. W kontekście idei godności człowieka naj-
istotniejsza jest poprawka XIV, a zwłaszcza jej § 1, zawierający m.in. klauzulę 
równej ochrony praw (equal protection of the laws) i klauzulę prawidłowego wy-
miaru sprawiedliwości (due process of law)156.

Po wyborach w 1866 r. zwycięska republikańska większość uchwaliła tzw. 
akty rekonstrukcyjne. Okres do 1877 r. w historiografii nazywa się tzw. rekon-
strukcją, w 1877 jednak zawarto kompromis, który zapoczątkował tzw. epokę 
Jima Crowa157. Ustawy Jima Crowa były stanowymi i lokalnymi ustawami, któ-
re wymuszały faktyczną segregację rasową na Południu, uchwalanymi głównie 
przez konserwatywne, zdominowane przez białych demokratów legislatywy 
stanowe Południa. Już chociażby to szkicowe przedstawienie tła prawno-poli-

154 XIV poprawka, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum A. Pułło, Warszawa 
2002, s. 59–60. 

155 Section 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged 
by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude. 
Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

156 Interpretacja XIV poprawki i jej klauzul w XIX w. zob. pkt 2.5 tego rozdziału. Natomiast 
rozwój wykładni tych regulacji w XX w. – zob. niżej rozdz. III. 

157 Jim Crow to fikcyjna postać, obecna w amerykańskiej kulturze popularnej tamtego okresu, 
przedstawiająca karykaturalną postać Afroamerykanina z przerysowanymi rysami twarzy i zacho-
waniami, które miały ośmieszyć czarnych wyzwoleńców w oczach białej większości. 
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tycznego dobitnie pokazuje, że w omawianym okresie trudno o istotny wpływ 
idei godności człowieka na orzecznictwo Sądu Najwyższego. 

Innym problemem, który w tym okresie uznać należy za istotny, była kwe-
stia dyskryminacji kobiet, która z całą siłą wystąpiła w 2. poł. XIX w., kiedy to 
kobiety stały się grupą bardziej dyskryminowaną niż byli niewolnicy płci mę-
skiej, XV poprawka przyznawała bowiem czarnym wyzwoleńcom prawo wybor-
cze, ale nie przyznawała tych praw kobietom. Projekt poprawki (przygotowany 
przez Elizabeth Cady Stanton wraz z kongresmenem Thaddeusem Stevensem 
w 1866 r.) gwarantującej powszechne prawo wyborcze został odrzucony w tym 
samym roku. Liczne jednak odniesienia do idei godności znajdziemy w literatu-
rze sufrażystek.

Natomiast sama wojna secesyjna okazuje się niezwykle istotna w kontek-
ście wpływu idei godności człowieka na ochronę praw człowieka w czasie wojny. 
Stworzone w tym czasie regulacje odwołują się do tej idei, podobnie ich twórca – 
Francis Lieber – w swej myśli polityczno-prawnej także odwołuje się do równej 
wartości wszystkich ludzi. 

2.2.  Godność obywatelska i humanitaryzm Francisa Liebera. 
Godność człowieka w czasach wojny

Wojna secesyjna zapisała się w historii ewolucji idei godności człowieka nie 
tylko ze względu na zniesienie niewolnictwa. Z wydarzeniem tym wiąże się bo-
wiem wejście w życie tzw. kodeksu Liebera, który położył podwaliny pod anglo-
saskie pojmowanie prawa wojny (zwłaszcza w kontekście traktowania jeńców 
wojennych). Jego autorem był Francis Lieber158, amerykański prawnik pochodze-
nia niemieckiego, wykładowca akademicki i filozof polityczny. W jego twórczo-
ści istotną rolę odgrywała idea godności człowieka, stąd też namysł nad jego 
poglądami wydaje się niezwykle istotny dla udzielenia odpowiedzi na postawio-

158 Francis Lieber (18.03.1798–2.10.1872) – właśc. Franz Lieber, prawnik, wykładowca akademic-
ki, filozof polityczno-prawny i działacz polityczny. Urodził się w Berlinie, studiował w Jenie; następ-
nie zaangażował się w działalność polityczną stronnictw liberalnych, dwukrotnie więziony przez 
władze pruskie; w 1827 r. uciekł do Anglii, a następnie do Stanów Zjednoczonych. W latach 1829–
1833 redagował i wydawał pierwsze wydanie Encyclopedia Americana. W 1835 r. został mianowany 
profesorem historii i ekonomii politycznej South Carolina College (Columbia); w 1857 rozpoczął 
pracę w Columbia College w Nowym Jorku. W tym okresie napisał dwa swoje najważniejsze dzieła: 
Manual of Political Ethics [Podręcznik etyki politycznej] oraz On Civil Liberty and Self-Government 
[O wolności obywatelskiej i autonomii], którego pierwsze wydanie ukazało się w 1853 r. Najbardziej 
znany jest jednak jako twórca tzw. praw wojennych, które zawarł w Code for the Government of 
Armies [Kodeks dla władz wojskowych] z 1863 r., a które w anglosaskiej nauce prawa uważane są 
za fundament uchwalonych później konwencji genewskich. Szerzej zob. Francis Lieber. American 
Philosopher and Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biog-
raphy/Francis-Lieber [dostęp 10.01.2019]. 
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ne we wstępie pytania badawcze. Lieber opracował swój kodeks na zamówienie 
władz Unii. Był to efekt przekonania o potrzebie usystematyzowanego i zinsty-
tucjonalizowanego postępowania w celu złagodzenia skutków prowadzenia woj-
ny, ochrony ludności cywilnej i uregulowania traktowania jeńców wojennych. 
Jednakże swoje poglądy Lieber wykładał wcześniej w swoich dziełach, i to już 
w nich możemy znaleźć ślady normatywnego wpływu idei godności człowieka. 

Za fundamentalny element poglądów Liebera należy uznać jego definicję 
wolności obywatelskiej (civil liberty), którą zawarł w On Civil Liberty and Self- 
Government [O wolności obywatelskiej i autonomii]. Pisał, że o ile trudno do-
kładnie zdefiniować, czym jest wolność ogólnie, o tyle nie ma takich problemów 
z definiowaniem wolności jako idei osadzonej w określonych czasach, miejscu 
i okolicznościach159. Wolność, którą definiował w odniesieniu do swoich cza-
sów i miejsca, określał mianem wolności obywatelskiej. Była to wolność będąca 
efektem dwojakiego charakteru człowieka, będącego jednocześnie niezależną 
jednostką i istotą społeczną (tj. członkiem społeczności, w której żyje). Według 
Liebera bowiem człowiek jest zobligowany zarówno przez swą naturę, jak i przez 
Stwórcę do życia w społeczeństwie, co powoduje, że jest też istotą polityczną – 
będącą w relacji z państwem160. 

Opisana w ten sposób wolność obywatelska zawsze oznaczała wysoki sto-
pień wzajemnie gwarantowanej ochrony przed ingerencją w interesy i uprawnie-
nia cenione i ważne dla dużych grup ludzi lub dla wszystkich członków danego 
państwa. Te gwarancje łączone były z efektywnym udziałem w tworzeniu i sto-
sowaniu prawa jako najlepszego narzędzia zapewnienia tej ochrony i stanowią-
cego najbardziej godny (dignified) rząd ludzi świadomych swoich praw i prze-
znaczenia ludzkości. Wreszcie, przez wolność obywatelską Lieber rozumiał nie 
tylko brak indywidualnych ograniczeń, ale wolność w systemie społecznym i or-
ganizmie politycznym, będącą połączeniem zasad i praw, które uznają ochronę 
i sprzyjają godności człowieka (the dignity of man)161.

Od razu należy podkreślić, że w takim ujęciu godność człowieka – obok wol-
ności – staje się wartością, która leży u podstaw całego systemu politycznego 
i prawnego. Jest wartością, której ochronę ma na celu cały system praw obywa-
telskich. Lieber wręcz posunął się do stwierdzenia, że to wolność obywatelska 
ma za zadanie chronić i sprzyjać godności człowieka. Jest to typowe amerykań-
skie ujęcie idei godności człowieka, tzn. nie jako wartości konkurencyjnej dla 
wolności bądź takiej, która może wolność ograniczać, lecz wartości pierwotnej, 
z której niejako wypływają nie tylko poszczególne uprawnienia jednostki, lecz 
na której ochronie zasadza się cały system polityczny. 

159 W ten zresztą sposób potraktował układ swej pracy, która została zorganizowana chrono-
logicznie – zajmował się wolnością starożytnych, wolnością Anglików, wolnością amerykańską itd. 

160 F. Lieber, On Civil Liberty and Self-Government, Philadelphia 1883, s. 25. 
161 Ibidem, s. 24–25.
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Lieber wskazywał, że tak pojmowaną wolność możemy różnie definiować, 
niemniej jego definicja jest wspólna dla wszystkich współczesnych mu cywilizo-
wanych społeczeństw, w których zawsze będzie oznaczać wolność w politycznej 
sferze działalności człowieka. W tym sensie termin ten jest pozytywnie trakto-
wany przez ludzi wolnych lub tych, którzy starają się wolnymi być. Natomiast 
„boją się go biurokraci, a despoci go nienawidzą”. Także w tym znaczeniu obej-
muje on zarówno sferę wolności publicznych (public liberty), jak i wolności oso-
bistych (private liberty). Bez względu na szczegóły zawsze będzie on oznaczać 
szeroki zakres nieskrępowanych działań politycznych, które obywatel może po-
dejmować, a także uznanie jego godności (acknowledgment of his dignity) oraz 
jego istotnych uprawnień przez władzę publiczną, która jest mu podległa nie 
tylko w sposób „pośredni i niejasno”, lecz także „konkretnie i naturalnie”162. 

Lieber był przekonany, że ustrój polityczny, który Stany Zjednoczone wybra-
ły, jest najlepszy do ochrony wolności obywatelskiej. Widział zalety amerykań-
skiego systemu politycznego nie tylko w ochronie wolności, lecz także godności 
człowieka. Widać tu podobieństwa do myśli Paine’a oraz XX-wiecznych filozo-
fów prawa i polityki, którzy wskazują na godność człowieka jako fundamental-
ną wartość leżącą u podstaw szczegółowych rozwiązań ustrojowych, nawet jeśli 
nie jest ona wskazana expressis verbis. I choć Lieber w tym kontekście używał 
nieco innego terminu – pisał o godności politycznej (political dignity) – to jego 
przekonanie o wyższości amerykańskich rozwiązań jest aż nadto widoczne. 
Pisał bowiem, że amerykańskie państwo najbardziej odpowiada świadomemu 
człowiekowi, co udowodniła zarówno historia, jak i czasy mu współczesne. 
Gwarancje zawarte w amerykańskich rozwiązaniach są konieczne do ochrony 
wspólnej godności politycznej oraz powinny pozytywnie wpłynąć na stabilność 
rządu i aktywność całego społeczeństwa163. Tu z kolei widać inne podobieństwo 
do filozofii Paine’a: często pisał o godności narodu amerykańskiego, który – aby 
ją sobie zagwarantować – musi zrzucić jarzmo brytyjskiej tyranii. 

Takich odniesień do wpływu amerykańskiego systemu politycznego na 
świadomość społeczeństwa i kształtowanie odpowiednich postaw – w domyśle 
umiłowania wolności – znaleźć można u Liebera więcej, także w kontekście idei 
godności człowieka. Charakteryzując cechy republiki amerykańskiej, wskazywał 
na istotny element autonomii jednostki wyrażający się w instytucjonalnej samo-
rządności (institutional self-government). Była to istotna różnica między repu-
bliką amerykańską a europejskimi monarchiami. Lieber podkreślał, że instytu-
cjonalna samorządność kształci umysł i pielęgnuje właściwy charakter podleg- 
łości prawu oparty na nawyku wolności (habit of liberty), jak również uznanie 
autorytetu prawa oparte na praworządności. Taki system wychowuje nieja-

162 Ibidem, s. 36. 
163 Ibidem, s. 270. 
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ko obywatela dla wolności oraz pielęgnuje godność obywatelską (civil dignity)  
u każdego obywatela, tak jak każdego uczy szanować prawa innych164. 

Lieber był przekonany, że tego wszystkiego brakuje w innych systemach po-
litycznych, które poszanowanie prawa opierają na strachu przed karą lub posłu-
szeństwie wobec hierarchii. Tak było przykładowo w czasach upadku republiki 
rzymskiej. Lieber konstatował, że Juliusz Cezar nie dążył do objęcia władzy dla 
ustanowienia wolności, nie twierdził też, że jest przywódcą wolnego państwa. 
Natomiast jego rządy, kończące długi okres swobód obywatelskich, wyznaczyły 
początek upadku wolności. Według Liebera tego typu władcy i tego typu rządy 
nigdy nie mogą poprawić stanu rzeczy w odniesieniu do godności obywatelskiej 
(civil dignity) i zdrowego samorządu. I choć mogą zaprowadzić pokój i porzą-
dek, a nawet zakończyć wojnę domową, to zawsze niszczą najmniejsze zalążki 
wolności, dzięki którym ta mogłaby w przyszłości się rozwijać165. Tak definio-
wana godność obywatelska może być jednak łatwo zniszczona, czego innym 
przykładem była Francja połowy XIX w., gdzie władzę przejął Ludwik Bonaparte, 
ustanawiając II Cesarstwo. Dla Liebera oznaczało to nie tylko upadek republi-
ki, ale i postępu w kwestii reprezentatywnej władzy publicznej, praw i wolności 
człowieka oraz wspominanej godności obywatelskiej (civil dignity)166. 

Właśnie człowiek o takich horyzontach filozoficznych i przekonaniach 
był twórcą rozkazu generalnego nr 100, wydanego przez Abrahama Lincolna 
24 kwietnia 1863 r., tj. Instrukcji dla polowych władz wojskowych, powszechnie 
nazywanej kodeksem Liebera. Od razu jednak warto dodać, że kwestie związane 
z humanitarnym traktowaniem wszystkich ludzi – zarówno żołnierzy, jeńców, 
jak i osób cywilnych w czasie wojny – Lieber rozwinął w swych poglądach, jesz-
cze zanim kodeks został ogłoszony. W 1862 r. wygłosił bowiem cykl wykładów 
zatytułowany „O prawach i warunkach prowadzenia wojny”.

Kodeks ustanawiał przepisy wprowadzające humanitarne traktowanie żoł-
nierzy i cywilów w czasie wojny. Jak przełomowy był to dokument, niech świad-
czą następujące informacje: wyprzedzał on pierwszą konwencję genewską 
o ponad rok, a sam kodeks składał się z 157 artykułów (dla porównania warto 
przypomnieć, że konwencja składała się jedynie z 10 artykułów) i szczegółowo 
i wyczerpująco regulował kwestie związane – dziś powiedzielibyśmy – z prawa-
mi człowieka w czasie i w związku z prowadzeniem wojny167. Kodeks Liebera 

164 Ibidem, s. 324. 
165 Ibidem, s. 375. 
166 Ibidem, s. 426. 
167 Kodeks składał się z 10 rozdziałów: Section I. Martial Law – Military jurisdiction – Military 

necessity – Retaliation; Section II. Public and private property of the enemy – Protection of per-
sons, and especially of women, of religion, the arts and sciences – Punishment of crimes against 
the inhabitants of hostile countries; Section III. Deserters – Prisoners of war – Hostages – Booty on 
the battlefield; Section IV. Partisans – Armed enemies not belonging to the hostile army – Scouts 
– Armed prowlers – War-rebels; Section V. Safe-conduct – Spies – War-traitors – Captured messen-
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był jednym z tych aktów prawnych, które u swych podstaw miały głębokie prze-
świadczenie o wyjątkowej wartości życia każdego człowieka, które powinno być 
chronione zwłaszcza w czasach wojny. I choć w kodeksie nie ma odwołania do 
idei godności człowieka, to szereg jego zapisów jest nierozerwalnie związanych 
z wiarą w godność człowieka, koniecznością jej poszanowania nawet w najbar-
dziej ekstremalnych warunkach, jakie przynosi ze sobą wojna. 

Poszanowanie godności człowieka przebija się przez szereg przepisów ko-
deksu. Już w art. 16 wskazuje się, że za niezbędne działania wojenne nie można 
uznawać niepotrzebnego okrucieństwa, czyli zadawania cierpienia dla samego 
cierpienia lub zemsty, ani okaleczania lub ranienia z wyjątkiem walki, ani tor-
tur wymuszających zeznania. W art. 22 wprowadza się rozróżnienie między żoł-
nierzami wrogiej armii a cywilami – obywatelami wrogiego państwa. Zaznacza 
się, że nieuzbrojony obywatel powinien być oszczędzany osobiście, majątkowo 
i honorowo, na tyle, na ile pozwalają na to okoliczności. W następnym art. 23 
wskazuje się, że obywatele nie powinni być zabijani lub brani do niewoli, lub siłą 
przewożeni do odległych części państwa. Człowiek winien być traktowany tak, 
aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać jego życie prywatne, na tyle oczywi-
ście, na ile wojsko może sobie na to pozwolić. 

Cały rozdział II (zgodnie z swoim tytułem: „Własność publiczna i prywatna 
wroga – Ochrona osób, w szczególności kobiet, wyznania, sztuki i nauki – Kara-
nie zbrodni przeciwko mieszkańcom państw wrogich”) jest poświęcony prawom 
cywilów, wynikającym z generalnego nakazu poszanowania godności człowieka. 

W kodeksie Liebera znajdziemy też przepisy bezpośrednio odnoszące się do 
kwestii niewolnictwa. Artykuł 42 expressis verbis stanowi, że zarówno prawo na-
turalne, jak i prawo narodów nigdy nie uznały niewolnictwa. Może ono istnieć 
jedynie na mocy praw lokalnych. Samo niewolnictwo zaś to: „komplikowanie 
i mylenie idei własności (czyli rzeczy) i osobowości (czyli człowieczeństwa)”. 
Odwołując się do prawa rzymskiego, przepis kodeksu podkreślał, że w kontek-
ście prawa natury wszyscy ludzie są równi. Ponadto przypominał, że od wie-
ków uciekinierzy z państw, gdzie byli niewolnikami, złoczyńcami lub służącymi, 
w innych krajach byli uznawani za wolnych. Rozwinięciem tych tez są przepisy 
art. 43. Stwierdzono w nim, że w wojnie Stanów Zjednoczonych z przeciwni-
kiem, który uznaje niewolnictwo, zbiegły niewolnik, który trafi pod opiekę ich 
sił zbrojnych, jest natychmiast uprawniony do praw i przywilejów wolnego czło-
wieka. Przywrócenie takiej osoby do niewoli oznaczałoby zniewolenie wolnego 
człowieka i ani Stany Zjednoczone, ani żaden z ich oficerów nie mogą go znie-

gers – Abuse of the flag of truce; Section VI. Exchange of prisoners – Flags of truce – Flags of pro-
tection; Section VII. The Parole; Section VIII. Armistice – Capitulation; Section IX. Assassination; 
Section X. Insurrection – Civil War – Rebellion.
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wolić. Co więcej, osoba tak uwolniona na mocy prawa wojennego jest pod „tarczą 
prawa narodów”168.

Normatywne ślady godności człowieka odnajdujemy także w rozdziale III 
kodeksu dotyczącym dezerterów, jeńców wojennych, zakładników i łupów wo-
jennych. Artykuł 75 stanowił, że więźniowie wojenni podlegają zamknięciu lub 
pozbawieniu wolności w stopniu uznanym za konieczny ze względów bezpie-
czeństwa, ale nie mogą być poddawani żadnemu innemu celowemu cierpieniu 
lub poniżeniu. Ograniczenie i sposób traktowania osadzonego w czasie przetrzy-
mywania mogą być różne, w zależności od wymogów bezpieczeństwa. Wreszcie 
art. 76 określał, że więźniowie wojenni, o ile to możliwe, będą karmieni czystą 
i zdrową żywnością oraz będą traktowani humanitarnie169. 

Lektura kodeksu Liebera nasuwa kilka wniosków natury ogólnej. Ustana-
wiał on standardy prowadzenia wojny wyprzedzające swoje czasy, a nawet – bio-
rąc pod uwagę okrucieństwa II wojny światowej – ustanawiał standardy daleko 
lepsze niż te obwiązujące w XX w. Przepisy regulujące prawa pokonanych oraz 
cywilów są mocno zakorzenione nie tyle w XIX-wiecznej idei godności człowie-
ka, ile w uniwersalnej filozofii humanitaryzmu, u podstaw której leży głębokie 
przeświadczenie o wyjątkowej wartości każdego życia ludzkiego, czyli o przyro-
dzonej i niezbywalnej godności człowieka. Wartości, z której wypływają takie 
zasady, jak zakaz okrucieństwa i nakaz poszanowania drugiego człowieka. 

2.3.  Idea godności człowieka w doktrynie abolicjonistycznej  
na przykładzie poglądów Fredericka Douglassa170

Ogólny sens moralnej, politycznej i prawnej myśli amerykańskiego oświe-
cenia prowadzi w kierunku równego uznania indywidualnej godności ludzkiej, 
u podstaw czego leżało przekonanie właśnie o zdolności każdego obywatela 
do podejmowania suwerennych decyzji i zobowiązanie do ich równego trakto-
wania171. Jednakże – jak już zauważono wcześniej – nie nastąpiło to wraz z po-
wstaniem nowego państwa. Dopiero zniesienie niewolnictwa i wojna secesyjna, 
ustawy o prawach obywatelskich oraz uchwalenie i ratyfikacja XIV poprawki 
(nazywanej drugą konstytucją) są nierozerwalnie związane w tym procesem. Ich 
nieodłącznym elementem zaś była doktryna abolicjonizmu. Niewolnictwo jest 
jednym z najważniejszych elementów historii, kultury i społeczeństwa Stanów 

168 Ibidem. 
169 Ibidem.
170 Niniejszy podrozdział oparty jest na fragmentach artykułu M. Urbańczyk, Idea godności, 

op. cit., s. 193–213.
171 M.J. Meyer, op. cit., s. 7. 
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Zjednoczonych172. Co ważne, nie ma jednak jedynie charakteru historycznego, 
lecz jest zjawiskiem niezwykle mocno wpływającym na współczesną kulturę, 
politykę i prawo Ameryki. 

Jednym z ważniejszych działaczy ruchu abolicjonistycznego był Afroame-
rykanin Frederick Douglass173. W jego twórczości znaleźć możemy szereg od-
niesień do idei godności człowieka174. Douglass w 1838 r. uciekł z niewoli, by 
wkrótce stać się jednym z najznakomitszych przywódców ruchu dążącego do 
zniesienia niewolnictwa. Był działaczem politycznym oraz autorem wielu dzieł, 
które odegrały znaczącą rolę w tworzeniu afroamerykańskiej tożsamości i miały 
wpływ na całą kulturę amerykańską. Dzięki autobiografiom stał się osobą sław-
ną, jego książki zaś, tak jak inne dzieła abolicjonistyczne, przybliżały „szerokie-
mu kręgowi czytelniczemu niezmiernie interesujące indywidualne losy”, a także 

172 Za wyjątkowo wartościową pozycję dotyczącą tej tematyki należy uznać monografię From 
Slavery to Freedom: A History of American Negroes (New York 1950), autorstwa Johna H. Frankli-
na, który na ponad 600 stronach przedstawił historię Afroamerykanów. Książka była wielokrotnie 
wznawiana na ryku amerykańskim, a sam autor w 1995 r. otrzymał Prezydencki Medal Wolności 
w uznaniu za zasługi naukowe.

173 Frederick Douglass (właśc. Frederick Augustus Washington Bailey; 1818–1895) – afroame-
rykański działacz ruchu abolicjonistycznego, pisarz, wydawca prasy abolicjonistycznej, urzędnik, 
autor m.in. Narrative of the Life of Frederick Douglass. An American Slave [Amerykański niewolnik. 
Opowieść o życiu Fryderyka Douglassa] (1845), My Bondage and My Freedom [Moja niewola i moja 
wolność] (1855). Urodził się jako niewolnik w Talbot County, w stanie Maryland. W 1838 r. uciekł 
z niewoli i przybył do Nowego Jorku, gdzie utrzymywał się z różnych prac dorywczych. W 1841 r. 
uczestniczył w zebraniu Towarzystwa Antyniewolniczego Massachusetts, podczas którego wygło-
sił płomienną mowę przeciwko niewolnictwu. Od tego czasu współpracował z ruchem abolicjoni-
stycznym, by wkrótce, dzięki swoim wrodzonym zdolnościom oratorskim i pisarskim, stać się jed-
nym z jego czołowych działaczy. W czasie wojny secesyjnej aktywnie zaangażował się w tworzenie 
oddziałów Unii, m.in. 54. i 55. Regimentu Massachusetts. Po wojnie secesyjnej czynnie wspierał 
wyzwoleńców. W ostatnim okresie życia pełnił szereg funkcji w amerykańskiej administracji. Jego 
imieniem nazwano nagrodę za najlepszą książkę o niewolnictwie, przyznawaną corocznie przez 
Gilder Lerhman Centre Uniwersytetu Yale. O tym, jak ważną był postacią dla ówczesnego społecz-
no-kulturalnego świata Ameryki, niech świadczy fakt, iż o jego śmierci poinformował w obszer-
nym artykule „New York Times” z 21 lutego 1895 r., nazywając go m.in. najbardziej reprezentatyw-
nym Afroamerykaninem, jakiego stworzyła Ameryka; Śmierć Freda Douglassa, New York Times, 
21.02.1895 [online], http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0207.html [dostęp 
10.01.2019]. Szerzej o życiu i twórczości Douglassa por.: W.S. McFeely, Frederick Douglass, New York 
1996; C.J. Trotman, Frederick Douglass: A Biography, Greenwood 2011; L.D. Barnes, Frederick Doug-
lass: Reformer and Statesman, New York–Abingdon 2013. 

174 Twórczość Douglassa zaliczyć należy do czwartej i piątej fazy rozwoju idei politycznych 
Afroamerykanów. Roman Tokarczyk wyróżnił 8 takich faz rozwoju. Czwarta obejmuje okres przed 
wojną secesyjną, kiedy Afroamerykanie dążyli do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, nato-
miast piąta faza to okres po wojnie secesyjnej, gdy zaczęto krytykować dotychczasowe idee i rozpo-
częto poszukiwania nowych form walki. Szerzej: idem, Współczesna amerykańska myśl polityczna, 
Warszawa 1981, s. 211. 
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„umożliwiły wgląd w obcy dotąd świat niewolników – w jego duchowość, system 
wartości, sposób postrzegania białych”175.

W piśmiennictwie Douglassa można odnaleźć passusy, w których pisząc 
o niewolnictwie i wolności, przywoływał ideę godności człowieka. Podkreślał, że 
„Murzyn jest w oczywisty sposób człowiekiem i z tego powodu uprawniony jest 
do wszelkich praw i przywilejów, które należą do natury ludzkiej”176. Uważał, że 
takie stwierdzenie nie wymaga żadnego dodatkowego uzasadnienia. W innym 
miejscu swojej bogatej twórczości wspominał, że po ucieczce z niewoli udał się 
na nadbrzeże w Baltimore, by obejrzeć słynny ówcześnie port. Stojąc na nad-
brzeżu, widział ciężko pracujących ludzi. Ten widok był jednak zupełnie inny 
niż ten, który znał z niewolniczej plantacji. Nie znał bowiem pracy bez prze-
kleństw i batów nadzorców. Tymczasem pracownicy doków zachowywali się zu-
pełnie inaczej. Douglass miał nieodparte wrażenie, że każdy z nich rozumiał cel 
swojej pracy, podchodził do niej jednocześnie z powagą, ale i z uśmiechem na 
ustach. Samej pracy zaś, mimo że trudnej i ciężkiej, towarzyszyła świadomość 
głębszego jej sensu oraz połączone z tym przeświadczenie o własnej godności 
jako człowieka (sense of his own dignity as a man)177. Niewolnicy mieli wyjąt-
kowy stosunek do pracy, którą wykonywali. Jak pisał Ira Berlin: „ziemię, na któ-
rej pracowali, uznawali za bliską ich sercom. Mimo że plony, które uzyskiwali, 
i zwierzęta, których doglądali, nie pomnażały ich majątku ani też nie zapewnia-
ły im niezależności, której tak pragnęli, mieli nadzieję, że kiedyś być może się to 
zmieni”178. Działo się tak, mimo że dla białych właścicieli byli najczęściej jedynie 
narzędziami, a swoją pracę wykonywali w warunkach, które odzierały ich z po-
czucia własnej godności. O celowym pozbawianiu niewolników cząstek czło-
wieczeństwa Douglass pisał już na początku swojej autobiografii. Przyznawał, 
że nie jest w stanie wskazać swojej daty urodzenia. Było bowiem powszechnym 
zwyczajem, że właściciele pozostawiali niewolników w niewiedzy, co do ich cza-
su urodzenia. Jak pisał, „większa część niewolników wie tak samo mało o swym 
wieku, ile o swoim wiedzą konie”179. Douglass podkreślał, że czarnym niewolni-
kom nie oszczędzono niczego, co mogłoby ich jeszcze bardziej poniżyć na skali 
człowieczeństwa (the scale of humanity): „okaleczono ich inteligencję, zmącono 
ich umysły, upodlono ich moralną naturę, zamazano wszelkie ślady łączące ich 
z rodzajem ludzkim”180.

175 M. Pawełczak, Wstęp, [w:] I. Berlin, op. cit., s. 14.
176 F. Douglass, Prejudice against Color, [w:] The Life and Writings of Frederick Douglass, pod 

red. Ph. Fonera, t. 2, New York 1975, s. 130, cytat [za:] B.R. Boxill, Dignity, Slavery and the Thirteenth 
Amendment, [w:] The Constitution, op. cit., s. 109. 

177 F. Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass. An American Slave, Boston 1845 
[online], https://www.gutenberg.org/files/23/23-h/23-h.htm [dostęp 10.01.2019]. 

178 I. Berlin, op. cit., s. 191. 
179 F. Douglass, Narrative, op. cit.
180 Ibidem. 
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Niewolnictwo pozbawiało człowieka poczucia godności, świadomości bycia 
wartościowym człowiekiem. To przemożne uczucie uprzedmiotowienia wyni-
kało z faktu traktowania niewolników jak rzeczy. Wspominany wcześniej brak 
znajomości podstawowych faktów ze swojego życia był tylko jednym z elemen-
tów – odczłowieczenie było zagwarantowane prawem. Brak poczucia własnej 
wartości, poczucia bycia pełnowartościowym człowiekiem utrudniał samooce-
nę. Douglass pisał, że jako niewolnik był niczym, i tak o sobie myślał. Taki bez-
silny człowiek jest pozbawiony „fundamentalnej godności człowieczeństwa (the 
essential dignity of humanity)”181. 

Douglass w swoich pracach (nie tylko autobiografiach) wielokrotnie odwo-
ływał się do własnych indywidualnych doświadczeń z okresu, gdy był niewolni-
kiem. Swojego sprzeciwu wobec niewolnictwa nigdy jednak nie opierał wyłącz-
nie na „tak wąskim fundamencie jak własne zniewolenie, lecz raczej na nieznisz-
czalnych i niezmiennych prawach ludzkiej natury, które to są ciągle i skandalicz-
nie naruszane przez system niewolnictwa”182. 

Rok 1866 przyniósł uchwalenie ustawy o prawach obywatelskich (Civil Rights 
Act), dwa lata później zaś doszło do ostatecznej ratyfikacji XIV poprawki. Jak się 
podkreśla w amerykańskiej nauce prawa, polepszyło to pozycję jednostki wobec 
władzy183. Zarówno zniesienie niewolnictwa, jak i walka ze wspomnianymi czar-
nymi kodeksami stanowiły kolejne kroki na drodze do coraz powszechniejszego 
uznania idei godności człowieka za wartość egalitarną. Zawarta w XIV poprawce 
gwarancja równej ochrony praw (equal protection of the laws) jest wskazywana 
jako element ewolucji wiodącej do uznania równości nie tylko w aspekcie for-
malnym, ale i w określonych kontekstach społecznych, co oznaczało w praktyce 
próby eliminacji nierówności o poniżającym charakterze184. 

2.4.  Idea godności człowieka jako element emancypacji kobiet185 

W amerykańskiej literaturze przedmiotu można znaleźć opinie, że w kon-
tekście pośrednich śladów godności człowieka wskazać należy także na XV po-
prawkę, która w § 1 stanowiła, że ani Stany Zjednoczone, ani żaden stan nie może 

181 F. Douglass, My Bondage and My Freedom, Chicago 1970, s. 246–247. Elektroniczna wer-
sja tej książki dostępna w cyfrowych zasobach biblioteki Uniwersytetu Wirginii: http://web.ar-
chive.org/web/20110116090246/http://etext.lib.virginia.edu/etcbin/toccer-new2?id=DouMybo.
sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=all [dostęp 
25.04.2015].

182 Ibidem, s. vi.
183 M.J. Meyer, op. cit., s. 8. 
184 Ibidem.
185 Niniejszy podrozdział oparty jest na fragmentach artykułu M. Urbańczyk, Idea godności, 

op. cit., s. 193–213.
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pozbawić ani ograniczać praw wyborczych obywateli Stanów Zjednoczonych 
ze względu na rasę, kolor skóry lub poprzednie niewolnictwo. Zabraniała bo-
wiem jednego z poważniejszych naruszeń godności człowieka, czyli pozbawie-
nia prawa do głosu z względu na rasę186. Nie dotyczyła ona jednak pozbawienia 
prawa wyborczych ze względu na płeć. Dyskryminacja kobiet, z którą walczyły 
sufrażystki, zasadzała się na idei nierówności, w tym wypadku nierówności płci. 
Kobieta była gorsza, a więc nie zasługiwała na uznanie jej miejsca w społeczeń-
stwie, a tym bardziej na prawa polityczne. Sufrażystki sprzeciwiały się temu, po-
dejmując walkę o prawa kobiet i równą mężczyznom pozycję społeczną. 

W wypadku ruchu abolicjonistycznego oraz sufrażystek warto na marginesie 
podkreślić, że często dochodziło między nimi do współpracy, częstokroć ci sami 
działacze lub myśliciele byli zaangażowani w oba ruchy albo przynajmniej ze 
sobą współpracowali, goszcząc się wzajemnie na kongresach czy konwencjach. 
Choć jednocześnie trzeba przyznać, że nie obywało się bez konfliktów. Za naj-
głośniejszy i jednocześnie najbardziej brzemienny w skutkach należy uznać ten 
z międzynarodowego kongresu abolicjonistów w Londynie w 1840 r., kiedy to re-
prezentantki Stanów Zjednoczonych nie zostały dopuszczone ani do głosu, ani 
do głosowania187. Efektem tego wydarzenia był zjazd w Seneca Falls, na którym 
przyjęto deklarację dotyczącą praw kobiet188.

Walka o równouprawnienie kobiet w XIX w. w Stanach Zjednoczonych to 
przede wszystkim okres powstania i działalności ruchu sufrażystek (choć nie 
były to pierwsze kobiety na amerykańskim terenie walczące o swoje prawa189). 
Ta pierwsza fala feminizmu, będąca wyrazem emancypacji kobiet, czyli zwięk-
szenia ich udziału w życiu publicznym, nie stawiała sobie za cel jedynie zdobycia 
przez kobiety praw wyborczych. Wśród licznych postulatów wymienić należy 
choćby takie, jak możliwość nauki i zdobycia wykształcenia, zwłaszcza wyższe-
go. Następnie wskazać należy równość wobec prawa, zwłaszcza w sferze prawa 
cywilnego i rodzinnego (anglosaskie prawo cywilne bardzo mocno dyskrymino-
wało kobiety w kwestiach majątkowych, spadkowych, praw rodzicielskich itp.). 
Sufrażystki zdecydowanie agitowały także za wprowadzeniem równości ekono-
micznej kobiet, postulując prawo do pracy i równej płacy czy prawo do swobod-
nego dysponowania przez kobiety zamężne swoimi zarobkami. 

186 L. Henkin, op. cit., s. 219. 
187 M. Ciechomska, Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996, s. 119.
188 Konwencja w Seneca Falls była kluczowym wydarzeniem dla historii zorganizowanego fe-

minizmu. Jego współorganizatorkami były Elizabeth Cady Stanton oraz Lucretia Mott, dwie dele-
gatki, które wykluczono z londyńskiej konferencji przeciwko niewolnictwu; J. Hannam, Feminizm, 
Poznań 2010, s. 41.

189 Szerzej o roli kobiety w historii Stanów Zjednoczonych zob. C. Hymowitz, M. Weissman, 
A History of Women in America, Toronto–New York–London–Sydney–Auckland 1978. 
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W Stanach Zjednoczonych najważniejszymi organizacjami walczącymi 
o prawa kobiet były założone w 1869 r. przez Susan B. Anthony190 i Elizabeth 
Cady Stanton191 Krajowe Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Uzyskania Praw Oby-
watelskich (National Women Suffrage Association, NWSA) i założone w tym 
samym roku Amerykańskie Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Uzyskania Praw 
Obywatelskich192 (American Woman Suffrage Association, AWSA). Obie te or-
ganizacje w 1890 r. połączyły się, tworząc Krajowe Amerykańskie Stowarzysze-
nie Kobiet na rzecz Uzyskania Praw Obywatelskich (National American Women 
Suffrage Association, NAWSA). 

Za istotne wydarzenia kształtujące zarówno myśl polityczno-prawną, jak 
i sam ruch sufrażystek należy uznać liczne konwencje, na których spotykali się 
zwolennicy równouprawnienia (tzw. narodowe konwencje praw kobiet). Pierw-
szym takim spotkaniem, które uchodzi za narodziny amerykańskiego ruchu fe-
ministycznego, był zjazd w Seneca Falls w 1848 r.193, a przyjętą na nim Deklarację 
zapatrywań194 (The Declaration of Sentiments) teoretycy feminizmu uznają za 
dokument tej wagi, co francuska Deklaracja praw człowieka i obywatela oraz 
amerykańska Karta Praw. 

Trzeba pamiętać, że amerykańskie sufrażystki w swojej walce nie ograniczały 
się jedynie do organizowania konwencji, wydawania deklaracji i publikowania 
pism politycznych. Wielokrotnie próbowały oddać głos w wyborach, co często 
kończyło się ich aresztowaniem, podobnie zresztą kończyły się ich liczne de-
monstracje. I choć od 1869 r. mogły głosować na obszarze terytorium Wyoming, 
to w 1875 r. Sąd Najwyższy odrzucił ich żądania w orzeczeniu Minor v. Happer-
sett195. Podobnie porażką zakończyły się próby wprowadzenia poprawki do Kon-

190 Susan Brownell Anthony (1820–1906) – amerykańska sufrażystka i abolicjonistka; w czasie 
wojny secesyjnej prowadziła agitację wśród kobiet na rzecz północnych stanów; Encyklopedia po-
pularna PWN, t. 1, Warszawa 1997, s. 153.

191 Elizabeth Cady Stanton (1815–1902) – amerykańska sufrażystka i abolicjonistka; uczestnicz-
ka pierwszego kongresu kobiet amerykańskich w Seneca Falls w 1848 r.; w latach 1865–1893 prze-
wodnicząca stowarzyszenia do walki o prawa wyborcze dla kobiet; Encyklopedia popularna PWN, 
t. 9, Warszawa 1998, s. 61.

192 AWSA założone zostało przez Lucy Stone, która nie zgadzała się ze Stanton i Anthony 
w kwestii roli religii w systemie opresji kobiet; więcej: R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wpro-
wadzenie, Warszawa 2002, s. 34. 

193 Kazimierz Ślęczka barwnie pisał o genezie tego zjazdu: „Elizabeth Cady Stanton, jedna 
z dam pozbawionych głosu w czasie brytyjskiego kongresu, a mieszkająca w małej mieścinie Se-
neca Falls (starannie kształcona przez ojca, sędziego, mająca męża abolicjonistę, matka sześciorga 
dzieci), dała ogłoszenie w miejscowej gazecie »Seneca County Courrier«, że zaprasza na spotkanie 
wszystkie panie, którym ich los jako kobiet w amerykańskim społeczeństwie nie wydaje się spra-
wiedliwy. I – ku swemu zdumieniu – ujrzała sznur wozów i powozów ciągnący się ku miejscu zbiór-
ki z całej wyznaczonej zasięgiem abonowanej gazety, okolicy o promieniu 50 mil” (idem, Feminizm, 
Katowice 1999, s. 59). 

194 Tłum. [za:] G.B. Tindall, D.E. Shi, op. cit. 
195 Minor v. Happersett, 88 U.S. 162 (1875).
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stytucji. Dopiero w 1920 r. przyjęto poprawkę gwarantującą kobietom prawo do 
głosu196. 

Deklaracja zapatrywań jest niemalże bliźniaczo podobna do amerykańskiej 
Deklaracji niepodległości. Miało to unaocznić Amerykanom, że prawa, których 
domagały się kobiety, mają te same korzenie i uzasadnienie, co prawa, których 
domagali się amerykańscy koloniści, walcząc o swoją niezależność z despotycz-
nymi rządami brytyjskiej metropolii. Stąd też na początku znaleźć można od-
wołanie do praw natury, którymi Bóg obdarzył także kobiety. Podobnie może-
my znaleźć zapewnienie, że twórcy Deklaracji zapatrywań uznają, że wszystkie 
kobiety i mężczyźni zostali stworzeni równymi, a Bóg obdarzył ich pewnymi 
nienaruszalnymi prawami, wśród których są prawo do życia, wolności i wolność 
dążenia do szczęścia. Kobiety, dlatego że władza uniemożliwia im realizację tych 
celów, mają prawo przeciwko niej wystąpić, mimo że dotychczas cierpliwie to-
lerowały swą pozycję. Nadszedł jednak czas na domaganie się równej pozycji, 
do której kobiety są uprawnione197. Należy jednak zauważyć, że w Deklaracji 
zapatrywań, podobnie zresztą jak w innych dokumentach tamtej epoki, brak 
odwołania do idei godności człowieka. Natomiast w literaturze i licznych wy-
powiedziach na konwencjach i kongresach znaleźć możemy wiele, zawartych 
w różnych kontekstach, odwołań do idei godności człowieka. 

Już we wprowadzeniu do fundamentalnego dzieła History of Women Suffrage 
[Historii prawa wyborczego kobiet] jego autorki ubolewały nad stanem ducho-
wej demoralizacji kobiet. Źródeł tego upatrywały w prawnie usankcjonowanym 
poddaństwie, co po prostu odbierało im poczucie własnej godności. Kobieta zaś 
w prawach poszczególnych stanów umieszczana jest obok takich kategorii ludzi, 
jak chorzy psychicznie czy przestępcy198. 

W pismach i mowach amerykańskich sufrażystek mocno zakorzenione 
jest przekonanie nie tylko o naturalnej równości wszystkich ludzi bez wzglę-
du na płeć, lecz także sama idea godności człowieka. Mężczyzna i kobieta, jako 
członkowie ludzkiej rodziny, dysponują tą samą moralną odpowiedzialnością. 

196 Poprawka XIX: „Stany Zjednoczone ani którykolwiek ze stanów nie może obywateli Stanów 
Zjednoczonych pozbawić praw wyborczych ani ograniczyć ich ze względu na płeć.

Kongres ma prawo zapewnić przez odpowiednie ustawodawstwo wykonanie niniejszego arty-
kułu”.

197 The Declaration of Sentiments, [w:] Declarations of Freedom and Human Dignity, Millis 
1997, s. 29-30. 

198 E. Cady Stanton, S.B. Anthony, M.J. Gage, History of Women Suffrage, Rochester–Lon-
don–Paris 1889, s. 18, dostępne na platformie Projektu Gutenberg: http://www.gutenberg.org/
files/28020/28020-h/28020-h.htm [dostęp 25.04.2015]. To czterotomowe dzieło, publikowane w la-
tach 1881–1922, zawiera prawie 6 tys. stron, na których sufrażystki spisały historię ruchu. Jest to 
także zbiór listów z bogatej korespondencji sufrażystek oraz mów i przemówień, jakie wygłoszono 
na organizowanych przez sufrażystki konwencjach. Przez badaczy historii feminizmu powszechnie 
jest uważane za główne źródło wiedzy o anglosaskiej pierwszej fali feminizmu. 
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Są w końcu ostatnim i najdostojniejszym dziełem Natury199. Niezrozumiałe są 
zatem różnice w prawie, zwłaszcza te, które degradują kobietę w określonych sy-
tuacjach prawnych. Przykładowo regulacje dotyczące małżeństwa sprawiają, że 
kobiecie odmawia się godności racjonalnej i odpowiedzialnej istoty (the dignity 
of a rational and accountable being)200. Prawa regulujące pozycję żony w gruncie 
rzeczy niewolą kobietę, odbierają jej podmiotowość i nie pozwalają na osiągnię-
cie prawdziwej godności ludzkiej natury (the true dignity of human nature)201. 
W ten sposób kobietom uniemożliwia się realizację ważnych obowiązków, ja-
kie mogłyby na nich spoczywać, gdyby traktować je w sposób właściwy, tj. jako 
„odpowiedzialne, racjonalne, opanowane członkinie społeczeństwa”202. Zamiast 
tego kobiety są politycznie i prawnie usankcjonowanymi niewolnikami. 

W innym kontekście idea godności człowieka pojawia się w dyskusjach  
o braku dostępu do wykształcenia. Sufrażystki (przed nimi pisała już o tym Mary 
Wollstonecraft203) mocno podkreślały, że brak dostępu do nauki szkodzi kobie-
tom nie tylko z powodu braków w wiedzy, lecz także dlatego, że skutkuje pro-
blemami na rynku pracy. Dlatego tak ważne jest zapewnienie młodym kobietom 
odpowiedniego wykształcenia, które zapewni im właściwie opłacaną pracę. To 
bowiem będzie chronić ich cnotę, godność i szacunek do siebie samej, gdyż za-
pewni im finansową niezależność204.

Sufrażystki używały także idei godności jako oręża przeciwko argumentom 
swoich przeciwników. Jednym z bardziej rozpowszechnionych było przekona-
nie, że kobiety ze względu na swe przyrodzone cechy nie mogą uczestniczyć 
w życiu publicznym. Uczestnictwo w wyborach, a co za tym idzie – w polityce, 
będzie miało bowiem negatywny wpływ na charakter kobiet, zniszczy ich cześć 
i kobiece dostojeństwo. W czasie jednej z konwencji, w Worchester w 1852 r., 
w odpowiedzi na to padły słowa, że absurdem jest mówienie o konieczności 
oddzielenia dwóch sfer: kobiety i mężczyzny, do tej drugiej zaliczając politykę. 
Sztuka rządzenia ma korzenie także w duchowości, zatem trudno mówić, aby 
w zarządzaniu i administrowaniu państwem było cokolwiek, co naruszy god-
ność kobiety205. Z takimi przekonaniami sufrażystki walczyły także w praktyce. 
Organizując konwencje i kongresy, przemawiając na nich, czyniły to ze świado-
mością powagi swoich działań. Dlatego tak często podkreślały konieczność dys-

199 Ibidem, s. 51. 
200 Stwierdzenie takie znalazło się w memoriale kończącym konwencję w Salem w stanie Ohio 

z 1850 r.; ibidem, s. 51. 
201 Powyższy passus zawarty jest w adresie skierowanym do kobiet stanu Ohio, który został 

przyjęty w 1850 r. na koniec konwencji w Salem; ibidem, s. 108. 
202 Ibidem. 
203 Por. M. Urbańczyk, Od godności, op. cit., s. 183 i n. 
204 E. Cady Stanton, S.B. Anthony, M.J. Gage, op. cit., s. 224.
205 Ibidem, s. 355. 
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kusji z godnością206. Ich umiejętności i styl oraz zachowanie podkreślali także 
współuczestnicy dyskusji. Wspominany wcześniej Frederick Douglass, opisując 
zjazd w Seneca Falls, napisał, że przemawiające tam kobiety, mimo iż występo-
wały w nowych dla siebie rolach, czyniły to ze „znacznymi zdolnościami i god-
nością”207. 

2.5.  Regres znaczenia idei godności człowieka  
w kontekście walki z niewolnictwem i dyskryminacją rasową  
w orzecznictwie Sądu Najwyższego do roku 1942

Problemy związane z pojmowaniem idei godności jako bezcennej wartości 
każdej jednostki widać szczególnie wyraźnie w orzecznictwie Sądu Najwyższe-
go w kontekście niewolnictwa. Niewolnik nie był traktowany podmiotowo jako 
człowiek, lecz przedmiotowo jako narzędzie. Jednym z istotniejszych orzeczeń 
w tej sferze jest wyrok Sądu Najwyższego Karoliny Północnej w sprawie North 
Carolina v. Mann208 z 1829 r. Sprawa dotyczyła Johna Manna, który wynajął  
niewolnicę imieniem Lydia do pracy w swoim domu. Gdy Lydia popełniła drobne 
przewinienie, Mann postanowił ją ukarać chłostą. W trakcie chłosty niewolnica 
próbowała uciec. Mann postrzelił ją i ciężko ranił. Został oskarżony, a następnie 
skazany za pobicie niewolnicy. Mann odwołał się od wyroku, argumentując, że 
napaść na niewolnika nie może być karalna, gdyż jako posiadacz niewolnika ma 
nad nim pełnię władzy. Sędzia James Ruffin uchylił wyrok skazujący. Stwierdził, 
że władza właściciela musi być absolutna, aby zapewnić idealne podporządko-
wanie się niewolnika. Ruffin uznał, że nawet okrutne i nierozsądne traktowanie 
niewolnika jest dopuszczalne. Celem bowiem niewolnictwa jest zysk właścicieli. 
Aby jednak zapewnić równocześnie zysk, bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
niewolnicy muszą być całkowicie podlegli władzy ich właścicieli. Jak pisał sędzia 
Ruffin, niewolnicy muszą pracować jak ktoś, kto nie ma własnej woli, kto całko-
wicie oddaje swoją wolę innej osobie. Takie posłuszeństwo zaś jest konsekwencją 
jedynie niekontrolowanej władzy nad ciałem. I choć sędzia zdawał sobie sprawę 
z surowości tego stanowiska, to podkreślił, że nie ma innego sposobu, aby zgod-
nie osiągnąć wspomniane cele społeczne209. 

206 O konwencji w Salem (1850): „Mimo że kobiety na tej konwencji nie były zaznajomione 
z publicznymi wystąpieniami i parlamentarnymi metodami [...] dyskusje były prowadzone z god-
nością i porządkiem” (ibidem, s. 111). O konwencji w stanie Ohio (1853): „W zarządzaniu zgro-
madzeniem przeważyły zasady parlamentarne i zostały wprowadzone z szybkością i godnością” 
(ibidem, s. 120). 

207 Ibidem, s. 74. 
208 North Carolina v. Mann (State v. Mann), 13 N.C. 263.
209 Ibidem.
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Za najważniejsze w tym kontekście uznać jednak należy orzeczenie Scott 
v. Sandford210 z 1857 r., które było zwycięstwem zwolenników utrzymania nie-
wolnictwa. Jest to także wyraz zatrzymania się rozwoju amerykańskiej doktryny 
godności człowieka, a nawet jej istotnego regresu. Dred Scott był niewolnikiem 
mieszkającym w stanie Missouri. W latach 1833–1843 mieszkał w stanie Illinois, 
w którym nie obowiązywał system niewolniczy, a także na terytorium Luizja-
ny, gdzie niewolnictwo było zakazane zgodnie z tzw. kompromisem Missouri 
z 1820 r. Po powrocie do stanu Missouri Scott złożył pozew, żądając uznania, że 
jest wolnym człowiekiem, twierdząc, że jego pobyt na terenach, gdzie niewol-
nictwo nie obowiązywało, uczynił go wolnym człowiekiem. Po przegranej Scott 
wniósł nowy pozew, tym razem do sądu federalnego. Natomiast właściciel Scotta 
w czasie procesu utrzymywał, że żaden Murzyn ani potomek niewolników nie 
może być obywatelem w rozumieniu art. III Konstytucji. Sąd Najwyższy musiał 
rozstrzygnąć, czy Scott jest niewolnikiem, czy jest wolnym człowiekiem. 

Opinię większości sporządził prezes Sądu Najwyższego Roger B. Taney211. Sąd 
Najwyższy większością 7 do 2 głosów uznał, że żaden Murzyn, którego przodko-
wie zostali przywiezieni do Stanów Zjednoczonych i sprzedani jako niewolnicy, 
bez względu na to, czy jest niewolnikiem, czy też wolnym człowiekiem, nie może 
być obywatelem Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie – nie ma zdolności do 
skutecznego złożenia pozwu w sądzie federalnym. Wobec powyższego, uznając 
się za niewłaściwy do rozpatrywania tej sprawy, Sąd oddalił ją ze względów pro-
ceduralnych. 

Równie istotne były kolejne konstatacje Sądu Najwyższego. Sędzia Taney 
stwierdził bowiem, że kompromis z 1820 r. był niezgodny z Konstytucją oraz 
wykluczył władzę Kongresu do uwolnienia niewolników na terytoriach fede-
ralnych. Opinia ta opierała się na poszanowaniu zakresu jurysdykcji stano-
wych sądów w stanie Missouri, które we wcześniejszych wyrokach uznały, że 
przeniesienie się do wolnego stanu nie spowodowało uzyskania wolności przez 
Scotta. Wreszcie Taney orzekł, że na mocy V poprawki niewolnicy są własnością  
swoich właścicieli i jakakolwiek ustawa, która pozbawiłaby właściciela niewolni-
ków jego majątku (czyli niewolników), jest niezgodna z Konstytucją.

210 Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1856).
211 Roger B. Taney (1777–1864) – piąty prezes Sądu Najwyższego, nominowany na stanowisko 

sędziego, a potem prezesa przez prezydenta Andrew Jacksona; do historii przeszedł jako autor opi-
nii większości w sprawie Scott v. Sandford. Tymczasem paradoksalnie Taney – jako osoba głęboko 
wierząca – postrzegał niewolnictwo jako zło w kategoriach moralnych, dał temu wyraz w praktyce, 
zanim przyszedł do Sądu Najwyższego, uwolnił bowiem tych niewolników, których odziedziczył. 
Wierzył jednak, że niewolnictwo jest problemem, który musi być rozwiązywany stopniowo i głów-
nie przez te stany, w których ono istnieje; szerzej zob. Roger B. Taney. Chief Justice of United States 
[online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Roger-B-Taney 
[dostęp 10.01.2019].
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Wyrok wywołał ogromne kontrowersje. W amerykańskiej literaturze wska-
zuje się, że – wraz ze stłumieniem powstania Johna Browna – był on jedną z bez-
pośrednich przyczyn wybuchu wojny secesyjnej. Dla rozważań na temat idei 
godności człowieka ma istotne znaczenie nie tylko z racji swojej wagi historycz-
nej. Jest on bowiem wyrazem zwycięstwa reakcyjnej myśli polityczno-prawnej, 
całkowicie sprzecznej z doktryną powszechnej i egalitarnej godności wszystkich 
ludzi, niezależnie od ich koloru skóry. Co równie ważne, nawet sędziowie, któ-
rzy złożyli zdania odrębne, w swoich rozważaniach nie odwoływali się do idei 
godności człowieka. Sędzia Benjamin Robbins Curtis skrytykował Taneya za za-
jęcie się istotą roszczenia po stwierdzeniu braku właściwości Sądu. Zwrócił uwa-
gę, że unieważnienie kompromisu z Missouri nie jest konieczne do rozwiązania 
sprawy, i wyraził wątpliwości co do stanowiska Taneya, w którym dowodził, że 
Ojcowie Założyciele stanowczo sprzeciwiali się prawom abolicjonistycznym. 
Natomiast sędzia John McLean powtórzył wypowiedź Curtisa, stwierdzając, że 
większość z nich dokonała niewłaściwego wyboru argumentów, podczas gdy 
jego rozwiązanie powinno ograniczać się do procedury. Argumentował również, 
że mężczyźni pochodzenia afrykańskiego mogą być obywatelami, ponieważ 
mają już prawo do głosowania w pięciu stanach212.

Zmiany w kwestii niewolnictwa nastąpiły po zakończeniu wojny secesyjnej 
i uchwaleniu poprawek rekonstrukcyjnych. W literaturze przedmiotu wskazuje 
się, że właśnie sprawy związane z XIV poprawką dotyczyły przede wszystkim 
tzw. interesów godnościowych. I choć częstokroć w wyrokach nie znajdziemy 
bezpośrednich odniesień do idei godności człowieka, to regulowały one prawa 
i wolności, które dziś bezpośrednio wiążemy z godnością człowieka, albo doty-
czyły dyskryminacji określonych grup społecznych, co współcześnie zakazane 
jest właśnie ze względu na uznanie godności człowieka. Do takich wartości zali-
czyć można szeroko rozumiany zakaz dyskryminacji z powodów rasowych. 

Wartości związane z ideą godności człowieka, które towarzyszyły popraw-
kom rekonstrukcyjnym, były przedmiotem rozważań w pierwszym wyroku, 
w którym Sąd Najwyższy musiał dokonać interpretacji norm zawartych w XIV 
poprawce. Wyrok zapadł w odniesieniu do trzech połączonych spraw, tzw. 
spraw rzeźni (Slaughter-House cases) z 1873 r.213 I choć w wyroku nie pojawia 
się bezpośrednie odniesienie do godności człowieka, to z punktu widzenia ba-
dań nad tą ideą jest to jedno z najistotniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego 
z tego okresu. Nie tylko ze względu na argumentację, która powiązała treść 
poprawek głównie z walką z niewolnictwem i jego skutkami, lecz także z po-
wodu interpretacji XIV poprawki pod koniec XX w., której to geneza znajduje 
się w sprzeciwie sędziego Fielda. 

212 Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1856).
213 Slaughterhouse Cases, 83 U.S. 36 (1872).
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Sprawy rzeźni były efektem ustawy, którą stanowa legislatywa Luizjany uchwa-
liła w 1869 r. Na mocy jej przepisów monopol na działalność rzeźni w Nowym Or-
leanie otrzymało jedno, specjalnie w tym celu utworzone przedsiębiorstwo (Cres- 
cent City Live-Stock Landing and Slaughter-House Company). Przez 25 lat ubój 
zwierząt mógł być prowadzony jedynie na terenach należących do monopolisty, 
a wszystkie rzeźnie działające poza tym terenem miały zostać zamknięte. Działa-
jący dotychczas w Nowym Orleanie rzeźnicy (głównie czarnoskórzy byli niewol-
nicy i ich potomkowie) wskazywali w pozwie sądowym, że ustawa pozbawia ich 
prawa do wykonywania zawodu i uniemożliwia dalsze zarobkowanie. W szcze-
gólności argumentowali, że monopol jednej firmy stworzył przymusową służbę 
(involuntary servitude), której zabrania XIII poprawka, ograniczył przywileje i im-
munitety zawarte w Konstytucji oraz odmówił równej ochrony praw i pozbawił ich 
wolności i własności bez należytego procesu sądowego, które gwarantują normy 
XIV poprawki. Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy stworzenie 
rzeźniczego monopolu naruszyło XIII i XIV poprawkę.

Sąd Najwyższy większością 5 do 4 głosów stwierdził brak naruszenia XIII 
i XIV poprawki. Sędzia Samuel F. Miller214, autor opinii większości, podkreś- 
lił, że tzw. poprawki rekonstrukcyjne należy interpretować przede wszystkim 
w kontekście celu, dla którego zostały uchwalone, tj. wprowadzenia wolności dla 
niewolników, bezpieczeństwa i pewnego określenia tej wolności oraz ochrony 
„nowo stworzonego wolnego człowieka i obywatela przed uciskiem tych, któ-
rzy wcześniej sprawowali nad nim nieograniczoną władzę”215. Wobec powyż-
szego XIV poprawka zabraniała stanom pozbawiania czarnoskórych obywateli 
ich równych praw (equal rights). Natomiast nie gwarantowała tego, że wszyscy 
obywatele, bez względu na rasę, będą otrzymywać takie same przywileje ekono-
miczne od państwa. Sędzia wskazał, że wszelkie prawa zagwarantowane w klau-
zuli przywilejów i immunitetów były ograniczone do obszarów kontrolowanych 
przez rząd federalny i dotyczyły wąskich kwestii, takich jak: dostęp do portów 
i dróg wodnych, prawo do kandydowania na urzędy federalne oraz pewne prawa 
wpływające na bezpieczeństwo na morzach. Ponadto Trybunał orzekł, że rzeź-
nicy nie zostali pozbawieni własności bez odpowiedniego procesu sądowego, 
ponieważ nadal mogli legalnie utrzymać się i pracować w swoim mieście, tyle że 
przez ubój na terenie przedsiębiorstwa zarządzanego przez monopolistę. 

Sąd Najwyższy podkreślił, że nowelizacja Konstytucji nie przeniosła kontroli 
nad wszystkimi prawami obywatelskimi ze stanów na rząd federalny. Stany na-
dal zachowały jurysdykcję prawną nad swoimi obywatelami, a federalna ochrona 

214 Samuel Freeman Miller (1816–1890) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1862–1890, nomi-
nowany przez prezydenta Abrahama Lincolna; szerzej zob. Samuel Freeman Miller. United States 
Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Samuel- 
Freeman-Miller [dostęp 10.01.2019].

215 Slaughterhouse Cases, 83 U.S. 36 (1872).
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praw obywatelskich nie rozciąga się na prawa własności przedsiębiorców. Powyż-
sze rozróżnienie Sąd Najwyższy oparł na rozróżnieniu między obywatelstwem 
stanowym a obywatelstwem federalnym, co wyinterpretował wprost z treści  
XIV poprawki, w § 1 stanowiącej o obywatelstwie Stanów Zjednoczonych i oby-
watelstwie tego stanu, w którym się zamieszkuje.

Wyrok w tej sprawie miał ważny skutek. W wyniku przyjętej interpretacji 
dotyczącej obywatelstwa oraz podziału władzy między stanami a władzą fede-
ralną doszło do ograniczenia ochrony klauzuli przywilejów i immunitetów za-
wartej w XIV poprawce. Wyrok w sprawach rzeźni zatrzymał trend centralizacji 
władzy w rękach rządu federalnego. Co ważniejsze, ograniczając ochronę klau-
zuli przywilejów i immunitetów, Sąd Najwyższy nieświadomie osłabił możliwo-
ści stosowania XIV poprawki do ochrony praw obywatelskich.

Za istotny należy także uznać wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł kilka 
lat później. Problemu dyskryminacji i pozbawiania praw publicznych dotyczyło 
orzeczenie w sprawie Strauder v. West Virginia216 z 1880 r. Dotyczyła ona prze-
pisów stanu Zachodniej Wirginii, które zakazywały czarnym i kolorowym oso-
bom bycia członkiem ławy przysięgłych. Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć 
na pytanie, czy proces kolorowego obywatela, w którym uczestniczy ława przy-
sięgłych złożona wyłącznie z białych obywateli217, nie narusza klauzuli równej 
ochrony praw. 

Sąd Najwyższy, opinią większości sporządzoną przez sędziego Williama 
Stronga218, uznał przepisy stanowe za niekonstytucyjne. W wyroku podkreślono, 
że celem XIV poprawki oraz szeregu innych przepisów jest zapewnienie ochro-
ny praw „niedawno wyemancypowanej rasy, która była więziona w niewolnic-
twie przez wiele pokoleń”. Poprawka ta ma zapewnić, że będą oni korzystać ze 
wszystkich praw, z jakich dotychczas korzystali wolni obywatele, dając możli-
wość ingerencji władzy federalnej w wypadku, gdyby władze stanowe tych praw 
chciały odmówić. Poprawka nie tylko nadała obywatelstwo i przywileje obywa-
telskie osobom kolorowym (persons of color), ale także pozbawiła wszystkie sta-
ny prawa do odmowy im równej ochrony prawnej. Ponadto nadała Kongresowi 
władzę w zakresie egzekwowania postanowień poprawki za pomocą odpowied-
niego ustawodawstwa219.

W uzasadnieniu wskazano na istotę skutków obowiązywania poprawki. Sąd 
Najwyższy uznał, że mimo iż jej treść ma charakter zakazu, to przyznaje ona po-

216 Strauder v. West Virginia, 100 U.S. 303 (1880).
217 Jedynie na marginesie warto dodać, że oczywiście mogli to być wyłącznie mężczyźni. 
218 William Strong (1808–1895) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1870–1880, nominowany 

przez prezydenta Ulissesa S. Granta, jeden z najbardziej szanowanych sędziów XIX w.; szerzej zob. 
William Strong. United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britanni-
ca.com/biography/William-Strong [dostęp 10.01.2019].

219 Strauder v. West Virginia, 100 U.S. 303 (1880).
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zytywną ochronę (a positive immunity, or right) w postaci ochrony przed dyskry-
minacją ze strony władzy publicznej. Taka ochrona została uznana za niezwykle 
cenną dla osób rasy kolorowej (persons of the colored race), ponieważ neguje 
działania władz, które oznaczałyby ich nierównorzędność i podległość w społe-
czeństwie. To z kolei oznaczałoby zmniejszenie bezpieczeństwa ich praw i wol-
ności oraz byłoby krokiem w kierunku ponownego zredukowania kolorowych 
osób do poziomu członków niższej rasy220.

Przepisy stanowe, które w praktyce negatywnie wyróżniały i odmawiały ko-
lorowym obywatelom uprawnień do uczestniczenia w procesie stosowania pra-
wa jako członkowie ławy przysięgłych, zostały przez Sąd Najwyższy uznane za 
piętno i dyskryminację zakazaną przez XIV poprawkę. Tego typu regulacje ne-
gują równą ochronę prawną przynależną obywatelom, ponieważ ustanowienie 
ławy przysięgłych jest fundamentalnym elementem procesu sądowego. Główną 
zaś regułą obowiązującą przy jej kompletowaniu jest złożenie ławy przysięg- 
łych z osób równych oskarżonym, tj. osób posiadających taki sam status prawny 
w społeczeństwie. Sąd uznał, że w wypadku gdy przepisy zapewniają każdemu 
białemu prawo do procesu sądowego przed ławą przysięgłych wybraną spośród 
przedstawicieli jego rasy i bez dyskryminacji ze względu na rasę, a jednocześnie 
dopuszczają lub wymagają takiej dyskryminacji wobec kolorowego mężczyzny 
ze względu na rasę, wówczas ten drugi nie jest tak samo chroniony prawem jak 
ten pierwszy221.

Od razu warto wskazać (zwłaszcza w kontekście dalszego rozwoju doktry-
ny i interpretacji XIV poprawki), że w tym wyroku, o ile wskazywano na główny 
cel jej uchwalenia (ochronę byłych niewolników), o tyle nie odżegnano się już 
od interpretowania szerszej ochrony wynikającej z tej poprawki, a dotyczącej 
praw obywateli innych niż wyłącznie byli niewolnicy lub ich potomkowie222. 

Bezpośrednia ochrona równych praw kolorowych (takim terminem posłu-
giwano się w wyroku) oskarżonych w procesie karnym miała dwa skutki. Po 
pierwsze – w sposób oczywisty chroniła ich przed dyskryminacją w postaci 
sądzenia przez wyłącznie białą ławę przysięgłych. Potraktować to należy jako 
pośrednią ochronę godności człowieka w osobie oskarżonego. Jednocześnie 
jednak przynosiła pośrednią ochroną godności człowieka nie tylko oskarżo-
nych, lecz także wszystkich kolorowych Amerykanów, chroniła bowiem ich 
równe prawa do bycia członkiem ławy przysięgłych. Wreszcie, należy zwrócić 
uwagę na zmianę języka prawnego, jakim posługiwał się Sąd Najwyższy. Po-
jawiła się bowiem kwestia dyskryminacji, tak istotna zwłaszcza dla rozwoju 
doktryny godności człowieka w XX w. 

220 Ibidem.  
221   Ibidem. 
222 Ibidem.
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Powyższe orzeczenie oparte na XIV poprawce jest istotne dla przedmiotu 
badań, mimo że nie ma w nim bezpośredniego odwołania do idei godności czło-
wieka. Jest on jednak wyrazem dbałości o tzw. interesy godnościowe oraz ozna-
ką wsparcia dla osób, które dotychczas systemowo były traktowane jako ludzie 
gorszej kategorii. Co równie ważne, to właśnie XIV poprawka w latach 90. XIX w.  
stała się elementem rozwoju doktryny godności człowieka w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego, także wobec innych dyskryminowanych osób i grup – prawnie po-
zbawionych pewnych praw, a przez to traktowanych nierówno (gorzej). Poka-
zuje to zatem znaczny potencjał rozwoju normatywnego charakteru godności 
w tych przepisach. 

Ewolucja i likwidacja wszelkich form hierarchii społecznej nie była jednak 
prosta. Kolejnym wyrokiem, który wyrażał regres wpływu idei godności czło-
wieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego, było orzeczenie w tzw. sprawach 
praw obywatelskich (Civil Rights Cases223) z 1883 r. W pięciu oddzielnych spra-
wach Afroamerykanie pozwali takie przedsiębiorstwa, jak hotele, teatry i linie 
kolejowe, za odmowę wstępu do miejsc oznaczonych jako „wyłącznie dla bia-
łych”. W wyroku Sąd Najwyższy dokonał rozróżnienia na działania publiczne 
(np. stanowe) i prywatne. Na podstawie powyższego rozróżnienia wskazał, że 
XIV poprawka nie pozwala władzom federalnym na zakazanie dyskryminują-
cych zachowań podmiotom prywatnym. Pokazuje to, że decyzja opierała się na 
literalnej interpretacji tej poprawki. Sąd stwierdził bowiem, że XIV poprawka 
przyznaje Kongresowi uprawnienie do egzekwowania jej postanowień wyłącz-
nie wobec stanów. Zdanie odrębne złożył sędzia John Harlan. Opowiadając 
się za szerszym rozumieniem poprawki, Harlan zwrócił uwagę na funkcje pu-
bliczne, jakie w praktyce pełnią pozwane przedsiębiorstwa. Jego interpretacja 
szła w kierunku zatarcia rozróżnienia zaproponowanego w opinii większości, 
m.in. przez połączenie prywatnych kolei z rządową funkcją ułatwiania podró-
ży. Harlan uważał, że ograniczenia prawa do podróżowania naruszyłyby za-
kaz XIII poprawki dotyczący przymusowej służby, i zasugerował, że klauzula 
o przywilejach lub immunitetach zawarta w XIV poprawce może również zo-
stać uwzględniona.

Powyższe orzeczenie to jedno z najwcześniejszych sformułowań doktryny 
działania stanu, która ogranicza stosowanie XIV poprawki. W kontekście pro-
blemu badawczego decyzja ta wyznaczyła etap w ponadpółwiecznej dyskrymi-
nacji i segregacji, która zakończyła się dopiero w latach 50. i 60. XX w.

Znaczącym wydarzeniem, które zastopowało proces emancypacji Afroame-
rykanów i walkę o uznanie godności człowieka za wartość uniwersalną niezależ-
ną od rasy i koloru skóry na ponad pół wieku, było orzeczenie w sprawie Plessy 

223 Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883).
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v. Fergusson224 z 1896 r. Warto podkreślić, że nie pojawia się w nim odniesienie 
do idei godności człowieka (choć pojawia się termin dignity w nieco innym kon-
tekście). 

W 1890 r. legislatywa stanowa Luizjany uchwaliła ustawę, która wymagała od-
dzielnych wagonów kolejowych dla czarnych i białych. W 1892 r. Homer Plessy 
zgodził się wziąć udział w proteście przeciwko tym przepisom. Protest zorga-
nizował komitet obywatelski założony przez mieszkańców Nowego Orleanu, 
którzy chcieli uchylenia tej ustawy. Przedsięwzięcie miało polegać na wykupie-
niu biletu kolejowego w wagonie tylko dla białych i odmowie opuszczenia go na 
żądanie konduktora, co miało sprowokować aresztowanie. Na marginesie warto 
dodać, że Plessy miał tylko jednego czarnoskórego pradziadka (tj. był w 7/8 bia-
ły), a jego przynależność rasowa nie była zauważalna (dzięki czemu mógł kupić 
bilet do wagonu tylko dla białych). W czasie procesu w Nowym Orleanie praw-
nicy Plessy’ego wskazali, że ustawa narusza XIII i XIV poprawkę. Sąd jednak 
stwierdził, że Luizjana może egzekwować to prawo w zakresie, w jakim dotyczy 
ono kolei znajdujących się w jej granicach, a Plessy został skazany. W ten sposób 
sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który musiał odpowiedzieć, czy luizjańska 
ustawa o oddzielnych wagonach kolejowych narusza XIV poprawkę. 

Sąd Najwyższy większością 7 do 1 głosu stwierdził, że równe, lecz oddziel-
ne (equal but separate) warunki podróży dla białych i czarnych nie naruszają 
klauzuli równej ochrony praw zawartej w XIV poprawce, ani tym bardziej nie 
naruszają XIII poprawki. W opinii większości, autorstwa sędziego Henry’ego 
B. Browna225, Sąd odrzucił zarzut naruszenia XIII poprawki. Powołał się tu na 
ustalenia poczynione w sprawie dotyczącej nowoorleańskich rzeźni, gdzie zdefi-
niowano, czym jest służba przymusowa (involuntary servitute), o której stanowi 
XIII poprawka. Następnie wskazał, odnosząc się do wyroku w sprawie praw oby-
watelskich, że działanie zwykłego człowieka, będącego właścicielem restauracji, 
firmy transportowej, hotelu lub innego przedsiębiorstwa nie może być uważane 
za działanie podlegające XIV poprawce. Odmowa wykonania usługi nie jest bo-
wiem czynnością pozbawiającą praw tych, którym tej usługi odmówiono. Jedno-
cześnie jednak może to być działanie wywołujące szkodę w rozumieniu prawa 
cywilnego, a co za tym idzie – skutkujące ewentualnym pozwem o zadośćuczy-
nienie226. 

Sąd Najwyższy uznał, że przepisy prawa, które opierają się na rozróżnie-
niu na rasę białą i kolorową, nie wykazują tendencji do negacji równości obu 
ras wobec prawa ani tym bardziej nie mają na celu przywrócenia niewolnic-

224 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896).
225 Henry Billings Brown (1836–1913) – sędzia Sądu Najwyższego w latach (1890–1906); szerzej 

zob. Henry Billings Brown. United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://
www.britannica.com/biography/William-Strong [dostęp 10.01.2019].

226 Ibidem.
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twa. Taka faktyczna różnica między osobami należącymi do różnych ras będzie  
istnieć zawsze, dopóki będą istnieć rasy. Odnosząc się do zarzutu naruszenia 
XIV poprawki, Sąd podkreślił, że przepisy w niej zawarte mają na celu usta-
nowienie absolutnej równości ras wobec prawa, ale oddzielne traktowanie nie 
oznacza gorszego traktowania innych ras. Sąd zauważył, że nie było znaczącej 
różnicy w jakości między wagonami kolejowymi przeznaczonymi dla różnych 
ras. Podkreślił, że podstawowy błąd argumentu skarżącego polega na automa-
tycznym założeniu, że obowiązkowe oddzielne traktowanie dwóch ras oznacza 
gorsze traktowanie dla osób rasy czarnej. Jeśli tak jest, to nie z powodu czegoś, 
co znajduje się w przepisach, ale tylko dlatego, że członkowie rasy kolorowej de-
cydują się tak traktować te przepisy227. Wreszcie Sąd wskazał, że wnioskodaw-
ca założył również, że uprzedzenia społeczne mogą być przezwyciężone przez 
ustawodawstwo, a członkom społeczności kolorowej równe prawa mogą być 
zagwarantowane tylko przez przymusowe wymieszanie obu ras. Sąd Najwyższy 
odżegnał się od takich działań. Uznał, że obie rasy mogą być traktowane na zasa-
dach równości społecznej (social equality), ale musi to być wynikiem samoistne-
go zrozumienia, wzajemnego uznania zasług i dobrowolnej zgody jednostek228.

Podobnie jak w wypadku spraw dotyczących praw obywatelskich, zdanie od-
rębne złożył sędzia Harlan229. Przyznał, że ma świadomość, że rasa biała uważa 
się za dominującą rasę w tym kraju i że jest to uzasadnione w takich kwestiach, 
jak: prestiż, osiągnięcia, edukacja, bogactwo i władza. Tak będzie nadal, jeśli 
pozostanie ona wierna swojemu wielkiemu dziedzictwu i będzie przestrzegać 
zasad wolności konstytucyjnej. Jednocześnie jednak podkreślił, że Konstytucja 
jest ślepa na kolor skóry (color-blind) i że amerykańskie społeczeństwo nie jest 
oparte na systemie klas społecznych. W świetle Konstytucji i obowiązującego 
prawa w Ameryce nie ma nadrzędnej, dominującej, rządzącej klasy obywate-
li. Konstytucja ani nie zna, ani nie toleruje klas wśród obywateli. Jeśli chodzi 
o prawa obywatelskie, wszyscy obywatele są równi wobec prawa230. Harlan pi-
sał, że „najskromniejszy jest równorzędny najpotężniejszemu”. Prawo uznaje 
człowieka za człowieka i nie uwzględnia jego koloru skóry, gdy w grę wchodzą 
jego prawa obywatelskie (civil rights) gwarantowane przez najwyższe ziemskie 
prawa (the supreme law of the land). Należy zatem żałować, że Sąd Najwyższy, 
będąc ostatecznym interpretatorem fundamentalnych praw ziemskich, doszedł 

227 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896).
228 Ibidem.
229 John Marshall Harlan (1833–1911) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1877–1891; nomino-

wany przez prezydenta Rutherforda B. Hayesa, jeden z najbardziej aktywnych sędziów, autor 1161 
opinii (z czego 316 sprzeciwów), zagorzały obrońca praw obywatelskich; szerzej zob. John Marshall 
Harlan. United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/
biography/John-Marshall-Harlan-United-States-jurist-1833-1911 [dostęp 10.01.2019].

230 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896).
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do wniosku, że to stany są właściwe do regulowania korzystania przez obywateli 
z ich praw obywatelskich wyłącznie na podstawie rasy. Harlan przypomniał, że 
XIII poprawka została uznana za niewystarczającą do ochrony praw tych, którzy 
byli w niewoli. Dlatego też uchwalono XIV poprawkę, która znacznie zwiększyła 
godność i chwałę amerykańskiego obywatelstwa (the dignity and glory of Ame-
rican citizenship) oraz podniosła zabezpieczenia wolności osobistej (security of 
personal liberty), wskazując, że wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane 
w Stanach Zjednoczonych i podlegające ich jurysdykcji są obywatelami Stanów 
Zjednoczonych i stanu, w którym zamieszkują231.

Analizując stanowisko Harlana, za istotny fragment jego opinii należy uznać 
stwierdzenie, że prawo w kontekście praw obywatelskich uznaje człowieka za 
człowieka bez względu na jego kolor skóry lub inne różnice. To jest fundamen-
talne stwierdzenie dla istoty współczesnego pojmowania godności człowieka. 
Jego opinia znalazła się jednak w mniejszości, a orzeczenia Civil Rights Cases 
i Plessy v. Fergusson zapoczątkowały segregację rasową i ugruntowały regulacje 
zawarte w czarnych kodeksach dyskryminujących Afroamerykanów. 

Chociaż orzecznictwo Sądu Najwyższego w kwestiach związanych z pozy-
cją prawną byłych niewolników było jawnym zaprzeczeniem uznania godności 
człowieka (z pojedynczymi wyjątkami, jak Strauder v. West Virginia), to jednak 
pewne pośrednie ślady idei godności człowieka można znaleźć w wyrokach od-
noszących się do innych sfer prawnych. 

2.6.  Odwołania do idei godności człowieka  
w pozostałych kontekstach prawnych  
w orzecznictwie Sądu Najwyższego do roku 1942

O ile w wypadku kwestii rasowych zwycięstwo odniosły tendencje zacho-
wawcze, a idea godności człowieka nie pojawiała się w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego, o tyle w innych sferach można znaleźć odniesienia do tej wartości 
istotne dla postawionych pytań badawczych. Przykładem takich incydental-
nych odniesień może być wyrok Sądu Najwyższego Indiany w sprawie Herman  
v. State232 z 1855 r., która była efektem uchwalenia przepisów wprowadzających 
prohibicję233. Zostały one zaskarżone, a stanowy Sąd Najwyższy orzekł o ich nie-

231 Ibidem.
232 Herman v. State, 8 Ind. 545 (1855). 
233 W 1855 r. ustawodawca Indiany uchwalił ustawę zakazującą produkcji i sprzedaży alkoho-

li wyłącznie w celu konsumpcji. Natomiast sprzedaż alkoholi do celów leczniczych, chemicznych 
i religijnych stała się wyłącznym przywilejem hrabstw. W ten sposób jednocześnie wprowadzono 
prohibicję i monopol. Szerzej na ten temat por. M.G. Paulsen, “Natural Rights” – a Constitutional 
Doctrine in Indiana, Indiana Law Review 25(2), 1950, s. 123–147. 
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konstytucyjności. Za niezwykle istotną uznać należy argumentację, którą po-
służyli się w wyroku sędziowie. Podkreślono w nim bowiem, że prawo do wol-
ności i do dążenia do szczęścia, zagwarantowane przez Konstytucję, obejmuje 
prawo każdej jednostki będącej „przy zdrowych zmysłach” do wyboru tego, co 
będzie jeść i pić. Tego naturalnego uprawnienia żaden ustawodawca nie może 
człowiekowi odebrać. Sąd podkreślił, że jeśli Konstytucja nie zabezpiecza tego 
prawa ludziom, to w praktyce nie zabezpiecza nic wartościowego. Jeśli bowiem 
obywatele mogą być kontrolowani odnośnie do swego pożywienia, można także 
ich nadzorować w kwestii ubioru, a nawet tego, ile godzin śpią. A jeśli ludzie 
są niekompetentni, aby wybrać własne napoje, tym bardziej należy ich uznać 
za niekompetentnych, aby określić cokolwiek w swoim życiu. Wtedy jednak – 
podkreślono w wyroku – wszelkie pochwały na rzecz godności natury człowieka 
(dignity of human nature) trzeba uznać za retoryczne oszustwa234. 

Sąd w uzasadnieniu wprost wskazał godność natury człowieka jako źró-
dło naturalnych uprawnień każdego człowieka, poszanowanie zaś tej wartości, 
przynależnej każdej jednostce (z wyjątkiem chorych psychicznie), za koncep-
cję ograniczającą działalność władzy wykonawczej i ustawodawczej. To jest bo-
wiem, jak dobitnie podkreślił Sąd, przyczyna, dla której władza publiczna nie 
może zakazać żadnej praktyki, która się jej nie podoba. Sąd retorycznie pytał, 
czy rząd „może zakazać picia zimnej wody”, podkreślając, że to właśnie szacunek 
dla wartości człowieczeństwa jest podstawową tamą dla działania rządu. 

Na marginesie warto jedynie dodać, że była to jedna z dwóch spraw w 1855 r. 
dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów. W drugiej z nich – Beebe 
v. State235 – podkreślono, że tego typu przepisy są obce amerykańskiej tradycji. 
Jak wskazano, jest to europejska tradycja, zepsuta i niemoralna, gdyż traktuje 
ludzi jak dzieci. Tymczasem taki paternalizm władzy jest zupełnie obcy amery-
kańskiej tradycji. Jak zauważono, to w Europie: „ludność kraju nie miała żadnych 
praw, z wyjątkiem tych, które rząd tego kraju łaskawie uznał za stosowne jej 
nadać [...] podobnie jak ojciec w stosunku do swoich dzieci [...], [rząd – M.U.] 
mógł nakazać, co ludzie powinni jeść i pić, jakie powinni mieć przekonania po-
lityczne, moralne i religijne oraz karać herezję przez spalenie na stosie, wszystko 
dla dobra publicznego”236. Tak więc to amerykańska tradycja – w opozycji do eu-
ropejskiej – traktuje jednostkę w sposób właściwy, a uzasadnieniem korzystania 

234 E. Price Foley, Liberty for All: Reclaiming Individual Privacy in a New Era of Public Morality, 
New Haven 2006, s. 178.

235 Beebe v. Staete, 6 Ind.501 (1855). 
236 Cytat [za:] W.J. Novak, The People’s Welfare: Law and Regulation in Nineteenth-Century 

America, Chapel Hill 1996, s. 184. 
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przez nią z jej naturalnych praw w sposób jak najmniej skrępowany jest właśnie 
respekt dla godności natury człowieka237. 

O takim wpływie idei godności, wyrażającym się w konieczności poszano-
wania nietykalności osobistej, można mówić w sprawie Union Pacific Railway 
Co. v. Botsford238 z 1891 r. Proces był efektem wypadku, którego doznała Clara 
Botsford w czasie podróży koleją. Dochodząc swych praw, Botsford pozwała 
przedsiębiorstwo i zarzuciła mu zaniedbania w budowie wagonu kolejowego, 
które spowodowały jej obrażenia (w czasie podróży w przedziale sypialnym spa-
dło na nią łóżko). Przed samym rozpoczęciem procesu przedsiębiorstwo zażąda-
ło wydania sądowego nakazu zmuszającego Botsford do zbadania przez lekarza 
chirurga jej stanu zdrowia w celu ustalenia zakresu obrażeń.

Sąd Najwyższy musiał rozstrzygnąć, czy w postępowaniu cywilnym o na-
prawienie szkody wyrządzonej danej osobie sąd, na wniosek pozwanego, jesz-
cze przed rozprawą może nakazać powodowi, bez jego zgody, poddanie się tego 
typu inwazyjnym badaniom i zabiegom. Opinię większości sporządził sędzia 
Horace Gray239, który odrzucił żądania Union Pacific Railway Company. Sędzia 
podkreślił, że żadne prawo nie jest bardziej święte i uważniej strzeżone przez 
powszechnie obowiązujące przepisy aniżeli uprawnienie każdego człowieka do 
posiadania i kontrolowania własnej osoby. Jest ono wolne od wszelkich ogra-
niczeń lub ingerencji z zewnątrz, z wyjątkiem nielicznych i wyraźnie określo-
nych sytuacji przewidzianych przez prawo. Nietykalność osobista jednostki jest 
naruszana zarówno przez fizyczną napaść, jak i przez przymusowe rozebranie 
się. Sędzia podkreślił, że zmuszanie kogokolwiek do obnażania się i poddawania 
się poza procesem badaniu bez jego zgody byłoby dla każdego zarówno upoko-
rzeniem (indignity), jak i wykroczeniem przeciw jego prawom. Sąd stanowczo 
zaznaczył, że amerykańskiemu prawu nigdy nie były znane tego typu przepisy 
odnoszące się do procesów cywilnych240. 

237 Warto podkreślić, że zwrot dignity of human nature pojawił się amerykańskiej tradycji dużo 
wcześniej, bo już w piśmiennictwie Johna Adamsa, w opublikowanym przez niego w 1763 r. w „Bo-
ston Gazette” eseju On Private Revenge, w którym pisząc o angielskim common law, stwierdził, że: 
„Wolność, niezbywalne, nienaruszalne prawa człowieka, honor i godność ludzkiej natury, wielkość 
i chwała społeczeństwa oraz powszechne szczęście jednostek nigdy nie były tak umiejętnie i sku-
tecznie przestrzegane, jak w tym najwspanialszym pomniku sztuki ludzkiej, prawie zwyczajowym 
Anglii” – The Works of John Adams, Second President of the United States, t. 3, pod red. Ch. F. Ad-
amsa, Boston 1851, s. 440.

238 Union Pacific Railway Co. v. Botsford, 141 U.S. 250 (1891).
239 Horace Gray (1828–1902) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1881–1902, nominowany przez 

republikańskiego prezydenta Chestera A. Arthura, szerzej: Horace Gray. United States Jurist [on-
line], [w:] Encyclopaedia Britannica https://www.britannica.com/biography/Horace-Gray [dostęp 
10.01.2019]. 

240 Union Pacific Railway Co. v. Botsford, 141 U.S. 250 (1891).
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Podobnie należy zwrócić uwagę na wyrok w sprawie Brown v. Walker241 
z 1896 r., w którym Sąd Najwyższy zajął się kwestią zakresu prawa do odmowy 
odpowiedzi na pytanie na podstawie klauzuli V poprawki, ustanawiającej zakaz 
samooskarżenia. W 1892 r. Kongres uchwalił ustawę, która ograniczała to upraw-
nienie w postępowaniu federalnym. W trakcie jednego z procesów karnych świa-
dek, składający zeznania przed ławą przysięgłych, odmówił odpowiedzi na py-
tanie, powołując się na V poprawkę. Brown argumentował, że Kongres nie może 
zastąpić regulacji konstytucyjnej przepisami niższego rzędu oraz że uchwalona 
ustawa nie ma tak szerokiego zakresu ochrony, jak V poprawka. 

Sąd Najwyższy w tej kwestii był mocno podzielony, jednakże większością 
5 do 4 głosów nie zgodził się z twierdzeniami skarżącego i orzekł, że ustawa 
zapewnia immunitet współmierny do zakresu V poprawki. Odwołanie do idei 
godności znalazło się jednak w zdaniu odrębnym sędziego Stephena J. Fielda242. 
Stanął on na stanowisku, że celem V poprawki nie była wyłącznie wąsko pojmo-
wana ochrona przed przymusowym złożeniem zeznań, które mogą doprowadzić 
do wszczęcia postępowania karnego. Podkreślił, że w jego opinii twórcy Kon-
stytucji ochronę przed samooskarżeniem widzieli szerzej i należy ją postrzegać 
również jako ochronę przed wszelkimi obowiązkowymi zeznaniami, które na-
raziłyby składającego zeznania na jakąkolwiek niesławę lub hańbę. Sędzia w tej 
kwestii zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, wedle którego ochrona zawarta 
w V poprawce wynika z poczucia osobistego szacunku dla samego siebie, wol-
ności, niezależności i godności (personal self-respect, liberty, independence and 
dignity), te zaś „od wieków tkwiły w piersiach anglojęzycznych narodów”243. Jed-
nocześnie sędzia Field wskazał, że przyznając świadkom w sprawach karnych 
przywilej milczenia, gdy istnieje niebezpieczeństwo samooskarżenia, V popraw-
ka ratuje ich jednocześnie „od wstydu i niesławy przyznania się do haniebnych 
zbrodni”, dzięki czemu jednostka może zachować pewien stopień szacunku dla 
samego siebie (self-respect). Retorycznie pytał: „cóż można uznać za bardziej 
odrażające niż zmuszenie człowieka, który przedarł się z mroków do godności 
i honoru (dignity and honor), do wyjawienia własnych zbrodni, o których świat 
nic nie wiedział?”244.

Oceniając powyższe odwołania do godności, trzeba wskazać, że mają one 
różny charakter. O ile w drugim wypadku sędzia Field odniósł się raczej do idei 
godności rozumianej jako cześć, którą osiągnąć można dzięki właściwemu po-

241 Brown v. Walker, 161 U.S. 591 (1896). 
242 Stephen Johnson Field (1816–1899) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1863–1897, nomi-

nowany przez prezydenta Abrahama Lincolna; szerzej zob. Stephen J. Field. United States Jurist 
[online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Stephen-J-Field 
[dostęp 10.01.2019]. 

243 Brown v. Walker, 161 U.S. 591 (1896).
244 Ibidem. 
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stępowaniu, o tyle w pierwszym cytacie raczej nadawał godności znaczenie dużo 
bliższe pewnej wartości przynależnej wszystkim ludziom (choć w tym kontek-
ście odnosił się tylko do Anglosasów), która to wartość jest stawiana obok wol-
ności i niezależności. W dodatku wyraźnie odróżnił ją od poczucia szacunku 
dla samego siebie (self-respect), który można by utożsamić ze znaną polskiemu 
prawu godnością osobistą. Widać więc jasno, że sędzia Field nadawał kilka zna-
czeń idei godności, odnosząc ją zarówno do tradycyjnego ujęcia, jak i bardziej 
postępowego rozumienia tego terminu. 

Należy podkreślić, że w kontekście pytań badawczych postawionych w ni-
niejszej pracy trudno znaleźć bezpośrednie ślady wpływu idei godności człowie-
ka w orzecznictwie Sądu Najwyższego w kwestii innej dyskryminowanej grupy, 
tj. kobiet. Nawet jeśli dochodziło do poprawy ich pozycji prawnej, nie miało to 
korzeni w idei godności człowieka. Przykładowo w 1908 r. w orzeczeniu Muller 
v. Oregon245 Sąd Najwyższy uznał prawo do uchwalenia regulacji, w których od-
stępuje się od zasady wolności zawierania umów nie z szacunku dla godności 
człowieka (w tym wypadku kobiet), ale ze względu na postrzeganie kobiet jako 
słabszej płci (frailty). Sprawa był efektem uchwalenia przez stan Oregon ustawy, 
która ograniczyła do 10 maksymalną dzienną liczbę godzin pracy kobiet w fabry-
kach i pralniach. Właściciel jednej z pralni, Curt Muller, został ukarany grzywną 
w wysokości 10 dolarów za naruszenie tych przepisów. Muller odwołał się od 
wyroku, lecz stanowy Sąd Najwyższy podtrzymał konstytucyjność przepisów. 

Sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy, który musiał rozstrzygnąć, czy ustawa 
oregońska narusza chronioną przez klauzule XIV poprawki swobodę umów, 
w tym szczególnym wypadku, gdy jedną ze stron umowy jest kobieta. Sąd uznał, 
że nie doszło do naruszenia Konstytucji. Właściciele fabryk i pralni twierdzili, że 
nie ma uzasadnionego związku między prawem a zdrowiem, bezpieczeństwem 
a dobrostanem publicznym. Jednakże w czasie procesu przedstawiono szcze-
gółowe ekspertyzy na temat szkodliwości dla kobiet zbyt długich godzin pracy 
w wielu aspektach: biologicznym, ekonomicznym i społecznym. Na podstawie 
tych dowodów Sąd uznał, że biologiczne i społeczne różnice między płciami 
uzasadniają odmienne reguły dotyczące swobody zawierania umów o pracę. Do-
datkowo wskazał, że takie ograniczenia leżą także w interesie społecznym ze 
względu na role, jakie kobiety jako matki pełnią w społeczeństwie246. 

W kontekście uznania za sprzeczne z Konstytucją działań poniżających jed-
nostkę wymienić należy wyrok w sprawie Caroll v. United States247 z 1925 r. Spra-
wa była efektem działań policyjnych w okresie prohibicji. George Caroll, zajmu-
jący się nielegalnym handlem alkoholu, został zatrzymany w trakcie jazdy samo-
chodem, w którym podczas przeszukania znaleziono nielegalny alkohol. Caroll 

245 Muller v. Oregon, 208 U.S. 412 (1908). 
246 Ibidem.
247 Carroll v. United States, 267 U.S. 132 (1925). 
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zaskarżył działania organów ścigania, argumentując, że przeszukanie nastąpiło 
bez nakazu sądowego, a więc niezgodnie z IV poprawką. Co prawda Sąd Najwyż-
szy nie zgodził się z jego stanowiskiem i potwierdził zgodność z Konstytucją tzw. 
wyjątku dotyczącego pojazdów silnikowych (motor vehicle exception), jednakże 
w opinii większości potępił działania, które uznał za poniżające i upokarzające 
jednostkę. 

Prezes Sądu, sędzia William H. Taft248, podkreślił, że nie do przyjęcia i nie-
uzasadnione byłoby, gdyby funkcjonariusze byli upoważnieni do zatrzymania 
i przeszukania każdego samochodu. Taka sytuacja oznaczałaby bowiem dla każ-
dej osoby korzystającej z autostrad nie tylko pewne niedogodności, ale i upoko-
rzenie (indignity) wynikające z samego przeszukania i podejrzenia o popełnie-
nie przestępstwa. Niemniej osoby legalnie przebywające na terytorium kraju, 
uprawnione do korzystania z dróg publicznych, mają prawo do swobodnego po-
ruszania się bez przerw lub przeszukania, chyba że według właściwego urzędni-
ka upoważnionego do przeprowadzenia przeszukania istnieje prawdopodobna 
przyczyna, aby sądzić, że ich pojazdy przewożą nielegalne towary249.

Za niezwykle intrygujące uznać należy orzeczenie Zurbrick v. Woodhead250 
z 1937 r. Co prawda było to orzeczenie federalnego sądu apelacyjnego, lecz poja-
wia się w nim zwrot human dignity, w dodatku w kontekstach, które będą rozwi-
jane w późniejszych orzeczeniach. Sprawa dotyczyła stosowania przepisów usta-
wy o imigracji, która pozwalała odmówić prawa wjazdu do USA i deportować 
osobę nieposiadającą obywatelstwa amerykańskiego, jeśli ta była chora na gruź-
licę i było prawdopodobne, że stanie przed sądem ze względu na ciążące na niej 
zarzuty złamania prawa. Deportacja na podstawie tych przepisów groziła pani  
Woodhead. Sąd, rozpatrując sprawę, uchylił nakaz deportacji, biorąc pod 
uwagę jej stan faktyczny. Prowadzący rozprawę sędzia wskazał, że Woodhead  
mieszkała od wielu lat na terytorium USA, była zamężna i posiadała dzieci, nie 
była nigdy karana, ciążące zaś na niej zarzuty dotyczą nieopłacenia kosztów 
leczenia gruźlicy i pobytu w szpitalu. To zaś było efektem utraty oszczędności 
w czasie kryzysu. W takich okolicznościach sędzia uznał, że wykonanie nakazu 
deportacji byłoby godne ubolewania. Posiłkując się wcześniejszymi wyrokami, 
wskazał, że w niektórych wypadkach od deportacji należy odstąpić. Jest to bo-
wiem kara o charakterze wygnania, w praktyce „porzucona za wspólną zgodą 

248 William Howard Taft (1857–1930) – prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w la-
tach 1921–1930, wcześniej jako polityk w latach 1909–1913 był dwudziestym siódmym prezydentem 
Stanów Zjednoczonych; jest to jedyna osoba w amerykańskiej historii, która pełniła oba te urzę-
dy; szerzej zob. William Howard Taft. President and Chief Justice of United States [online], [w:] 
Encyclopaedia Britannica https://www.britannica.com/biography/William-Howard-Taft [dostęp 
10.01.2019]. 

249 Ibidem.
250 Zurbrick v. Woodhead, 90 F.2nd 991 (Conn. Cir. Ct 1937).
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wszystkich cywilizowanych narodów”. W dodatku pani Woodhead gruźlicy na-
bawiła się w Stanach Zjednoczonych, a zarzuty, które na niej ciążą, nie były skut-
kiem umyślnego przestępstwa. Jak to ujął sędzia, stała się oskarżoną „z przyczyn, 
nad którymi nie miała kontroli, w czasie gdy miliony osób, cudzoziemców i oby-
wateli, przyjęły pomoc dobroczynnego rządu bez utraty godności człowieka  
(no loss of human dignity)”251. 

Jest jasne, że godność człowieka pojawia się w tym orzeczeniu incydentalnie, 
a jej rola jest raczej epizodyczna. Niemniej w kontekście dalszych rozważań war-
to zwrócić uwagę na kilka kwestii, nieco je wyprzedzając. Po pierwsze, kara de-
portacji została uznana za odrzuconą przez cywilizowane społeczności (dokład-
nie taki sam argument padnie w sprawie Trop v. Dulles). Po drugie, godność czło-
wieka pojawia się w kontekście pomocy socjalnej (tak będzie również w sprawie 
Goldberg v. Kelly, choć godność człowieka będzie tam pełnić inną funkcję). Po 
trzecie zaś, warto zastanowić się nad tym, w jakim znaczeniu sędzia Simmons 
użył tego zwrotu. Stwierdzenie, że rządowa pomoc mogłaby naruszyć godność 
otrzymującej ją osoby, sugerowałoby, że mowa tu o godności jako pewnym statu-
sie, który doznaje uszczerbku ze względu na ubóstwo czy biedę. Jednakże z dru-
giej strony (i do tej interpretacji przychyla się autor), mowa jest o wartości przy-
należnej powszechnie – milionom osób, zarówno obywatelom, jak i cudzoziem-
com – co raczej sugerowałoby pojmowanie przez sędziego zwrotu human dignity 
jako pewnej wartości przynależnej wszystkim ludziom bez względu na ich status 
wobec prawa, tj. posiadanie lub nieposiadanie obywatelstwa amerykańskiego. 

Równie interesujące wydaje się orzeczenie stanowego sądu w Nowym Jorku 
z 1941 r., w którym także pojawia się zwrot human dignity. Sprawa Laage v. Laage252 
dotyczyła kwestii małżeńskich. Powódka wniosła o unieważnienie małżeństwa, 
argumentując, że przed zawarciem związku została umyślnie wprowadzona 
w błąd przez swojego przyszłego męża. W czasie spotkań ówczesny narzeczony 
zapewnił ją, że – mimo niemieckiego pochodzenia – jest obywatelem Stanów 
Zjednoczonych. Przedstawił nawet wniosek o rozpoczęcie procedury nada-
nia obywatelstwa i zapewniał, że została ona pozytywnie zakończona wiele lat 
temu. Oszustwo wyszło na jaw, gdy pan Laage wyjechał w interesach do Kana-
dy w sierpniu 1939 r. Gdy próbował wrócić do kraju we wrześniu 1939 r., został 
zatrzymany na granicy kanadyjsko-amerykańskiej, a następnie – jako obywatel 
III Rzeszy, z którą Wielka Brytania prowadziła wojnę – zamknięty w obozie dla 
internowanych.

W czasie procesu pani Laage podkreśliła wyjątkową wagę kwestii obywatel-
stwa amerykańskiego. Wskazała, że jej przodkowie od wielu pokoleń mieszkali 
w Vermont, a jej rodzina nie chciała się zgodzić na małżeństwo z cudzoziem-

251 Ibidem. 
252 Laage v. Laage, 176 Misc. 190 (N.Y. Misc. 1941).
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cem. Ponadto wskazała, że nazistowski reżim i jego filozofia rządów były dla niej 
„odrażające” i nie wyszłaby nigdy za mąż za cudzoziemca urodzonego w Niem-
czech. Za niedopuszczalny uznała także fakt, że w wypadku wojny między USA  
a III Rzeszą ona i członkowie jej rodziny byliby zmuszeni wystąpić przeciwko 
niemu i jego rodzinie. Pani Laage stanowczo wskazywała jednak, że obywatel  
III Rzeszy nie mógł być jej mężem właśnie z powodu dyktatorskiej formy rządu 
tego kraju. Jak zanotował sędzia w uzasadnieniu wyroku, „nie dlatego, że urodził 
się w Niemczech, ale dlatego, że rząd jego ojczystej ziemi, której nadal był wi-
nien wierność, był totalitarny w swej formie”253. 

Sąd przyznał jej rację, uznając, że umyślne wprowadzenie w błąd co do po-
siadanego obywatelstwa wyczerpuje przesłanki wskazane przez prawo do unie-
ważnienia małżeństwa. W kontekście idei godności człowieka niezwykle istot-
ne są jednak fragmenty uzasadnienia wyroku, w których sędzia opisał różnicę 
między demokratyczną a totalitarną formą rządów. Sędzia Ferdinand Pecora254 
podkreślił, że tylko w porównaniu z totalitarnymi rządami można zrozumieć 
bezcenną wartość amerykańskiego obywatelstwa i możliwości życia w demokra-
tycznym państwie. Inne narody nie mają takiego szczęścia, ponieważ żyją pod 
dyktaturą „bardziej dziką i arogancką niż średniowieczne despotyzmy”. W nie-
których państwach Europy „kultura ludzkiego umysłu (the culture of the human 
mind)” została zniewolona przez szaloną ignorancję samozwańczych wodzów. 
„Ich ludziom odmówiono wolności wypowiedzi i pisania myśli. Mogą słuchać 
i uczyć się tylko tych rzeczy, które są nakazane przez ich władców. [...] Więzienie 
i śmierć zostały nałożone na osoby bez formalnego oskarżenia. [...] Honor został 
z radością zdradzony, a oszustwo zostało wywyższone ponad prawdę. [...] Wol-
ność osobista została zlikwidowana przez nikczemny zapał tajnej policji. [...] pra-
ca jest sterowana piętnem niewolnika i pana”. W tych państwach jednostka jest 
stworzona wyłącznie po to, by służyć władzy na mocy jego arbitralnych rozka-
zów. Wszystko to doprowadziło do tego, że godność człowieka (human dignity)  
w samej swej istocie została upokorzona i upodlona255. 

Zupełnie inaczej wygląda stosunek do człowieka i jego wartości w demokra-
tycznych Stanach Zjednoczonych. Sędzia podkreślił, że w demokratycznej Ame-
ryce państwo zostało stworzone przez ludzi, aby im służyć, a nie zniewalać lub 
ograniczać ich rozwój. Naturalne prawa, jak wolność słowa i prasy, swoboda wy-
znania i równość wobec prawa, są w amerykańskiej Konstytucji gwarantowane 
każdemu. Nikogo nie można ich pozbawić – ani ze względu na rasę, ani kolor 
skóry, ani wyznawaną religię. Przywołując cytat z Deklaracji niepodległości, sę-

253 Ibidem.
254 Szerzej zob. Pecora, Ferdinand, [w:] American National Biography [online], Oxford Univer-

sity Press, http://www.anb.org/view/10.1093/anb/9780198606697.001.0001/anb-9780198606697-e- 
1100673 [dostęp 10.01.2019].

255 Laage v. Laage, 176 Misc. 190 (N.Y. Misc. 1941).
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dzia podkreślił, że życie, wolność i dążenie do szczęścia są wspólnym dziedzic-
twem wszystkich ludzi256.

I choć stwierdzenia sędziego Pecory brzmią nieco patetycznie i na wyrost, 
zwłaszcza fragmenty odnoszące się do równości rasowej, to trudno nie oprzeć 
się wrażeniu, że jego wyznanie wiary w amerykański system polityczno-prawny, 
jako najlepiej dbający o jednostkę, jej prawa i jej wartość jako człowieka, są zu-
pełnie autentyczne. Jedynie na marginesie warto zauważyć, że sam Pecora uro-
dził się na Sycylii, a jego rodzina wyemigrowała do USA pod koniec XIX w., co 
wyjaśnia jego zapiekłą krytykę totalitarnej formy rządów ówczesnych Włoch. 
Powyższe rozważania pokazują więc, że w tym wypadku godność człowieka zo-
stała użyta w znaczeniu bezcennej wartości każdego człowieka, która jest funda-
mentem demokratycznej struktury, a której wrogiem są totalitarne rządy.

Kolejne zmiany nastąpiły na początku lat 40. Za symptomatyczne uznać na-
leży dwa orzeczenia z 1942 r.: Glasser v. United States257 oraz Skinner v. Oklaho-
ma ex rel. Williamson258. Skarżący w pierwszej sprawie Glasser był prawnikiem, 
który pracował w biurze prokuratora po zakończeniu prohibicji zajmującego się 
ściganiem przestępstw związanych z produkcją i sprzedażą alkoholu. Wraz z kil-
koma innymi osobami (w tym także dwoma innymi prawnikami specjalizujący-
mi się w tych sprawach) został oskarżony i skazany za łapówkarstwo. W ramach 
swojej działalności przestępczej prokuratorzy otrzymywali łapówki od oskar-
żonych w zamian za odstąpienie od oskarżenia lub podjęcie starań o przychyl-
ność wobec nich ławy przysięgłych. Odwołując się do Sądu Najwyższego, Glas-
ser wskazał na szereg zarzutów, w tym m.in. konflikt interesów między jednym 
z oskarżonych a jego obrońcą oraz niewłaściwy skład ławy przysięgłych. Obrona 
bowiem domagała się składu równego pod względem płci259. 

Sprawa ta to jedna z landmark cases i miała przełomowe znaczenie w dwóch 
aspektach. Po pierwsze, dla konstytucyjnoprawnej ochrony praw jednostki w ra-
mach procedury sądowej. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że wyrok skazujący powi-
nien być uchylony ze względu na klauzulę dotyczącą pomocy prawnej (assistance 
of counsel clause). Stosuje się ją, gdy reprezentowanie interesów oskarżonego przez 
adwokata jest ograniczone konfliktem interesów. Drugą przełomową kwestią był 
problem dyskryminacji kobiet jako członków ławy przysięgłych. Sąd Najwyższy 
wskazał, że wykluczenie z grona członków ławy przysięgłych kobiet, które nie 
wzięły wcześniej udziału w specjalnym szkoleniu, narusza klauzulę bezstronności 
zawartą w VI poprawce260. Na marginesie warto jeszcze dodać, że była to pierwsza 

256 Ibidem.
257 Glasser v. United States, 315 U.S. 60 (1942).
258 Skinner v. Oklahoma ex rel. Williamson, 316 U.S. 535 (1942). 
259 Glasser v. United States, 315 U.S. 60 (1942).
260 W kontekście dyskryminacji kobiet w Stanach Zjednoczonych przypomnieć należy, iż do-

piero w 1920 r. XIX poprawka przyznała im prawo głosu. Jednakże w wielu innych sferach życia 
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sprawa, w której użyto sformułowania „przekrój wspólnoty (fair cross-section of 
the community)”261. 

Obok powyższych rozważań pojawiło się istotne odniesienie do idei god-
ności i jej roli w konstytucyjnoprawnym porządku praw obywatelskich. To od-
niesienie znajdziemy jednak tylko w zdaniu odrębnym sędziego Feliksa Frank-
furtera, do którego dołączył sędzia Harlan F. Stone. Frankfurter odrzucił argu-
mentację Glassera, jakoby ten został pozbawiony swoich konstytucyjnych praw; 
podkreślił, że taki argument Glasser wskazał dopiero 15 tygodni po zakończe-
niu procesu. Była to zatem typowa prawnicza refleksja po fakcie (lawyer’s after-
thought), typowy kruczek prawny wymyślony post factum, nie zaś stanowisko 
oparte na rzeczywistych przesłankach procesowych. Frankfurter stwierdził, że 
uznanie takiej wyimaginowanej krzywdy (która w dodatku nie znajduje nigdzie 
potwierdzenia w przebiegu procesu) za podstawę do uchylenia wyroku skazu-
jącego byłoby wbrew szacunkowi dla Karty Praw i zawartych tam uprawnień. 
Podkreślił, że regulacje w niej zawarte nie są abstrakcjami. To, czy zawarte w niej 
gwarancje wolności i godności (safeguards of liberty and dignity) zostały naru-
szone w konkretnym wypadku, zależy od konkretnych okoliczności262.

Dla problemu badawczego ważne jest zatem wskazanie, że gwarancje za-
warte w Karcie Praw, zadeklarowane tam prawa obywatelskie mają charakter 
ochrony nie tylko dla wolności jednostki, co wydaje się jasne i nie zaskakuje, 
lecz także jej godności jako wartości równorzędnej wolności. Takie stanowisko 
jest istotnym argumentem za stwierdzeniem, że celem poprawek do Konstytucji 
jest nie tylko ochrona wolności, ale i godności człowieka. To zaś jest widocznym 
znakiem ewolucji w postrzeganiu normatywnego charakteru godności człowie-
ka przez sędziów Sądu Najwyższego. Choć stwierdzenie to padło jedynie w zda-
niu odrębnym, to jest to jednak jasny sygnał wzrostu znaczenia idei godności 
człowieka jako wartości istotnej dla praw obywatelskich. 

Ważniejsze wydaje się odniesienie do idei godności człowieka w drugim 
orzeczeniu, tj. Skinner v. Oklahoma ex rel. Williamson, gdyż pojawia się ono nie 
w zdaniu odrębnym, lecz w zdaniu zbieżnym do wyroku, który został podjęty 
jednogłośnie. W 1935 r. stan Oklahoma uchwalił ustawę o sterylizacji przestęp-
ców (Criminal Sterilization Act). Zgodnie z jej przepisami można było poddać 
sterylizacji osobę, która została skazana trzy razy za przestępstwa określane mia-
nem „moralnej podłości” (moral turpitude263). Po trzecim wyroku skazującym 

publicznego kobiety nadal podlegały daleko idącej dyskryminacji. Jednym z takich aspektów było 
uczestnictwo w procedurze sądowej jako członek ławy przysięgłych. 

261 Por. m.in. B.D. Underwood, Ending Racial Discrimination in Jury Selection: Whose Right Is 
It Anyway?, Columbia Law Review 92(4), 1992, s. 725–774.

262 Glasser v. United States, 315 U.S. 60 (1942).
263 Jest to koncepcja prawna obecna w prawie amerykańskim; odnosi się do czynu lub zacho-

wania, które poważnie naruszają uczucia lub akceptowane standardy danej społeczności. Defini-
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Skinnera uznano za recydywistę i na podstawie stanowych przepisów nakazano 
jego sterylizację. Odwołując się od wyroku, Skinner powołał się na klauzulę rów-
nej ochrony praw zawartej w XIV poprawce, gdyż sterylizacja jest przewidziana 
jedynie w wypadku niektórych przestępstw.

Sąd jednogłośnie stwierdził niezgodność zaskarżonych przepisów z Konstytu-
cją. Opinię większości sporządził sędzia Douglas; wskazał on niektóre przestęp-
stwa (przykładowo oszustwa finansowe), które zostały bez żadnego uzasadnienia 
wyłączone z zakresu właściwości ustawy. Mamy tu do czynienia z prawodaw-
stwem, które obejmuje jedno z podstawowych praw obywatelskich człowieka.  
Małżeństwo i prokreacja mają fundamentalne znaczenie dla istnienia i prze-
trwania rasy. Przeprowadzenie sterylizacji może mieć subtelne, dalekosiężne 
i niszczycielskie skutki. W złych lub nieostrożnych rękach może spowodować, 
że rasy lub typy, które są naśladowcze dla grupy dominującej, usychają i znikają. 
Nie ma odkupienia dla osoby, którą prawo dotyka. Gdy w grę wchodzą prawa 
podstawowe, stan może traktować różne grupy w różny sposób, ale nie może 
całkowicie wykluczyć danej grupy z traktowania, jeżeli nie ma racjonalnych pod-
staw, aby to zrobić264. 

Odniesienie do idei godności w znaczeniu istotnym dla problemu badaw-
czego znalazło się w zdaniu wspierającym sędziego Jacksona. Sędzia wyraził 
swoje generalne wątpliwości co do projektów eugenicznych, przewidujących 
sterylizację wybranych jednostek w celu wyeliminowania cech, które są jedy-
nie niejasno zidentyfikowane i które w obecnym stanie wiedzy są niepewne co 
do swojej dziedziczności. Jednocześnie przypomniał, że Sąd Najwyższy uznał 
konstytucyjność takich działań w stosunku do osób upośledzonych umysłowo, 
tj. osób o określonych i możliwych do zaobserwowania cechach, gdzie warunek 
ten przetrwał przez trzy pokolenia i dawał podstawy do przekonania, że jest on 
zakaźny i będzie się przejawiał w przyszłych pokoleniach265. Jednakże sędzia 
Jackson podkreślił, że istnieją granice, w jakim stopniu większość reprezento-
wana przez ustawodawcę może prowadzić eksperymenty biologiczne kosztem 
godności i osobowości oraz naturalnych uprawnień mniejszości (the dignity and 
personality and natural powers of a minority) – nawet tych, którzy są winni tego, 
co większość określa mianem przestępstw266.

cja [za:] Merriam-Webster [online], https://www.merriam-webster.com/legal/moral%20turpitude 
[dostęp 10.01.2019].

264 Skinner v. Oklahoma ex rel. Williamson, 316 U.S. 535 (1942). 
265 Sędzia Jackson odniósł się tu do wyroku Buck v. Bell (1927), w którym za zgodny z Konsty-

tucją uznano Statut Wirginii przewidujący sterylizację seksualną więźniów instytucji wspieranych 
przez państwo, którzy zostaną uznani za dotkniętych dziedziczną formą szaleństwa lub imbecyli-
zacji, gdyż należy to do kompetencji państwa zgodnie z XIV poprawką. Buck v. Bell, 274 U.S. 200 
(1927). Orzeczenie to było przedmiotem wielu kontrowersji i współcześnie jest jednym z bardziej 
krytykowanych wyroków Sądu Najwyższego. 

266 Ibidem.
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W opinii sędziego Jacksona idea godności człowieka jawi się więc jako natu-
ralna granica dla działań legislacyjnych, które mimo że popierane przez więk-
szość, mogą naruszać prawa mniejszości. Jest to ważna konstatacja, która leży 
w samym centrum definiowania współczesnej formy demokracji, tj. demokra-
cji liberalnej. I choć sędzia Jackson użył tu pojęcia godności w odniesieniu do 
pewnej grupy, a nie jednostki, to bezsprzecznie miało to na celu ochronę praw 
właśnie jednostek. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że w XIX w. nie 
znajdziemy w orzecznictwie Sądu Najwyższego systematycznego wpływu idei 
godności człowieka. Wiąże się to jednak z generalnym brakiem większego za-
interesowania ze strony Sądu Najwyższego prawami obywatelskimi zawartymi 
w Karcie Praw i ich interpretacją. Jak się podkreśla w amerykańskiej nauce pra-
wa, wiek XIX i pierwsze dziesięciolecia XX „były świadkami zaskakująco nie-
wielkiego użycia kontroli sądowej” wobec praw obywatelskich. W kontekście 
wartości istotnych dla współczesnej demokracji liberalnej orzecznictwo tzw. 
Starego Sądu (The Old Court) miało swoje „martwe punkty”, głównie w postaci 
nierówności ze względu na rasę i płeć (a także brak obywatelstwa amerykań-
skiego)267. Dopiero lata 30. przyniosły zmianę w podejściu Sądu Najwyższego do 
jego roli w kontekście praw obywatelskich, pisze się wręcz o „konstytucyjnej re-
wolucji 1937 r.”268. Sąd Najwyższy zaczął traktować Konstytucję jako „żywy doku-
ment”, zgodnie z doktryną living constitution. W Konstytucji zaczęto dostrzegać 
akt prawny, który powinien odpowiadać na zmieniające się potrzeby społeczne. 
W aspekcie ekonomicznym Sąd zezwolił na wprowadzenie nowych wielkich 
projektów społecznych: New Deal, New Society i elementów welfare state. Nie-
mniej dla idei godności człowieka okres do lat 40. nie jest tak ważny jak okres 
po 1943 r. To raczej lata zastoju, choć nie można zapominać o tych orzeczeniach, 
w których pojawiają się odwołania do idei godności człowieka lub pośrednie śla-
dy wpływu tej idei na treść orzeczenia.

267 J. Braeman, Preface, [w:] idem, Before the Civil Rights Revolution: The Old Court and Indi-
vidual Rights, New York–Westport–Connecticut–London 1988, s. viii. 

268 A.E. Dick Howard, Foreword, [w:] Creating the Bill of Rights: The Documentary Record from 
the First Federal Congress, pod red. H.E. Veit, K.R. Bowlinga i C. Bangs Bickford, Baltimore–London 
1992, s. vii. 
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Rozdział II

Karta Praw a idea godności człowieka 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego  
w latach 1943–2015

1.  U progu epoki godności człowieka (1943–1949)

W amerykańskiej nauce prawa konstytucyjnego powszechnie wskazuje się1, 
że termin godność człowieka (human dignity) po 1945 r. pojawił się po raz pierw-
szy w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawie In re Yamashita z 1946 r.2 (jak 
jednak wskazano w poprzednim rozdziale, termin ten był stosowany w orzecz-
nictwie sądów federalnych i stanowych już w latach 30.). Warto jednak podkreś- 
lić, że w badanym znaczeniu (tzn. jako przyrodzona i niezbywalna bezcenna 
wartość przynależna każdemu człowiekowi w sposób równy) idea godności czło-
wieka przed Sądem Najwyższym pojawiła się jeszcze przed wyrokiem w spra-
wie gen. Yamashity, gdyż już w 1943 r. w sprawie McNabb v. United States3 oraz 
w innych sprawach z lat 40. Te prekursorskie orzeczenia, w których znajdują się 
zwiastuny późniejszego odwoływania się do godności człowieka, podzielić moż-
na na dwie kategorie. Pierwsza z nich to wyroki w sprawach dotyczących nad-
użyć władzy (naruszeń praw obywatelskich), najczęściej w czasie wykonywania 
obowiązków przez funkcjonariuszy policji lub innych służb. W tych wypadkach 
istotna jest wertykalna relacja na linii państwo–obywatel, gdzie dochodziło do 
braku ochrony praw jednostki. 

Natomiast druga kategoria wyroków dotyczy spraw związanych z narusze-
niami praw obywatelskich (lub bardziej generalnie – praw człowieka), które 
były wynikiem okoliczności wywołanych II wojną światową. W grę wchodziły 
tu sprawy wynikające z wyjątkowości sytuacji podyktowanej okresem wojny. 
Dotyczyły one ograniczenia praw obywatelskich obywateli pochodzenia japoń-
skiego oraz problemu właściwego osądzenia japońskich zbrodniarzy wojennych. 

1 Tak m.in. Vicky C. Jackson, która powołuje się na wyniki kwerendy w bazach danych Lexis 
i Westlaw – eadem, Constitutional Dialogue and Human Dignity: States and Transnational Consti-
tutional Discourse, Montana Law Review 65(1), 2004, s. 17.

2 In re Yamashita, 327 U.S. 1 (1946).
3 McNabb v. United States, 318 U.S. 332 (1943).
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W obu kategoriach spraw państwo – przez swoje instytucje lub swoich przedsta-
wicieli – albo nadużywało swoich uprawnień w stosunku do obywateli, albo bez-
pośrednio naruszało ich prawa i wolności, przejawiając opresyjne zapędy albo 
wręcz wykazując cechy państwa policyjnego.

Powyższe orzeczenia i problemy – zwłaszcza wynikające ze skutków  
II wojny światowej – nie pozostawały bez echa w amerykańskiej juryspruden-
cji, szczególnie w doktrynie prawa konstytucyjnego. Nowo powstały między-
narodowy system ochrony praw człowieka pobudzał do dyskusji, kontrowersje 
budziła zwłaszcza relacja między nowym systemem a wypracowanym już ame-
rykańskim systemem ochrony praw obywatelskich. Także w tych dyskusjach 
wywołanych orzeczeniami Sądu Najwyższego istotną rolę odgrywała kwestia 
godności człowieka. 

1.1.  Zwiastuny godności człowieka – przeciw nadużyciom przy 
egzekwowaniu prawa karnego

Jak już wspomniano, jedną z pierwszych spraw jest orzeczenie z 1943 r. w spra-
wie McNabb v. United States. Skarżący, bracia Freeman i Raymond McNabb  
oraz ich kuzyn Benjamin, zostali skazani na karę 45 lat pozbawienia wolności 
za zabicie funkcjonariusza federalnego urzędu nakładającego podatki na alko-
hol. Do zabójstwa doszło w czasie próby sprzedaży nieopodatkowanego alkoho-
lu produkowanego przez rodzinę McNabbów. Podejrzanych o zabicie urzędnika 
aresztowano. 

Podkreślić należy to, że wszyscy trzej członkowie rodziny McNabbów byli 
niewykształceni (ich edukacja skończyła się na pierwszych klasach szkoły pod-
stawowej), a całe swoje życie żyli w górach, nie oddalając się od swej leśnej 
siedziby dalej niż do miasteczka Jaspers, położonego 34 kilometry od ich osa-
dy. W areszcie nie pozwolono im zobaczyć się z próbującymi ich odwiedzić 
bliskimi. Nie posiadali też prawnika – jak zauważono w opinii Sądu Najwyż-
szego: „nie ma dowodów na to, że zwrócili się o pomoc adwokata ani że zostali 
poinformowani, iż byli uprawnieni do takiej pomocy”4. Niezgodnie z obowią-
zującymi ówcześnie przepisami prawa nie dostarczono ich przed oblicze sę-
dziego w celu wstępnego wysłuchania, przyznania się lub wyznaczenia kaucji. 
Zanim doszło do pierwszego przesłuchania, przetrzymywani byli w areszcie 
przez prawie dobę, same zaś wielogodzinne przesłuchania trwały z przerwami 
ponad dwie doby. Ich zeznania złożone bez udziału adwokata stały się pod-
stawą do wytoczenia procesu i skazania ich za zabójstwo. Wobec powyższych 

4 Ibidem.
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okoliczności Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy te zeznania 
zostały złożone we właściwych warunkach5. 

Sąd Najwyższy uznał, że obciążające zeznania uzyskano niezgodnie z Kon-
stytucją i obowiązującymi przepisami. Na bazie tego wyroku w doktrynie prawa 
konstytucyjnego ustaliła się reguła McNabb-Mallory, zgodnie z którą za niedo-
puszczalny uznaje się dowód przyznania się do winy, jeśli nastąpiło ono w cza-
sie nieuzasadnionego opóźnienia (unreasonable delay) między aresztowaniem 
a rozprawą wstępną6. 

W uzasadnieniu wyroku sporządzonego przez sędziego Feliksa Frankfur-
tera7 można znaleźć istotne odniesienie do idei godności człowieka. Sędzia 
podkreślił, że poszanowanie godności wszystkich ludzi (dignity of all men) jest 
główną wartością społeczeństwa demokratycznego, a naturalnym elementem 
tego typu wspólnoty jest ochrona przed niewłaściwym stosowaniem prawa. Od-
niósł się także do istotnych kwestii związanych ze stosowaniem prawa karnego. 
Zaznaczył, że surowość w ściganiu przestępstw nie jest sama w sobie gwarantem 
powagi wyroku, zasada bezstronności prawa zaś sama w sobie nie przeszkadza 
w lekceważeniu cenionych wolności. Sędzia uznał, że doświadczenie uczy, że 
należy zapewnić ochronę przed zagrożeniami ze strony nadmiernie „gorliwych 
i despotycznych” stróżów prawa8. Ponadto sędzia podkreślił, że reguły prawa 
karnego, zgodnie z którymi policja musi z rozsądną szybkością (reasonable 
promptness) wykazać podstawę prawną aresztowania podejrzanego, stanowią 
ważny element procedury karnej nie tylko w zapewnieniu ochrony niewinnym, 
ale również w zapewnieniu skazania winnych metodami, które są charaktery-
styczne dla postępowego i pewnego swych praw społeczeństwa (progressive and 
self-confident society)9.

W amerykańskiej doktrynie prawa konstytucyjnego omawiany wyrok uzna-
no za podstawową sprawę w kwestii ustalenia reguł unieważniających przyzna-
nie się do winy10, która dostarczyła właściwych środków wobec niesprecyzowa-

 5 Obowiązująca ówcześnie linia orzecznicza Sąd Najwyższego uchylała skazania w sprawach 
federalnych, których podstawą był dowód uzyskany z naruszeniem wolności uznanych za fun-
damentalne w Konstytucji (m.in. precedensowe sprawy Boyd v. United States, 116 U.S. 616 [1886] 
i Weeks v. United States, 232 U.S. 383 [1914]). 

 6 Reguła ta została zastąpiona regułą Mirandy; zob. podrozdział 2 niniejszego rozdziału.
 7 Felix Frankfurter (1882–1965) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1939–1962, wybitny uczo-

ny i wykładowca prawa, zwolennik koncepcji sędziowskiej powściągliwości (judicial self-restraint), 
wedle której sędziowie powinni ściśle stosować się do reguł ustalonych we wcześniejszych prece-
densach, nie powinni natomiast kierować się swoimi własnymi opiniami i preferencjami; szerzej 
zob. Felix Frankfurter. United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.
britannica.com/biography/Felix-Frankfurter [dostęp 27.07.2018]. 

 8 McNabb v. United States, 318 U.S. 332 (1943).
 9 Ibidem.
10 O.J. Rogge, Concept of Ordered Liberty: A New Case, California Law Review 47(2), 1959, s. 250. 
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nych nieuchwytnych dotychczas prób lekceważenia przywileju przeciwko samo-
oskarżaniu11. Podkreślano także, że jest on wyrazem podnoszenia standardów 
przedprocesowych i elementem pewnego trendu korzystniejszej dla jednostek 
interpretacji ich praw12. Jednocześnie wskazuje się, że dzięki odniesieniu do idei 
godności Sąd Najwyższy mógł precyzyjniej uchwycić aspekty relacji jednostek 
z przedstawicielami władzy publicznej w kontekście prawa oskarżonych do ad-
wokata oraz wyjaśnić, dlaczego zatrzymane osoby mają prawo być postawione 
przed neutralnym podmiotem orzekającym o ich winie13. 

Analizując powyższe orzeczenie, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po 
pierwsze, trzeba wskazać, że odniesienie do godności człowieka znalazło się 
w treści opinii większości, a nie jedynie w zdaniu odrębnym. W dodatku był 
to wyrok uchylający wcześniejszy wyrok skazujący. Ponadto idea godności czło-
wieka pojawiła się samodzielnie i została uznana za centralny element demo-
kratycznego i postępowego społeczeństwa. Dodatkowo w tym kontekście po-
jawiły się rozważania dotyczące stosowania procedury karnej i egzekwowania 
praw oskarżonych oraz celów, którym służy prawo karne. Uznać zatem należy, że 
w tym wypadku odwołania do idei godności człowieka w sposób istotny dookre-
śliły reguły stosowania norm prawa karnego.

Podobnie należy ocenić wyrok w sprawie United States v. White14 z 1944 r., 
która była efektem śledztwa prowadzonego w sprawie nieprawidłowości przy 
budowie magazynów zaopatrzeniowych dla marynarki wojennej. W jego trakcie 
sąd skierował do związku zawodowego pracowników obsługujących tę budowę 
nakaz wydania szeregu dokumentów (m.in. ksiąg, rejestrów i regulaminów pra-
cy). White, jako osoba będąca w ich posiadaniu, odmówił przekazania ich do 
sądu, powołując się na V poprawkę i argumentując, że ich przekazanie sądowi 
może narazić go – jako funkcjonariusza związkowego – oraz sam związek zawo-
dowy na poniesienie odpowiedzialności karnej. 

Sąd Najwyższy odrzucił argumentację White’a, jednogłośnie uznając, że 
klauzule V poprawki nie przysługują organizacjom ani instytucjom. Sędzia Mur-
phy, który sporządził opinię większości, wskazał, że konstytucyjny przywilej 
przeciwko samooskarżeniu jest zasadniczo przywilejem osobistym, mającym 
zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych. Dokumenty i przedmioty, które 
przywilej ten chroni, muszą być własnością prywatną osoby ubiegającej się o ten 
przywilej lub przynajmniej być w jej posiadaniu w czysto osobistym interesie. 

11 Ibidem, s. 265.
12 J.A. Gardner, A Re-Evaluation of the Attorney-Client Privilege. Part II, Villanova Law Review 

8(4), 1963, s. 467. 
13 J. Resnik, Law’s Migration: American Exceptionalism, Silent Dialogues, and Federalism’s Mul-

tiple Ports of Entry, Yale Law Journal 115(7), 2006, s. 132–133. 
14 United States v. White, 322 U.S. 694 (1944). 
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Jednocześnie sędzia Murphy przedstawił istotę zakazu samooskarżenia, 
w której istotną rolę odgrywa poszanowanie godności jednostki. Uznał, że wy-
rósł on z głębokiego sentymentu i szacunku amerykańskiego sądownictwa dla 
prowadzenia śledztw i procesów karnych oraz postępowań na płaszczyźnie 
godności, człowieczeństwa i bezstronności (dignity, humanity and impartiali-
ty). Jego celem jest uniemożliwienie wykorzystania karnoprawnych procedur do 
zmuszenia oskarżonego do dostarczenia dowodów, które posłużą do skazania. 
Sędzia Murphy stwierdził, że obejmuje to także zakaz zmuszania podejrzanego 
do przedstawiania lub poświadczania jakichkolwiek dokumentów oraz rzeczy, 
które mogłyby go obciążyć. W ten sposób unika się nie tylko tortur, lecz tak-
że innych, równie nagannych metod zmuszania podsądnego do przedstawiania 
obciążających go dowodów15. Podkreślił, że bezpośrednie i potencjalne zło będą-
ce skutkiem obowiązku ujawnienia obciążających samego siebie dowodów jest 
wielokrotnie większe aniżeli jakiekolwiek trudności, jakie istnienie tego przy-
wileju może przynieść społeczeństwu w sferze walki z przestępczością. I choć 
uprawnienie to jest przedmiotem nadużyć, co Murphy skrytykował, to jest ono 
mocno zakorzenione w amerykańskim konstytucjonalizmie jako „zapora przed 
wyjątkowo niesprawiedliwymi metodami ścigania”16.

Jest zatem jasne, że idea godności, pojmowana jako wartość związana 
z samym człowieczeństwem (a więc w rozumieniu istotnym dla niniejszych 
rozważań) została uznana za fundamentalny element uzasadnienia klauzuli 
V poprawki. Jest to niezwykle istotne, a taka funkcja idei godności człowieka 
zostanie potwierdzona w późniejszych orzeczeniach dotyczących uprawnień 
jednostki w tym kontekście. Idea godności człowieka zaś w kontekście bez-
stronności stanie się w okresie późniejszym kluczową wartością dla interpre-
tacji XIV poprawki. 

Kolejnym orzeczeniem, które tworzyło w latach 40. początki doktryny god-
ności człowieka, jest wyrok w sprawie Screws v. United States17 z 1945 r. Skar-
żącym był Claud Screws, szeryf hrabstwa Baker w stanie Georgia. Wraz z dwo-
ma innymi policjantami aresztował Roberta Halla, Afroamerykanina, podej-
rzanego o kradzież opony. Wedle zeznań Screwsa Hall stawiał opór w czasie 
aresztowania. Po skuciu go kajdankami został przewieziony do sądu. Wedle 
zeznań stróżów prawa, gdy Hall wysiadał z samochodu, znieważył ich słownie 
oraz usiłował sięgnąć po broń. Dlatego policjanci użyli wobec niego siły (jak 
ustalono w czasie procesu, zaczęli go bić pięściami oraz policyjnymi pałkami, 
co trwało przez około pół godziny). Pobity stracił przytomność i w takim sta-
nie został zamknięty w areszcie. Dopiero po pewnym czasie wezwano karetkę, 
która przewiozła go do szpitala, gdzie zmarł, nie odzyskawszy przytomności. 

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Screws v. United States, 325 U.S. 91 (1945).
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Screws został oskarżony na podstawie przepisów, zgodnie z którymi zakazane 
jest „pod pozorem prawa (under color of any law)” pozbawienie kogokolwiek 
praw, przywilejów i immunitetów chronionych przez Konstytucję i przepisy 
lub doprowadzenie do wyrządzenia szkody i cierpienia ze względu na kolor 
skóry lub rasę. Oskarżenie uznało, że Screws umyślnie pozbawił Halla jego 
prawa do niebycia pozbawionym życia bez sprawiedliwego procesu oraz prawa 
do właściwego procesu (the right not to be deprived of life without due process 
of law)18. Zarówno w I, jak i II instancji Screws został uznany za winnego i ska-
zano go na grzywnę i karę pozbawienia wolności. Na marginesie można jedy-
nie dodać, że w czasie procesu w hrabstwie odbyły się wybory szeryfa, które 
ponownie wygrał właśnie Screws. 

Gdy sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego, musiał on zdecydować 
o konstytucyjności przepisów, na podstawie których Screws został skazany. 
Uznając ich zgodność z Konstytucją, jednocześnie Sąd Najwyższy większością 
5 do 4 głosów wskazał, że w czasie procesu w I instancji popełniono na tyle 
poważne błędy proceduralne, że wyrok należy uchylić. Natomiast jednoznacz-
nie negatywnie Sąd ocenił działanie Screwsa i jego pomocników. Sędzia Wil-
liam O. Douglas19, który sporządził opinię większości, swój wywód rozpoczął 
od stwierdzenia, że sprawa ta dotyczy szokującego i odrażającego (shocking 
and revolting) epizodu egzekwowania prawa przez organy ścigania. Odnosząc 
się do działań Screwsa, Sąd Najwyższy stwierdził, że skarżący wraz ze swoimi 
pomocnikami działali pod pozorem prawa. Screws i pozostali skarżący wy-
konywali swoje obowiązki jako policjanci dokonujący aresztowania. Ich obo-
wiązkiem było skuteczne doprowadzenie podejrzanego przed oblicze sądu. 
Zgodnie z ich własnymi zeznaniami użyli siły fizycznej w celu uniemożliwienia 
ucieczki aresztowanego. Jednakże – jak zaznaczył sędzia Douglas – były dowo-
dy na to, że Screws żywił niechęć do Halla i odgrażał się, że „go dorwie” (had 
threatened to “get” him)20.

Pozostali sędziowie złożyli zdania odrębne. W jednym z nich, autorstwa sę-
dziego Franka Murphy’ego21, pojawiła się argumentacja, która niezwykle moc-

18 Ibidem. 
19 William O. Douglas (1898–1980) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1939–1975 (jest to jedna 

z najdłuższych kadencji sędziego tego Sądu – 36 lat i pół roku), znany ze swojej konsekwentnej i bez-
kompromisowej postawy obrońcy praw i wolności obywatelskich; szerzej zob. William O. Douglas. 
The United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biog-
raphy/William-O-Douglas [dostęp 27.07.2018]. 

20 Screws v. United States, 325 U.S. 91 (1945).
21 Frank Murphy (1890–1949) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1940–1949; do historii prze-

szedł jako zażarty obrońca wolności jednostki i praw obywatelskich i zwolennik przedkładania ma-
terialnej sprawiedliwości nad formalnoprawnymi technikaliami; szerzej zob. Frank Murphy. Unit-
ed States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/
Frank-Murphy [dostęp 27.07.2018]. 
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no odwoływała się do koncepcji przynależnej każdemu przyrodzonej godności 
człowieka. Sędzia podkreślił, że Hall został pozbawiony nie tylko prawa do bycia 
sądzonym przez sąd. Przede wszystkim pozbawiono go prawa do życia. Prawo to 
przysługiwało mu nie dlatego, że „był Murzynem lub członkiem jakiejkolwiek 
rasy lub wyznania. To prawo mu przysługiwało, ponieważ był obywatelem ame-
rykańskim, ponieważ był człowiekiem”. Był on uprawniony do szacunku i spra-
wiedliwego traktowania odpowiedniego dla godności człowieka (the dignity of 
a man)22. Następnie przypomniał, że godność jest uznana i zagwarantowana 
w Konstytucji (dignity that is recognized and guaranteed by the Constitution). 
Z pasją stwierdził, że Hall nie otrzymał nawet pozoru sprawiedliwego procesu, 
gdyż został okrutnie i niesłusznie pobity na śmierć przez przedstawicieli prawa 
działających jedynie pod pozorem stosowania prawa23.

Sprawa Screws v. United States już na początku lat 50. była wskazywana jako 
najważniejsza sprawa przed Sądem Najwyższym odnosząca się do federalnej 
ochrony praw człowieka24. Jej waga polegała m.in. na tym, że stanowiła przykład 
coraz szerszego interpretowania terminu „działalność władz stanowych”, któ-
rych dotyczyła XIV poprawka. W wypadku wyroku w tej sprawie za takie działa-
nia uznano także „sprzeczne z prawem działania urzędników państwowych”25, co 
było znaczącym krokiem na drodze ochrony praw obywatelskich. Widać w niej 
wyraźnie normatywny wpływ idei godności człowieka i trzeba podkreślić, że po-
wyższe zdanie odrębne jest istotne z punktu widzenia problemu badawczego. 
Godność powiązana jest z najważniejszym uprawnieniem człowieka, czyli pra-
wem do życia, ponadto pojawia się w kontekście prawa do sprawiedliwego pro-
cesu. Sprzeciw Murphy’ego jest o tyle ważny, że sędzia Sądu Najwyższego wprost 
określił godność człowieka jako ideę uznaną i zagwarantowaną przez Konstytu-
cję. Jednocześnie jednak nie może umknąć uwadze, że powyższe stwierdzenia 
zawarte są w sprzeciwie jednego tylko sędziego, a pozostali sędziowie nie po-
dzielili jego zapatrywań. 

W nieco innym kontekście odniesienia do godności człowieka pojawiły się 
w sprawie Harris v. United States26 z 1947 r. Podobnie jak wypadku sprawy kla-
nu McNabbów i szeryfa Screwsa sprawa dotyczyła wykonywania przez policję 
swoich uprawnień. Tym razem jednak chodziło o przeszukanie mieszkania. 
Skarżący George Harris był podejrzany o fałszerstwa czeków na łączną wartość 
25 000 dolarów. Wydano za nim dwa nakazy aresztowania. Został zatrzymany 

22 Screws v. United States, 325 U.S. 91 (1945).
23 Ibidem.
24 Z. Chafee Jr., Federal and State Powers under the UN Covenant on Human Rights. Part I, 

Wisconsin Law Review 1951, May, s. 414. 
25 M. McDougal, G.C.K. Leighton, The Rights of Man in the World Community: Constitutional 

Illusions versus Rational Action, Law and Contemporary Problems 14(3), 1949, s. 111. 
26 Harris v. United States, 331 U.S. 145 (1947).
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przez agentów federalnych w swoim mieszkaniu w Oklahoma City. Po aresz-
towaniu agenci spędzili pięć godzin, przeszukując jego mieszkanie w poszu-
kiwaniu dowodów fałszerstwa. Tuż przed zakończeniem poszukiwań jeden 
z funkcjonariuszy znalazł zapieczętowaną kopertę (podpisaną „George Harris, 
dokumenty osobiste”). Wewnątrz funkcjonariusz znalazł 8 kart poborowych 
oraz inne dokumenty, których posiadanie było przestępstwem federalnym. 
Wskutek powyższego Harris został skazany za bezprawne posiadanie, ukrywa-
nie i przerabianie dokumentów federalnych. W czasie procesu próbował bez-
skutecznie doprowadzić do odrzucenia dowodów jako pozyskanych w wyniku 
nieuzasadnionego i sprzecznego z Konstytucją przeszukania, gdyż agenci nie 
posiadali sądowego nakazu. 

Sąd Najwyższy większością 5 do 4 głosów podtrzymał wyrok, orzekając, że 
dowody, na których oparto wyrok skazujący, nie zostały uzyskane z naruszeniem 
IV poprawki i zawartej w niej klauzuli przeciw nieuzasadnionym przeszukaniom 
ani też ich wykorzystanie nie naruszyło zakazu samooskarżenia wynikającego 
z V poprawki27. Sąd bowiem uznał, że przeszukanie towarzyszące aresztowaniu 
jest dozwolone w określonych okolicznościach. Rozważania odnoszące się do 
godności człowieka ponownie znalazły się w jednym ze sprzeciwów, tym razem 
autorstwa sędziego Roberta H. Jacksona28. 

Sędzia Jackson uznał, że przeszukanie, dla którego nie wyznacza się w pra-
wie żadnych praktycznych granic co do miejsca przeszukania i poszukiwanych 
rzeczy, jest takim przeszukaniem, które Konstytucja uważa za nieuzasadnione 
(unreasonable searches), a co za tym idzie – niedozwolone. Biorąc pod uwagę 
długą historię nadużyć związanych z przeszukaniami i konfiskatami, która do-
prowadziła do przyjęcia IV poprawki, sędzia Jackson stwierdził, że z pewnością 
intencją jej uchwalenia nie było ułatwienie obejścia ochrony prywatności jed-
nostki (privacy of individual life). Uznał także, że zbyt wielu jest zwolenników 
traktowania prywatności jedynie jako przeszkody na drodze do osiągania spo-
łecznie pożądanych celów, np. w ramach walki z przestępczością. Jedyna właści-
wa interpretacja poprawki musi zatem zakładać obowiązek uzyskania zgody na 
naruszenie prywatności obywateli przez bezstronny podmiot, np. sędziego29. Na 
koniec sędzia przyznał, że ma świadomość, że tak interpretowana IV poprawka, 
jak każda z konstytucyjnych gwarancji praw jednostek, może być wykorzystywa-

27 Ibidem.
28 Robert H. Jackson (1892–1954) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1941–1954; wcześniej, 

w latach 1940–1941, pełnił funkcję prokuratora generalnego USA; był także głównym oskarżycielem 
z ramienia Stanów Zjednoczonych w procesie norymberskim; w 1946 r. otrzymał doktorat honoris 
causa Uniwersytetu Warszawskiego; szerzej zob. Robert H. Jackson. United States Jurist [online], 
[w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Robert-H-Jackson [dostęp 
27.07.2018].

29 Harris v. United States, 331 U.S. 145 (1947).
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na przez przestępców. Jednakże odwołując się do intencji twórców Konstytucji, 
uznał, że „nie jest to zbyt wygórowana cena, jaką trzeba zapłacić za tę właściwie 
rozumianą sferę prywatności, która jest niezbędna dla godności jednostki i sza-
cunku dla siebie (individual dignity and self respect)”30. 

Godność pojawia się zatem w kontekście prywatności, co będzie istotnym 
kierunkiem rozwoju jej doktryny w późniejszych latach. Ponownie jednak nie 
jest uznawaną przez większość wartością konstytucyjną, lecz jedynie wartością 
istotną dla jednego z sędziów jako powiązana z prawem do prywatności oraz 
szacunkiem dla samego siebie. 

W tym samym roku 1949 Sąd Najwyższy rozstrzygnął sprawę Brinegar v. Unit- 
ed States31. Skarżący został skazany w federalnym sądzie okręgowym za naru-
szenie przepisów Liquor Enforcement Act z 1936 r., tj. za transport alkoholu 
niezgodny ze przepisami stanowymi. W czasie jednego z patroli agenci federal-
ni natrafili na oskarżonego, który już wcześniej był przez nich zatrzymywany 
i aresztowany za nielegalny transport alkoholu. Po zatrzymaniu samochodu do-
konali przeszukania, w wyniku którego odkryli nielegalnie przewożony alkohol, 
co stało się podstawą skazania. Oskarżony próbował bronić się, twierdząc, że 
przeszukanie samochodu nastąpiło bez wcześniejszego wydania zgody sądu na 
przeszukanie. 

Sąd Najwyższy potwierdził i poszerzył regułę zezwalającą na przeszukanie 
samochodu znajdującego się na drodze publicznej w wypadku, gdy istnieje po-
dejrzenie, że znajdują się w nim nielegalne materiały albo popełnia się nim prze-
stępstwo. Uznał, że okoliczności towarzyszące zatrzymaniu uzasadniały wszczę-
te czynności. Sąd określił je jako uzasadnioną przesłankę działania, definiując 
jako „fakty i okoliczności, o których funkcjonariusze wiedzą i o których mają 
dostatecznie wiarygodne informacje”32. 

Niemniej taka argumentacja i interpretacja IV poprawki nie zostały za-
akceptowane przez pozostałych sędziów. Sędzia Jackson sporządził zdanie 
odrębne, do którego dołączyli sędziowie Frankfurter i Murphy. Stwierdzono 
w nim, że uprawnienia gwarantowane w IV poprawce nie są prawami drugiej 
kategorii, lecz należą do kategorii wolności koniecznych (indispensable free-
doms). Ich naruszenie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów niszczenia 
ducha indywidualności i szerzenia strachu w sercu każdego z obywateli. Nie-
kontrolowane przeszukania i konfiskaty są jedną z pierwszych i najbardziej 
skutecznych broni w arsenale każdego arbitralnego rządu. Sędzia Jackson pod-
kreślił, że tam gdzie osoby i mienie mogą być pozbawione tej ochrony, tam 
deformacji ulegają ludzkie osobowości (human personality), a godność i samo-

30 Ibidem. 
31 Brinegar v. United States, 338 U.S. 160 (1949).
32 Ibidem. 
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dzielność (dignity and self-reliance) znikają zupełnie33. Jednocześnie jednak 
sędzia przyznał, że prawo do ochrony przed nieuzasadnionym przeszukaniem 
i konfiskatą jest uprawnieniem najtrudniejszym do obrony. Sądy widzą jego 
naruszenie dopiero wtedy, kiedy efektem przeszukania są obciążające dowo-
dy popełnienia przestępstwa. Jeśli bowiem przeszukanie nie daje rezultatów 
w postaci dowodu popełnienia przestępstwa, taka ingerencja w wolność oso-
bistą (invasion of the personal liberty) nie spotyka się z odpowiednią reakcją. 
Podkreślił, że sądy mogą chronić niewinnych przed takimi niedopuszczalnymi 
inwazjami jedynie pośrednio. Narzędziem do tego jest wykluczenie dowodów 
uzyskanych w procesie przeciwko tym, którzy często są winni. Jak zauważył 
sędzia Jackson, sądy federalne skorzystały z takiej metody egzekwowania tej 
poprawki, natomiast wiele sądów stanowych tego nie robi. Przyznał jednak, 
że ta niespójność nie jest dla niego problemem, gdyż poprawka miała na celu 
ochronę przed nadużyciami władz federalnych, tj. „nowego i scentralizowane-
go rządu, a każde naprawdę niebezpieczne zagrożenie dla wolności obywatel-
skich może pochodzić tylko z tego źródła”. Konieczne zatem jest zastanowienie 
się nad wykluczeniem materiału dowodowego w federalnym postępowaniu są-
dowym, jeżeli zostanie on uzyskany z naruszeniem poprawki, jako sposobem 
rozszerzenia ochrony przed organami władzy federalnej. Jednocześnie sędzia 
uznał, że przeszukanie samochodu Brinegara musi być traktowane jako prze-
szukanie samochodu typowego zwykłego obywatela (everyman)34. 

Niemniej pod koniec swojego rozumowania sędzia Jackson przyznał, że 
można wprowadzać wyjątki sądowe od IV poprawki i że powinny one zależeć 
w pewnym stopniu od powagi przestępstwa. Tak więc ochrona prywatności tak 
istotna dla godności jednostki nie jest absolutna. Sędzia wskazał, że można do-
puścić rozsądne narażenie podróżnych na pewne upokorzenia (indignity), jeśli 
byłoby to jedynym sposobem uratowania zagrożonego życia i wykrycia poważ-
nego przestępstwa. Natomiast nie można uzasadnić podjętych przez policję 
działań (blokada drogi i przeszukiwanie samochodów zwykłych obywateli), aby 
uratować „kilka butelek alkoholu”35.

Warto wskazać, że godność człowieka pojawiła się w tym orzeczeniu tylko 
w zdaniu odrębnym i jedynie jako wartość towarzysząca innej wartości – samo-
dzielności jednostki. Jednakże jednocześnie określono ją jako wartość, którą 
niszczy brak ochrony zawartej w IV poprawce. Kwestie te powrócą w latach 50. 
i 70., wtedy jednak wpływ idei godności człowieka na regulacje prawne stanie się 
na tyle istotny, że zmieni kierunek linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.

33 Ibidem. 
34 Ibidem.
35 Ibidem. 
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1.2.  Skutki nierówności ekonomicznych i rasowych  
oraz walka z określonymi formami dyskryminacji

Jednym z elementów, które składają się na wyjątkową historię państwa, pra-
wa i społeczeństwa amerykańskiego jest to, że w wielu miejscach i kontekstach 
nierówności ekonomiczne nakładają się na różnice rasowe. W ten sposób spo-
łeczeństwo amerykańskie oraz stojąca na jego czele władza przez całą swoją hi-
storię mierzą się z problemem podwójnie zawiłym. Tę zawiłość w postaci kumu-
lacji kwestii rasowych oraz ekonomicznych widać także w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego w kontekście ewolucji idei godności. Tak jak w XIX w. te kwestie 
były widoczne w kontekście niewolnictwa, tak w XX w. to nakładanie się kwestii 
rasowych i ekonomicznych widać na przykładzie spraw dyskryminacji w miejscu 
pracy z powodów rasowych. 

Warto wskazać, że do godności człowieka w kontekście uprzedzeń rasowych 
i dyskryminacji z powodu koloru skóry najwcześniej (już w latach 40.) odnosił się 
sędzia Murphy. W 1944 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Steele v. Louis- 
ville & Nashville Railroad Co.36 Sprawa dotyczyła ustawowych obowiązków na-
łożonych na związki zawodowe działające w przedsiębiorstwach kolejowych. 
Zgodnie z przepisami Railway Labor Act związek zawodowy miał obowiązek re-
prezentowania wszystkich pracowników jednostki bez dyskryminacji ze względu 
na ich rasę. Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy sądom, w razie 
nieprzestrzegania tych przepisów, przysługuje jurysdykcja do ochrony mniejszo-
ści przed naruszeniem jej uprawnień. Skarżący (Afroamerykanin pracujący na 
kolei) wniósł pozew przeciwko swojemu pracodawcy oraz związkowi zawodo-
wemu (Brotherhood of Locomotive Firemen and Enginemen), który w swoim 
statucie zapisał m.in. zakaz przyjmowania Afroamerykanów. Jednakże w obu in-
stancjach sądy (w tym Sąd Najwyższy Alabamy) uznały racje pozwanych. Sprawa 
trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego, który wyrok uchylił, stwierdzając naru-
szenie przepisów Railway Labor Act. 

Sędzia Murphy sporządził opinię zbieżną, w której podkreślił, że dyskrymi-
nacja ekonomiczna czarnoskórych pracowników praktykowana zarówno przez 
pracodawcę, jak i związki zawodowe jest poważnym problemem o charakterze 
konstytucyjnym, który należy rozwiązać. Uznał, że zapisy statutu są przejawem 
całkowitego lekceważenia godności i dobrostanu (dignity and the wellbeing) ko-
lorowych obywateli oraz że w świetle przepisów Konstytucji wymagają potępie-
nia. Podkreślił, że sprawy nie można badać wyłącznie na podstawie – jak napi-
sał – formalnych subtelności prawnych i być ślepym na ewidentne pozbawienie 
konstytucyjnych gwarancji praw, które jest w tym wypadku oczywiste. Działania 
związku zawodowego, zarówno zakaz przynależności ze względów rasowych, 

36 Steele v. Louisville & N. R. Co., 323 U.S. 192 (1944).
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jak i inne działania dyskryminujące, miały według niego charakter rasistowski. 
Jak podkreślił sędzia Murphy: „żadna interpretacja nie może wymazać tego pa-
skudnego przykładu gospodarczego okrucieństwa wobec kolorowych obywateli 
Stanów Zjednoczonych. Nic nie może ukryć faktu, że przypadkowość narodzin 
została wykorzystana jako podstawa do nadużycia indywidualnych praw (indi-
vidual rights)”37. Dobitne potępienie zawiera zakończenie tej opinii, w którym 
wskazał, że zasady Konstytucji nie aprobują dyskryminacji ekonomicznej (eco-
nomic discrimination) stosowanej wobec osób ze względu na rasę, wyznanie lub 
kolor skóry. Stabilna demokracja (solid democracy) musi kwestionować wszelkie 
próby takich działań. Jak zauważył sędzia Murphy, doktryna rasizmu była zbyt 
złowieszcza, aby pozwolić sobie na brak reakcji i nie potępić tego typu działań, 
zwłaszcza w świetle Konstytucji, która „żywi do niego [rasizmu – M.U.] wstręt”38.

Trzeba podkreślić, że w tym orzeczeniu pojawiają się ważne elementy, któ-
re w następnych latach odegrają istotną rolę nie tylko w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego w kontekście dyskryminacji, w ramach argumentacji opartej na 
idei godności człowieka w sprawie Brown v. Board of Education, w tym także 
tej o charakterze ekonomicznym (sprawa Goldberg v. Kelly). Powiązanie godno-
ści z dbałością o pewne minimum socjalne pojawi się w latach 70. Natomiast 
dużo wcześniej godność jako narzędzie walki z dyskryminacją rasową w formie 
segregacji pojawi się w myśli politycznej i społecznej Martina Luthera Kinga. 
W doktrynie prawa amerykańskiego wskazuje się, że wyrok w tej sprawie jest 
jednym z wcześniejszych przykładów działalności Sądu Najwyższego wobec wy-
roków sądów federalnych niższej instancji w kontekście walki z dyskryminacją 
rasową39. Jest on wyrazem uznania, że chociaż godność jest nieodłączną cechą 
wszystkich ludzi, to przeciwdziałanie jej naruszaniu jest szczególnie potrzebne 
w wypadku mniejszości40.

W tym samym 1949 r. w sprawie AFL v. American Sash & Door Co.41 Sąd Naj-
wyższy badał kwestie zgodności z Konstytucją nowelizacji z 1912 Konstytucji 
Arizony, która wprowadziła zakaz dyskryminacji w pracy. Poprawka z 1946 r. 
przewidywała, że żadna osoba nie może być pozbawiona możliwości uzyskania 
lub utrzymania zatrudnienia z powodu braku członkostwa w organizacji pracy 
i zakazywała zawierania umów w tym celu. Poprawka została zaskarżona przez 

37 Ibidem.
38 Ibidem. 
39 The Constitution of the United States of America. Analysis and Interpretation. Analysis of 

Cases Decided by the Supreme Court of the United States to June 28, 2002, Prepared by the Con-
gressional Research Service Library of Congress, pod red. J.H. Killian, G.A. Costello i K.R. Thomas, 
Washington 2004, s. 1448. 

40 E. Daly, Human Dignity in the Roberts Court: A Story of Inchoate Institutions, Autonomous 
Individuals, and the Reluctant Recognition of a Right, Ohio Northern University Law Review 37(2), 
2011, s. 393. 

41 AFL v. American Sash & Door Co., 335 U.S. 538 (1949).
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pracodawców i niektóre związki zawodowe, którzy wskazywali, że ogranicza ich 
prawa obywatelskie oraz jest niezgodna z klauzulą sprawiedliwego procesu XIV 
poprawki. 

Sąd uznał nowelizację arizońskiej konstytucji za zgodną z konstytucją fede-
ralną. W wyroku odrzucił argument, jakoby nowelizacja pozbawiała pracodaw-
ców, związki zawodowe oraz samych członków związków zawodowych takich 
praw obywatelskich, jak: wolność słowa, zgromadzeń i petycji. Ponadto stwier-
dził, że nie naruszała zobowiązań wynikających z ich umów lub nie pozbawiała 
ich praw wynikających z klauzuli z XIV poprawki.

Sędzia Frankfurter sporządził opinię zbieżną, w której w swoim oryginalnym 
stylu zauważył, że „nadejście wieku maszyny wzbudziło tendencję do pomniej-
szania wartości ludzkiej osobowości (human personality). Zmieniło mężczyzn 
i kobiety w »ręce«. Historia przemysłowa początku XIX w. pokazała bezsilność 
poszczególnych pracowników w dążeniu do osiągnięcia godności człowieka (hu-
man dignity) w społeczeństwie tak bardzo dotkniętym postępem technologicz-
nym. Związki zawodowe stawały się więc coraz bardziej potrzebne, nie tylko jako 
niezastąpiony oręż samoobrony pracowników, ale jako narzędzie do utrzymania 
dobrobytu w społeczeństwie, w którym praca jest wyrazem życia, a nie tylko 
sposobem zarabiania na życie”42. 

Samo orzeczenie było istotne z punktu widzenia toczonej ówcześnie debaty 
nad funkcją prawa oraz sądowej kontroli prawa jako narzędzi inżynierii społecz-
nej43. W tym kontekście w doktrynie prawa wskazano, że wpisuje się ono w szereg 
orzeczeń będących przykładem aktywnego „formułowania i doskonalenia wielu 
różnorodnych procesów kontroli społecznej i kształtowania polityki społecznej”, 
przez co prawo nie jest „ślepe” na konkretne potrzeby danych czasów44. Zwróco-
no też uwagę, że sędzia Frankfurter nie tylko przywołał ideę godności człowieka, 
lecz także odwołał się do samej Powszechnej deklaracji praw człowieka, wska-
zując, że nikogo nie można zmuszać do przynależności do żadnego zrzeszenia. 
Z jednej strony wyrażano wątpliwości, czy przywołany jej art. 20 ust. 2 odnosił 

42 Ibidem.
43 W tym kontekście warto wspomnieć koncepcje Roscoe Pounda (1870–1964), który wskazy-

wał, że interpretacja prawa winna być bardziej pragmatyczna i brać pod uwagę interes społeczny, 
a nie tylko indywidualne interesy jednostek. Pound w prawie widział narzędzie inżynierii społecz-
nej służące do wspierania rozwoju społecznego i tworzenia społeczeństwa przemysłowego. Wśród 
najważniejszych jego dzieł należy wymienić: Criminal Justice in America (1929), Social Control 
through Law (1942), Introduction to the Philosophy of Law (1954) oraz 5-tomowe dzieło Jurispru-
dence. W języku polskim ukazała się praca Grzegorza Wierczyńskiego Pound (2018), która zawiera 
pierwsze polskie tłumaczenie tekstu Law in Books and Law in Action z 1910 r.

44 A.H. Chroust, The Managerial Function of Law, Boston University Law Review 34(3), 1954, 
s. 262–263. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



124

się właśnie do związków zawodowych45, z drugiej – wskazywano, że był to wyraz 
wsparcia dla praw pracowniczych46. 

W kontekście postawionych pytań badawczych należy podkreślić fakt od-
niesienia się do idei godności człowieka nie w sprzeciwie, ale w opinii zbieżnej, 
tj. opinii zgodnej z większością co do ostatecznej decyzji, lecz inaczej uargumen-
towanej. Godność człowieka pojawiła się tutaj na tle nierówności ekonomicz-
nych i dyskryminacji w miejscu pracy oraz walki z tymi zjawiskami.

1.3.  Ograniczenie praw obywatelskich obywateli  
pochodzenia japońskiego oraz osądzenie  
japońskich zbrodniarzy wojennych

Jedną z najgłośniejszych spraw lat 40., a zarazem najważniejszych dla 
niniejszych rozważań, jest sprawa Korematsu v. United States47 z 1944 r.; 
w jej wyroku można znaleźć odniesienie do godność jednostki (dignity of the 
individual). Należy zaznaczyć, że była to jedna ze spraw wynikających z wprowa-
dzonych w Ameryce po rozpoczęciu wojny z Japonią przepisów ograniczających 
prawa i wolności osób pochodzenia japońskiego48. Ograniczenia te, począwszy 
od wprowadzenia godziny policyjnej, a skończywszy na przymusowych reloka-
cjach i przetrzymywaniu osób pochodzenia japońskiego w specjalnie do tego 
utworzonych obozach, po dziś dzień budzą spory i kontrowersje. Z jednej strony 
bowiem uważa się je za konieczne i uzasadnione w czasie wojny, z drugiej – po-
daje się je jako przykłady dyskryminacji z powodu pochodzenia oraz stosowania 
odpowiedzialności zbiorowej49. 

Odnosząc się do szczegółowych kwestii będących tłem wyroku w sprawie 
Korematsu v. United States, należy wskazać, że 19 lutego 1942 r. prezydent Roose- 
velt wydał rozkaz wykonawczy nr 9066. Zgodnie z jego treścią osoby pochodze-
nia japońskiego (persons of Japanese ancestry) podlegać miały godzinie policyj-
nej oraz innym ograniczeniom poruszania się; 21 marca 1942 r. Roosevelta poparł 
Kongres i wydał kolejne przepisy, uzasadniając to koniecznością przeciwdziałania 
ewentualnym aktom sabotażu. Na tej podstawie władze wojskowe mogły wysie-
dlać (jak to eufemistycznie określano – „relokować”) osoby pochodzenia japoń-

45 E. Schwelb, The Influence of the Universal Declaration of Human Rights on International and 
National Law, Proceedings American Society of International Law 53, 1959, s. 226. 

46 Q. Wright, The United States and Human Rights, University of Detroit Law Journal 36(3), 
1958–1959, s. 288. 

47 Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944).
48 Innymi sprawami, które trafiły przed oblicze Sądu Najwyższego, były: Hirabayashi v. United 

States, 320 U.S. 81 (1943) oraz Ex parte Mitsuye Endo, 323 U.S. 283 (1944).
49 W 1988 r. władze amerykańskie wydały ustawę, w której oficjalnie przeproszono internowa-

nych. Na mocy jej przepisów internowani mogli otrzymać odszkodowanie. 
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skiego z terenów uznanych za istotne z punktu widzenia obronności. Co bardzo 
ważne, przepisy dotyczyły nie tylko osób nieposiadających obywatelstwa USA, 
ale też obywateli USA pochodzenia japońskiego (American citizen of Japanese  
descent). Jedyną przesłanką, która była brana pod uwagę, było japońskie pocho-
dzenie (w ogóle nie brano pod uwagę takich kwestii, jak indywidualne podejrzenia 
czy ewentualne dotychczasowe zatargi z prawem). Przenoszeni byli internowani 
w specjalnie utworzonych obozach. Szacuje się, że do wiosny 1942 r. władze prze-
niosły do obozów internowania ponad 100 000 osób pochodzenia japońskiego, 
z czego ponad 70 000 przebywało w obozach ponad 4 lata50. 

Fred Toyosaburo Korematsu, sprzeciwiając się tym przepisom, pozostał 
w swoim miejscu zamieszkania, w San Leandro w Kalifornii, naruszając tym sa-
mym wojskowe przepisy wykonawcze (evacuation orders). Został skazany, a jego 
sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy, który musiał zdecydować, czy prezydent 
i Kongres przekroczyli swoje uprawnienia, ograniczając prawa obywatelskie oso-
bom pochodzenia japońskiego. Decyzją 6 do 3 głosów Sąd Najwyższy stanął po 
stronie rządu i uznał, że stan wojny oraz potrzeba ochrony przed aktami sabo-
tażu i szpiegostwa przeważają nad ochroną praw obywatelskich i uzasadniają 
powzięte kroki prawne51. 

Jednakże trzech sędziów złożyło zdanie odrębne. Jeden z nich – sędzia 
Murphy – w swoim sprzeciwie odwołał się do idei godności człowieka. Sędzia 
podkreślił, że wśród obywateli pochodzenia japońskiego znalazły się osoby, 
które aktywnie pomagały wrogowi USA. Uznał jednak, że na podstawie aktów 
indywidualnej nielojalności nie można wyciągać wniosków o grupowej odpo-
wiedzialności i zbiorowym braku lojalności japońskich Amerykanów (Japanese  
Americans) wobec ich ojczyzny. Taka zbiorowa dyskryminacja stanowi nega-
cję fundamentu amerykańskiego systemu sprawiedliwości, zgodnie z którym 
wyłącznie indywidualna wina może być podstawą pozbawienia praw obywa-
telskich. Za jeszcze istotniejszy argument sędzia Murphy uznał fakt, że takie 
wnioskowanie, opierające odpowiedzialność jedynie na pochodzeniu rasowym, 
„wspiera odrażające i nikczemne działania dyktatorskich tyranii wobec mniej-
szości narodowych”, które to tyranie „naród ten [amerykański – M.U.] zobowią-
zał się teraz zniszczyć”52. Sędzia Murphy stwierdził, że uznanie tego typu dzia-
łań za zgodne z Konstytucją, nawet jeśli intencje ich uchwalenia są pozytywne, 

50 Student’s Guide to the Supreme Court, Washington 2010, s. 165. 
51 Ciekawą analizę uzasadnienia tego typu ograniczeń praw obywatelskich opartą na filozofii 

utylitarnej przedstawił W.E. Conklin, The Utilitarian Theory of Equality before the Law, Ottawa  
Law Review 8(3), 1976, s. 485–517; por. zwłaszcza jego uwagi dotyczące sprawy Korematsu (s. 496, 
499, 509–510). Problem dopuszczalnych w systemie demokratycznym środków bezpieczeństwa 
w kontekście zagrożenia terroryzmem islamskim poruszył także A. Sajó, From Militant Democracy 
to the Preventive State?, Cardozo Law Review 27(5), 2005–2006, s. 2255–2294; por. zwłaszcza jego 
uwagi dotyczące sprawy Korematsu (s. 2267, 2270, 2276). 

52 Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944).
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będzie się równać przyjęciu jednej z najokrutniejszych przesłanek, jakiej używa 
się w nazistowskich Niemczech i cesarskiej Japonii, by zniszczyć godność jedno-
stek (dignity of the individual). Wreszcie będzie to także oznaczać przyzwolenie, 
a nawet zachętę do podobnych działań dyskryminacyjnych przeciwko innym 
mniejszościom (discriminatory actions against other minority groups)53.

Natomiast wnioskowanie zawarte w opinii większości odwoływało się wprost 
do wcześniejszych wyroków Sądu Najwyższego, w których skarżącymi byli oby-
watele pochodzenia japońskiego, zwłaszcza do wyroku z 1943 r. w sprawie Hi-
rabayashi v. United States54. W tej sprawie Gordon Kiyoshi Hirabayashi został 
skazany za złamanie przepisów dotyczących godziny policyjnej oraz przepisów 
dotyczących relokacji. Mimo zastrzeżeń Sąd Najwyższy uznał konstytucyjność 
kwestionowanych przepisów ze względu na wyjątkowe okoliczności podyktowa-
ne stanem wojny. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka kwestii. Godność człowieka 
nie pojawiła się we wcześniejszych orzeczeniach tego typu (przykładowo brak jej 
w wyroku Hirabayashi v. United States). Ponadto, mimo że idea godności czło-
wieka pojawiła się w sprawie Freda Korematsu, przywołanie tej idei nie miało 
wpływu na ostateczny werdykt. Należy jednak podkreślić, że stanowiła istotny 
element jednego ze zdań odrębnych, gdzie została określona jako wartość, której 
istotę naruszają takie działania, jak odpowiedzialność zbiorowa czy dyskrymi-
nacja rasowa. Jest to więc kolejny element istotnego kierunku w charakterystyce 
idei godności człowieka, tj. traktowania działań i zjawisk określanych mianem 
dyskryminacji jako niezgodnych z godnością człowieka. Waga sprzeciwu sędzie-
go Murphy’ego jest jednak ogromna, chociażby z tego powodu, że w amerykań-
skiej doktrynie prawa wyrok w sprawie Freda Korematsu jest powszechnie oce-
niany negatywnie. 

Kwestii dyskryminacji z powodów rasowych dotyczył także wyrok w spra-
wie Oyama v. California55 z 1948 r. Skarżący Fred Oyama, amerykański obywatel 
pochodzenia japońskiego, zakwestionował konstytucyjność przepisów kalifor-
nijskich ustaw o obrocie ziemią. Sąd Najwyższy orzekł, że przepisy kalifornij-
skiej ustawy o prawie gruntowym dla cudzoziemców (Alien Land Law) z 1913 
i 1920 r. ograniczyły prawa i przywileje Freda Oyamy zagwarantowane przez  
XIV poprawkę. Zgodnie z tymi przepisami zakazano posiadania ziemi osobom 
niekwalifikującym się do uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Usta-
wa z 1913 r. nie wskazywała jednoznacznie na japońskich mieszkańców Ameryki, 
niemniej jednak to był jej główny cel. Ustawa uchwalona została bowiem między 
innymi w celu uspokojenia protestów kalifornijskich rolników, którzy obawiali 
się japońskiej konkurencji. Z kolei jej wejście w życie wywołało protesty wśród 

53 Ibidem. 
54 Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81 (1943).
55 Oyama v. California, 332 U.S. 633 (1948).
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mieszkańców Kalifornii pochodzenia japońskiego, a oficjalny protest wystoso-
wał nawet japoński rząd56.

Japońscy Amerykanie stosowali rozmaite sposoby obejścia prawa. Jednym 
z nich był zakup ziemi formalnie na rzecz ich dzieci urodzonych w USA (które 
z chwilą urodzenia na terytorium USA otrzymywały obywatelstwo amerykań-
skie zgodnie z prawem ziemi). Drugim krokiem było ustanowienie jednego  
z rodziców tzw. opiekunem własności (guardian of the property). Dzięki temu 
Japończycy nieposiadający obywatelstwa amerykańskiego stawali się faktyczny-
mi posiadaczami i zarządcami ziemi. W reakcji na te praktyki w 1920 r. uchwa-
lono bardziej rygorystyczny przepis, który okazał się fundamentalny dla sprawy 
Oyamy. Wskazano w nim, że jeśli ktoś nabywał ziemię w imieniu innej osoby, 
można było automatycznie zakładać, że czynił to z zamiarem ominięcia prze-
pisów. Stanowiło to istotną zmianę w przepisach dotyczących ciężaru dowodu. 
Natomiast inny przepis zabraniał wyznaczania osób niekwalifikujących się do 
naturalizacji na stanowisko opiekunów majątku (guardians of estate)57. Ustawa 
przewidywała sankcję przepadku nieruchomości bez odszkodowania.

Sąd Najwyższy orzekł, że kwestionowane przepisy dyskryminowały wnio-
skodawcę – amerykańskiego obywatela. Jedyną podstawą tych ograniczeń praw-
nych był fakt, że jego ojciec był Japończykiem. W opinii większości podkreślo-
no, że tego rodzaju dyskryminacja obywatela ze względu na pochodzenie rasowe 
nie może być usprawiedliwiona tym, że konieczne jest zapobieżenie uchylaniu 
się od prawa stanowego zakazującego posiadania gruntów rolnych przez cudzo-
ziemców niekwalifikujących się do obywatelstwa58.

Sędzia Murphy (dołączył do niego sędzia Wiley B. Rutledge59) w swoim zda-
niu zbieżnym podkreślił, że zgodnie z Konstytucją cudzoziemcom pochodzenia 
japońskiego niekwalifikującym się do obywatelstwa należy zapewnić taką samą 
ochronę, jak pozostałym jednostkom w tym względzie. Za bezsporne uznał, że 
zasady, które przewidują równą ochronę (equal protection), obejmują również 
przepisy chroniące prawo do wykonywania zawodów i prowadzenia działalności 
rolniczej oraz przepisy dotyczące użytkowania i własności gruntów rolnych. Sę-
dzia wskazał jednocześnie, że pojęcie równej ochrony może jednak w rzadkich 
wypadkach pozwalać państwu na wyodrębnienie kategorii osób, takich jak cu-
dzoziemcy, w celu ich szczególnego traktowania. W tych wyjątkowych wypad-

56 Szerzej na ten temat: B.J. Gaines, W.K. Tam Cho, On California’s 1920 Alien Land Law: The 
Psychology and Economics of Racial Discrimination, State Politics and Policy Quarterly 4(3), 2004, 
s. 271–293. 

57 Ibidem. 
58 Szerzej na ten temat: R.C. Villazor, Rediscovering Oyama v. California: At the Intersection of 

Property, Race and Citizenship, Washington University Law Review 87(5), 2010, s. 979–1042. 
59 Wiley Blount Rutledge (1894–1949) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1943–1949; sze-

rzej zob. Wiley Blount Rutledge. The United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, 
https://www.britannica.com/biography/Wiley-B-Rutledge-Jr [dostęp 27.07.2018].
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kach decydującym sprawdzianem jest to, czy istnieją racjonalne podstawy do 
takiego wyjątkowego rodzaju dyskryminacji. W takiej sytuacji legislator twier-
dząco musi odpowiedzieć na pytanie, czy cechy charakterystyczne danej grupy 
społecznej stanowią racjonalne uzasadnienie różnicy w traktowaniu60.

W dalszej części rozważań sędzia Murphy wskazał, że takiej racjonalnej pod-
stawy zupełnie brak w przedmiotowej sprawie, w której dyskryminacja wynika 
bezpośrednio z nienawiści rasowej i nietolerancji. Konstytucja Stanów Zjedno-
czonych, jak kontynuował sędzia Murphy, uosabia najwyższe polityczne ideały, 
które człowiek jest zdolny wyznawać. To zawarte w Konstytucji reguły wyma-
gają tego, aby zarówno rząd stanowy, jak i federalny szanowały i przestrzegały 
godność każdego człowieka (the dignity of each individual), niezależnie od jego 
rasy, koloru skóry lub przekonań. Według sędziego z powodu ochrony godności 
jednostki niedopuszczalne jest wprowadzanie do prawa reguł dyskryminacyj-
nych, w dodatku opartych na względach rasowych, jak w tym wypadku. Sędzia 
uznał, że tego typu czynniki stanowią fundament dyskryminacji i jest to od razu 
widoczne przy bliższej analizie prawnych, społecznych i gospodarczych uzasad-
nień wprowadzonych regulacji61.

I choć odwołanie do godności nie znalazło się w treści opinii większości, a je-
dynie w opinii zbieżnej, to jednak efekt końcowy obu wnioskowań był identycz-
ny. Dyskryminacja jest niekonstytucyjna, także w kontekście równej godności 
wszystkich – także tych, którzy nie posiadają obywatelstwa amerykańskiego. 
Równe ich traktowanie zostało uznane za element ładu konstytucyjnego Ame-
ryki. A godność człowieka została określona jako wartość przynależna każde-
mu „bez względu na rasę, kolor skóry lub charakter jego przekonań”, w dodatku 
będąca częścią najwyższych ideałów politycznych (the highest political ideals) 
zawartych w Konstytucji62.

W równie istotnym znaczeniu idea godności człowieka pojawiła się we wspo-
mnianej na początku sprawie In re Yamashita. W 1946 r. generał cesarskiej ar-
mii japońskiej Tomiyuki Yamashita został skazany przez amerykański trybunał 
wojskowy w Manili. Oskarżono go o zbrodnie wojenne popełnione na ludności 
cywilnej przez podległe mu jednostki w Singapurze i na Filipinach. Podstawo-
wym zarzutem stawianym gen. Yamashicie było jednak nie tyle aktywne działa-
nie w celu realizacji zarzucanych mu czynów, ile brak reakcji i nieumiejętność 
powstrzymania okrucieństw wyrządzanych przez dowodzone przez niego woj-
sko. Trybunał skazał go na śmierć. Yamashita jednak odwołał się do amerykań-
skiego Sądu Najwyższego, zarzucając procesowi wojskowemu niedochowanie 
zasad uczciwego procesu i wskazując na brak legalnych podstaw do osądzenia 

60 Oyama v. California, 332 U.S. 633 (1948).
61 Ibidem. 
62 Ibidem.
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go. Sąd Najwyższy jego apelację odrzucił i Yamashita został stracony63. W wyro-
ku wskazano, że Yamashita nie dopełnił swoich obowiązków dowódcy, co skut-
kowało brakiem kontroli nad działaniami dowodzonych przez niego jednostek. 
W ten sposób pozwolił im na popełnienie zbrodni wobec ludności cywilnej oraz 
na pojmanych jeńcach. Wyrok nie był jednak jednomyślny. W jednym ze zdań 
odrębnych, autorstwa sędziego Murphy’ego, pojawiło się istotne odniesienie do 
godności człowieka zarówno w kontekście amerykańskich praw obywatelskich, 
jak i w kontekście wspólnoty międzynarodowej oraz prawa międzynarodowego 
i fundamentów, na których się wspierają. 

W pierwszej kolejności sędzia Murphy wskazał, że prawa jednostki, w tym te 
gwarantowane konstytucyjną klauzulą sprawiedliwego procesu, mają charakter 
powszechny i uniwersalny. Nie przynależą bowiem tylko tym członkom „naro-
dów, które wyróżniają się na polu bitwy lub popierają ideologię demokratyczną. 
Należą one do każdej osoby na świecie, zwycięzcy lub pokonanej, bez względu 
na rasę, kolor czy przekonania”. Co ważniejsze, „żaden sąd, władza ustawodaw-
cza czy wykonawcza, nawet najpotężniejsza armia na świecie, nie może ich ni-
gdy unicestwić. Taki jest uniwersalny i niezniszczalny charakter praw” chronio-
nych przez konstytucyjną klauzulę zawartą w V poprawce64. Niestety – jak przy-
znał sędzia Murphy – istnienie tych praw nie zawsze jest respektowane, są one 
bowiem często łamane przez tych, którzy są motywowani nienawiścią, agresją 
lub strachem (motivated by hatred, aggression, or fear). Jednakże system prawa 
amerykańskiego chroni prawa jednostek, które nie mogą być ignorowane przez 
żaden segment władzy publicznej, nawet wojsko, chyba że w najbardziej eks-
tremalnych i pilnych okolicznościach. W takim kontekście sędzia uznał, że sąd 
wojskowy nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, m.in. dlatego, że stawiał 
niewłaściwe zarzuty, dając zbyt mało czasu na przygotowanie właściwej obrony 
i tym samym pozbawiając oskarżonego podstawowych korzyści z obowiązują-
cych reguł dowodowych. Sędzia Murphy podkreślił, że budowa zorganizowanej 
wspólnoty międzynarodowej, opartej na uznaniu godności człowieka (human 
dignity) wymaga tego, aby kara za zbrodnie wojenne była jak najbardziej wolna 
od „potwornego piętna odwetu i mściwości (ugly stigma of revenge and vindicti-
veness)”, ponieważ „sprawiedliwość powinna być miarkowana raczej współczu-
ciem niż zemstą”65. Wskazał jednocześnie, że jest to ważne zwłaszcza w wypadku 
sprawy, w której po raz pierwszy powyższe wyzwania trafiają pod obrady Sądu. 
W innym wypadku bowiem surowa zemsta będzie ukrywana pod płaszczykiem 
fałszywego legalizmu, a „nienawiść i cynizm wywołane przez tę zemstę zastąpią 

63 Wyrok ten jest także istotny dla prawa wojennego. Sąd Najwyższy ustanowił w nim bowiem 
tzw. standard Yamashity (command responsibility), ustanawiający odpowiedzialność dowódcy za 
zbrodnie popełnione pod jego komendą. 

64 In re Yamashita, 327 U.S. 1 (1946).
65 Ibidem. 
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wielkie ideały, którym ten naród [amerykański – M.U.] jest oddany”66. W dalszej 
części sprzeciwu sędzia Murphy stwierdził, że w czasach, w których emocje są 
w zrozumiały sposób bardzo silne, trudno mieć beznamiętny stosunek do tego 
typu sprawy. Jednakże właśnie dlatego ten stosunek jest najistotniejszy, że to 
właśnie na Stanach Zjednoczonych ciąży obowiązek podkreślenia swego przy-
wiązania do tak fundamentalnych zasad, jak prawo do sprawiedliwego procesu 
(due proces of law) i godności jednostek (dignity of the individual). Nie można 
bowiem dać pierwszeństwa emocjom ani lekkomyślnemu lekceważeniu praw 
i wolności innych osób67. 

Godność człowieka w tym zdaniu odrębnym powiązano z klauzulą sprawie-
dliwego procesu. Ponadto godność została powiązana w tym sprzeciwie z taki-
mi cechami praw człowieka, jak powszechność i uniwersalność. Podkreślono, 
że prawo do rzetelnego procesu przynależy bez względu na obywatelstwo, rasę 
czy pochodzenie. Pojawiają się tu zatem początki języka godnościowego. Wresz-
cie wskazano na kolejną istotną cechę nowoczesnego systemu praw człowieka, 
którą jest niezbywalność praw, choć określono, że mogą one być naruszane, 
zwłaszcza przez tych, którzy są motywowani nienawiścią. Pojawiły się także 
odniesienia do stworzonego właśnie międzynarodowego systemu ochrony praw 
człowieka w postaci stwierdzenia, że godność człowieka jest jego fundamentem. 
Trudno nie przyznać racji Jordanowi Paustowi, który pisząc o opinii sędziego 
Murphy’ego, podkreślił, że prawdopodobnie znał on treść traktatu podpisanego 
w San Francisco68. 

Podobną sprawą była decyzja Sądu Najwyższego w sprawie gen. Masaharu 
Hommy69 z 1946 r. Był on jednym z dowódców armii cesarskiej na Filipinach 
i został uznany za odpowiedzialnego za organizację tzw. bataańskiego marszu 
śmierci. Trybunał wojskowy w Manili skazał go na śmierć, uznając go za winne-
go zbrodni popełnionych przez jego podkomendnych. Homma zwrócił się do 
amerykańskiego Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozpoznanie jego sprawy, ale 
został on odrzucony. Sprzeciw wobec tej decyzji złożył sędzia Murphy. Podkre-
ślił, że życie przywódcy sił wroga pokonanych na polu bitwy jest odbierane bez 
zastosowania reguł due proces of law. I choć przyznał, że niewielu przeciwko 
temu będzie protestować, to jednak ten „precedens może obrócić się przeciwko 
innym”. Sędzia Murphy takie postępowanie nazwał sądowym linczem dokony-

66 Sędzia Murphy mocno podkreślał wagę tego orzeczenia, pisząc: „We must insist, within the 
confines of our proper jurisdiction, that the highest standards of justice be applied in this trial of 
an enemy commander conducted under the authority of the United States. Otherwise, stark retri-
bution will be free to masquerade in a cloak of false legalism. And the hatred and cynicism engen-
dered by that retribution will supplant the great ideals to which this nation is dedicated” (ibidem).

67 Ibidem.
68 J.J. Paust, Human Dignity, op. cit., s. 151. 
69 Application of Masaharu Homma. Homma v. Patterson Secretary of War, et al., 327 U.S. 759 

(1946). 
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wanym bez zachowania podstawowych reguł należytego procesu sądowego. Jest 
to tym bardziej gorszące, że następuje z chwilą narodzin „naszych wielkich na-
dziei na nowy świat”. Dlatego sędzia Murphy podkreślił, że „[n]aród nie może 
zginąć, ponieważ w naturalnym szale powojennym porzucił swój główny ideał 
godności ludzkiej osobowości (the dignity of the human personality) i sprawie-
dliwego procesu”.

2.  Prawo do milczenia podejrzanego (V poprawka)

Do dziesięciu poprawek określanych jako Karta Praw (Bill of Rights) Stanów 
Zjednoczonych, które uchwalono 25 września 1789 r. (weszły w życie 15 grudnia 
1791), należy również V poprawka. Zgodnie z nią nikt nie może być pociągnięty 
do odpowiedzialności za zbrodnię główną lub inne hańbiące przestępstwo bez 
postawienia w stania oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych z wyjątkiem 
spraw zaistniałych w lądowych lub morskich siłach zbrojnych lub w milicji, 
w czasie jej faktycznej służby w czasie wojny lub zagrożenia bezpieczeństwa pu-
blicznego. Nikt za to samo przestępstwo nie może być dwukrotnie narażany na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub okaleczenia. Nikt nie może też być zmuszo-
ny do świadczenia przeciwko sobie w jakiejkolwiek sprawie karnej ani pozbawio-
ny życia, wolności lub własności bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości. 
Przejęcie własności prywatnej na cele publiczne nie będzie możliwe bez właści-
wego odszkodowania70. Tytułem porównania warto nadmienić, że analogiczne 
kwestie uregulowane są w art. 42, 45 i 46 Konstytucji RP z 1997 r.71

Rozważania niniejszego podrozdziału skupiają się na tzw. prawie do mil-
czenia, które oznacza, że w sprawie karnej nikt nie może być zmuszony do ze-

70 Konstytucja Stanów, op. cit., s. 56.
71 Art. 42 Konstytucji RP: „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu 

zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta 
nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo 
w myśl prawa międzynarodowego.

Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich 
stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych 
w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym 
wyrokiem sądu”.

Art. 45 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo pań-
stwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny 
interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie”.

Art. 46 Konstytucji RP: „Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych 
w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu”. 
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znawania przeciwko sobie. Problem ten uregulowany jest w polskim Kodeksie 
postępowania karnego (k.p.k.) w art. 74 § 1, który stanowi, że oskarżony nie ma 
obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani obowiązku dostarczania dowo-
dów na swoją niekorzyść. Główną gwarancją tego uprawnienia jest m.in. właśnie 
prawo do milczenia72 zawarte w art. 175 § 1 k.p.k., zgodnie z którym oskarżony ma 
prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpo-
wiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym 
należy go pouczyć73. W polskiej doktrynie prawa karnego wskazuje się, że „jako 
gwarancja praw obywatelskich w najszerszym zakresie reguła nemo se ipsum 
prodere (accusare) tenetur dotyczy a fortiori sytuacji obywatela w ogóle nie uwi-
kłanego w postępowanie karne, który nie jest ani oskarżonym, ani podejrzanym, 
lecz pozostaje osobą postronną lub jedynie świadkiem w sprawie karnej”74. Te 
same reguły odnoszą się jednak do „osoby podejrzewanej lub podejrzanej, pozo-
stającej jednak poza procesem karnym z powodu braku jakichkolwiek podstaw 
dowodowych umożliwiających podjęcie wobec niej czynności procesowych lub 
przedstawienie jej zarzutu popełnienia przestępstwa”. Wreszcie podkreśla się, że 
„żaden obywatel nie może też być zobowiązany do autodenuncjacji”75. Zgodnie 
bowiem z art. 240 § 3 k.k. nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z oba-
wy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. 
Natomiast w art. 233 k.k. penalizowane jest przestępstwo składania fałszywych 
zeznań; § 1 tego artykułu stanowi, że kto składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zgodnie z § 1a, jeżeli sprawca tego czynu 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną 
grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5. Jednakże, jak wskazuje § 2, warunkiem odpowie-
dzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich upraw-
nień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie 
lub odebrał od niego przyrzeczenie. Wreszcie § 3 wskazuje, że nie podlega karze 
za czyn określony w § 1a ten, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie 
odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania76. 

72 Szerzej zob. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. J. Skorupki, Warszawa 2017; 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. A. Sakowicza, Warszawa 2018; także: J. Cza-
bański, M. Warchoł, Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, 
s. 35 i n. 

73 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 ze zm.
74 R. Kmiecik, Prawo do milczenia zatrzymanej osoby podejrzanej (w świetle reguły nemo tene-

tur), Prokuratura i Prawo 2000, nr 7–8, s. 17.
75 Ibidem.
76 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.
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W amerykańskiej nauce prawa wskazuje się na kilka kluczowych spraw, któ-
re ukształtowały amerykańską wersję prawa do milczenia, czyli tzw. przywilej 
przeciwko samooskarżeniu (privilege against self-incrimination). Podkreślić na-
leży, że w każdej z nich istotną rolę odegrała idea godności człowieka. 

Już na początku lat 50. interesujące dla problemu badawczego stwierdze-
nia padły w sprzeciwie sędziego Douglasa, do którego dołączyli sędziowie Black 
i Frankfurter w sprawie United States v. Carignan z 1951 r.77 Carignan został ska-
zany na śmierć przez sąd I instancji za morderstwo podczas usiłowania gwałtu. 
Wyrok został uchylony przez sąd apelacyjny. Podstawą do uwzględnienia apela-
cji było uznanie, że zeznanie uzyskano w sposób sprzeczny z regułami ustalony-
mi w sprawie klanu McNabbów. Od tego wyroku do Sądu Najwyższego odwołał 
się prokurator. Kwestią kluczową był sposób przesłuchania Carignana. Został 
on zatrzymany i aresztowany w sprawie napaści z zamiarem dokonania gwałtu. 
W czasie pobytu w areszcie został również przesłuchany w sprawie dotyczącej 
zabójstwa innej kobiety podczas próby gwałtu. Carignan przyznał się do popeł-
nienia tego przestępstwa. Jednakże w momencie przyznania się nie był w tej 
sprawie ani aresztowany, ani nie postawiono mu wcześniej żadnych zarzutów 
w związku w tym przestępstwem. Sąd podkreślił, że w czasie procesu nie pojawi-
ły się dowody użycia przemocy wobec niego, uporczywego przesłuchiwania lub 
pozbawiania żywności czy odpoczynku. Podejrzanemu przekazano informacje, 
że nie musi on składać żadnych zeznań. Przed przesłuchaniem podejrzany spo-
tkał się jedynie dwukrotnie z księdzem. 

Sąd Najwyższy musiał zdecydować, czy zeznania uzyskane w czasie aresz-
tu mogą być uznane za dowód w innej sprawie, w której podejrzanemu jeszcze 
nie postawiono zarzutów. Sąd uznał, że dopóki nie stosuje się żadnych środków 
przymusu polegających na grożeniu lub nakłanianiu do złożenia zeznań, wy-
mogi konstytucyjne nie zabraniają przesłuchiwania przez policję osób przeby-
wających w areszcie lub wykorzystywania jako dowodów takiego dobrowolne-
go udzielenia informacji. Wskazał, że przyznanie się do morderstwa nastąpiło 
w czasie przesłuchania zgodnego z prawem. Ze względu jednak na inne wątpli-
wości proceduralne Sąd Najwyższy utrzymał wyrok uchylający orzeczenie sądu 
I instancji. 

Idea godności człowieka pojawiła się w opinii zbieżnej sędziego Douglasa 
(do którego przyłączyli się sędziowie Black78 i Frankfurter). Zgodził się on z opi-

77 United States v. Carignan, 342 U.S. 36 (1951).
78 Hugo Black (1886–1971) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1937–1971; do historii przeszedł 

jako zwolennik doktryny całkowitej inkorporacji (total incorporation), zgodnie z którą XIV popraw-
ka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych sprawia, że Bill of Rights – pierwotnie przyjęta w celu 
ograniczenia władzy rządu krajowego – jest równie restrykcyjna w stosunku do władzy stanów w za-
kresie ograniczania wolności jednostki; szerzej zob. Hugo Black. American Jurist [online], [w:] En-
cyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Hugo-L-Black [dostęp 27.07.2018]. 
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nią większości, wedle której wyrok skazujący uchylono prawidłowo. Niemniej 
postanowił odwołać się do powodów dużo istotniejszych niż błędy proceduralne 
w czasie procesu. Przyznał, że istnieją tradycyjne metody policyjne uzyskiwania 
zeznań od podejrzanych, które to metody należy potępić. Jedną z nich jest za-
trzymanie bez postawienia zarzutów. Wskutek tego oskarżony znajduje się pod 
wyłączną kontrolą policji, bez możliwości kontaktu z adwokatem lub bliskimi. 
Sędzia Douglas z emfazą podkreślił, że to, co się dzieje za zamkniętymi drzwia-
mi policyjnego aresztu, „to czarny rozdział w każdym kraju – zarówno wolnym, 
jak i despotycznym, nowoczesnym czy starożytnym”. Uznał, że już w sprawie 
klanu McNabbów Sąd Najwyższy próbował wyeliminować możliwości składa-
nia zeznań pod przymusem. Następnie potępił inny tradycyjny sposób uzyski-
wania zeznań, którym było aresztowanie podejrzanego pod jednym zarzutem 
i wykorzystanie jego aresztu do przesłuchania go w przedmiocie zupełnie in-
nego przestępstwa. Takie działanie uznał za działanie „na skróty”, dzięki czemu 
policja może mieć dostęp do podejrzanego cały czas. Tymczasem postawienie 
w stan oskarżenia daje podejrzanemu pewną ochronę procesową. Jeśli jednak jest 
wykorzystywane jako narzędzie służące łamaniu woli więźnia „na długich, bez-
litosnych lub powtarzających się przesłuchaniach”, jest „odrażające (abhorrent)”. 
Sędzia podkreślił, że powinno się uwolnić federalny system od tego typu hanieb-
nych praktyk, i stwierdził, że należy uznać „za nielegalne tego rodzaju zepsucie 
legalnego zatrzymania”79. Następnie przekornie zauważył, że jego propozycja 
ograniczyłaby w sposób oczywisty „skuteczność” policji. Podkreślił jednak, że 
takie prawnokarne środki ochrony podejrzanego, jak: wymogi dotyczące posta-
wienia w stan oskarżenia, zakaz wymuszania zeznań, prawo do zwolnienia za 
poręczeniem oraz szereg innych zabezpieczeń proceduralnych, mają taki sam 
skutek. Dzieje się tak nieprzypadkowo, ponieważ jest to efekt drogi, którą po-
dąża amerykańskie społeczeństwo i jego przedstawiciele. Jak zaznaczył, w USA  
wybrano drogę, w której „godność i prywatność jednostki (the dignity and priva-
cy of the individual) są dla społeczeństwa warte więcej niż wszechpotężna poli-
cja”80. Tymczasem opinia większości w praktyce sankcjonuje praktykę policyjną, 
która czyni zatrzymanie środkiem śledczym. 

Podsumowując, należy wskazać, że idea godności człowieka pojawiła się 
w opinii zbieżnej, zgodnej co do wyroku z opinią większości. Jest wskazana jako 
wartość na tyle istotna, że kształtuje szereg instytucji procedury karnej. Co wię-
cej, jawi się jako zapora dla działań policji, które mogłyby naruszać podstawowe 
prawa jednostki. 

Kolejnym elementem rozwoju doktryny godności był wyrok w sprawie  
Ullmann v. United States81 z 1956 r. Dotyczyła ona konstytucyjności usta-

79 United States v. Carignan, 342 U.S. 36 (1951).
80 Ibidem.
81 Ullmann v. United States, 350 U.S. 422 (1956).
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wy o immunitecie z 1954 r. (Immunity Act of 1954). Zgodnie z jej przepisami 
w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz obronności Stanów 
Zjednoczonych świadek nie mógł skutecznie powoływać się na prawo do mil-
czenia. Świadkowi, którego zeznania mogłyby prowadzić do samooskarżenia, 
ustawa nakazywała złożyć zeznania przy jednoczesnym zapewnieniu immu-
nitetu, tj. braku postawienia go w stan oskarżenia w związku z jego własnymi 
zeznaniami. W listopadzie 1954 r. do złożenia zeznań w trybie ustawy o im-
munitecie został wezwany William Ludwig Ullmann, członek Partii Komuni-
stycznej. Postępowanie dotyczyło spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa 
narodowego działalnością szpiegowską oraz konspiracją. Stawiwszy się przed 
właściwymi organami, Ullmann odmówił składania zeznań, powołując się na 
V poprawkę oraz kwestionując konstytucyjność regulacji zawartych w ustawie 
o immunitecie. Wskazał, że jej szczegółowe rozwiązania naruszają jego pra-
wa obywatelskie. Wobec dalszej odmowy złożenia zeznań oraz wyroku sądu 
wyższej instancji Ullmann skazany został na karę 6 miesięcy pozbawienia wol-
ności. W efekcie odwołania od tego wyroku sprawa trafiła przed oblicze Sądu 
Najwyższego. 

Sąd Najwyższy decyzją 7 do 2 głosów uznał, że przepisy ustawy nie są niezgod-
ne z Konstytucją. Jednakże sprzeciw złożył sędzia Douglas (do którego dołączył 
sędzia Hugo Black). W tym zdaniu odrębnym podkreślił, że prawo do milczenia 
(right of silence) gwarantowane przez V poprawkę jest poza zasięgiem władzy 
Kongresu, który nie może jej dowolnie regulować ani tym bardziej ograniczać. 
Podkreślił, że konstytucyjnie chronione prawo do milczenia zostało w ustawie 
o immunitecie zastąpione „częściowym, nieokreślonym i niejasnym immunite-
tem”82. Według niego oznaczało to, że Kongres przyznał jednostce znacznie mniej-
sze uprawnienia, niż te, które mu odebrał. W argumentacji sędziego istotną rolę 
odegrały odwołania do idei godności człowieka. 

Douglas podkreślił, że gwarancje przeciwko samooskarżeniu zawarte w V po- 
prawce nie służą wyłącznie ochronie przed skazaniem, lecz są gwarancją dla su-
mienia, ludzkiej godności i swobody wypowiedzi (safeguard of conscience and 
human dignity and freedom of expression). Wedle sędziego Ojcowie Założyciele 
świadomie poza władzą Kongresu pozostawili możliwość zmuszenia kogokolwiek 
do przyznania się do popełnionych przez siebie przestępstw. Złem, przed którym 
należało chronić, było wymuszone samooskarżenie. Jednakże równie istotna była 
ochrona wskazanych wcześniej: sumienia i godności człowieka (dignity of man). 
Dlatego stworzono chronione na poziomie federacji uprawnienie do milczenia 
i zadekretowano, że prawo nie może zmuszać do bycia świadkiem przeciwko so-
bie. Dla ochrony tych samych wartości wśród poprawek pojawiła się I popraw-

82 Ibidem.
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ka gwarantująca wolność słowa i wyznania83. Dla uzasadnienia wagi tego prawa 
Douglas odwołał się do historii Ameryki. Przedstawiona przez niego argumenta-
cja jest bardzo obszerna i przypomina wręcz wykład historii konstytucjonalizmu 
amerykańskiego. Przypomniał, że u źródeł takiego rozwiązania leżą historyczne 
doświadczenia poprzednich pokoleń. Wskazał tu na doświadczenia purytan, któ-
rzy w trakcie procesów religijnych doświadczyli składania pod przymusem zeznań 
obciążających ich samych (tzw. oath ex officio wykorzystywane m.in. przez Sąd 
Izby Gwiaździstej). Douglas przywołał słowa Johna Lilburna, który swoje argu-
menty przeciwko oath ex officio opierał głównie na świętości sumienia i godności 
człowieka (the sanctity of conscience and the dignity of man)84. Sędzia przypo-
mniał również pochodzące jeszcze z okresu kolonialnego prawa zakazujące wy-
muszania zeznań85. Podkreślił, że sąd, który zapomina o historii, pozbawia V po-
prawkę istotnego celu, dla którego została uchwalona. Fundamentalny fragment  
V poprawki został bowiem napisany właśnie po to, by uniemożliwić jakiemukol-
wiek ciału ustawodawczemu, sądowi czy prokuratorowi zmuszenie kogokolwiek 
do składania obciążających go zeznań. W ten sposób chroni ona sumienie i god-
ność jednostek (conscience and the dignity of the individual), jak również ich bez-
pieczeństwo oraz zabezpiecza przed przymusem ze strony władzy86. 

Przywołana V poprawka służyła ochronie godności człowieka także w inny 
sposób. Sędzia Douglas w swoim sprzeciwie podkreślił także, że została tak za-
projektowana, aby chronić oskarżonych nie tylko przed oskarżycielem, lecz tak-
że przed karami hańbiącymi. Odwołał się w tym miejscu do wpływu Beccarii na 
Ojców Założycieli oraz na dużo wcześniejszą tradycję ukształtowaną już przez 
pierwszych kolonistów. Jako przykład wskazał Zbiór wolności kolonii Massa-
chusetts (The Massachusetts Body of Liberties) z 1641 r., pierwszy kodeks prawa 
uchwalony przez europejskich kolonistów w Nowej Anglii, w którym w art. 60 
ustanowiono, że żadna kościelna kara nie może nikogo pozbawić godności oby-
watelskiej, urzędu lub władzy, jaką karana osoba posiada w ramach społeczeń-
stwa. Jak podkreślił sędzia Douglas, tego typu kary hańbiące, jak: utrata urzędu, 
utrata godności, utrata twarzy (loss of office, loss of dignity, loss of face), były 
feudalnymi formami karania, które wtedy uważano za równie skuteczne jak 
grzywna lub uwięzienie87. 

Przedstawicieli nauki prawa wskazywali, że stanowisko sędziego Douglasa 
było wyrazem szerszej tendencji odwoływania się do bardziej „abstrakcyjnych 

83 Ibidem.
84 Ibidem. 
85 Były to przepisy kolonii Massachusetts, Connecticut i Plymouth. 
86 Ullmann v. United States, 350 U.S. 422 (1956).
87 Ibidem.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



137

wskazań” aniżeli polegania wyłącznie na ustaleniach faktycznych88, jak wcześ- 
niej czyniono w tego typu sprawach (tzw. confession cases). 

Podsumowując poglądy zawarte w tym sprzeciwie, należy wskazać na kwe-
stie ogólniejszej natury. Po pierwsze, co niezwykle istotne i warte podkreślenia, 
wedle sędziego Douglasa ochrona godności człowieka (w tym wypadku pojmo-
wanej także jako dobre imię czy też dostojeństwo piastowanego urzędu) wynika 
wręcz z samej istoty V poprawki. Po drugie, wskazywał on na bezpośrednie ko-
rzenie V poprawki, pisząc o europejskich wpływach Cesare Beccarii i jego filozo-
fii. Po trzecie, sędzia Douglas podkreślał, że w nowoczesnych społeczeństwach 
„to właśnie w mocy obyczajów, a nie w rękach ustawodawcy, spoczywa ta strasz-
liwa broń infamii, tego typu cywilne ekskomunikowanie, które pozbawia ofiarę 
wszelkiej powagi i które zrywa wszystkie więzi wiążące ją z innymi obywatelami, 
izolując ją pośród społeczeństwa”89. Natomiast nie jest to cel, który powinien 
przyświecać prawu karnemu i wymierzanej karze.

Za istotny dla niniejszych rozważań należy uznać także wyrok w sprawie 
Murphy v. Waterfront Comm’n90 z 1964 r. William Murphy oraz John Moody 
zostali wezwani do złożenia wyjaśnień w sprawie wstrzymywania pracy w ra-
mach prowadzonego strajku. Po odmowie odpowiedzi na pytania otrzymali od 
stanowego prokuratora immunitet. Jednakże także wtedy odmówili składania 
wyjaśnień, wskazując, że ochrona ta nie obejmuje czynów zabronionych przez 
prawo federalne. Sąd Najwyższy New Jersey orzekł, że władze stanowe mogą 
zmusić świadka do zeznań, które mogą być wykorzystane przeciwko niemu 
przed sądami federalnymi. Gdy sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy, ten musiał 
rozstrzygnąć, czy jedna jurysdykcja (w tym wypadku stanowa) może zmusić 
świadka do złożenia zeznań, które mogłyby go obciążyć na mocy prawa innej 
jurysdykcji (w tym wypadku federalnej). Sąd Najwyższy jednogłośnie stwierdził, 
że świadek, któremu zgodnie z prawem stanowym przyznano immunitet, nie 
może być zmuszony do składania zeznań, które mogą go obciążyć na mocy prze-
pisów federalnych. Jednakże uznając, że w tym wypadku władze federalne nie 
mogą wykorzystać uzyskanej w ten sposób wiedzy, pozwolił władzom stanowym 
na zmuszenie świadka do złożenia zeznań. 

Sędzia Arthur Goldberg91, który sporządził uzasadnienie wyroku, określił 
istotę prawa do milczenia, opisując podstawowe założenia prowadzonej w tym 

88 Ch. Manfredi, Human Dignity and the Psychology of Interrogation in Miranda v. Arizona, 
Canadian Journal of Law and Society 1, 1986, s. 113. 

89 Ullmann v. United States, 350 U.S. 422 (1956).
90 Murphy v. Waterfront Comm’n, 378 U.S. 52 (1964).
91 Arthur J. Goldberg (1908–1990) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1962–1965; wybitny spe-

cjalista prawa pracy; w latach 1965–1968 przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy ONZ; szerzej 
zob. Arthur J. Goldberg. United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.
britannica.com/biography/Arthur-J-Goldberg [dostęp 27.07.2018]. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



138

względzie polityki udzielania immunitetu. Podkreślił, że polega ona na uregu-
lowaniu szczególnej relacji, jaka jest między władzą a podległymi jej obywate-
lami. Tej regulacji przyświeca w pierwszej kolejności cel polegający na zapo-
bieżeniu nieludzkiemu traktowaniu (inhumane treatment). Po drugie zaś, jej 
uzasadnieniem jest słuszne przekonanie, że niesprawiedliwością i pogwałce-
niem suwerenności jednostki (violation of the individual’s ‘sovereignty’) byłaby 
zgoda na zmuszenie jej przez potężny i bezosobowy aparat władzy do pomocy 
w jej oskarżeniu. I choć w tym orzeczeniu nie ma bezpośredniego odwołania 
do idei godności człowieka, to powyższe stwierdzenia wskazują na jej pośredni 
normatywny wpływ. 

Za najważniejszy wyrok dla niniejszych rozważań w kontekście V popraw-
ki należy uznać sprawę Miranda v. Arizona92 z 1966 r. Ernesto Miranda został 
aresztowany 13 marca 1963 r., a następnie przesłuchany w śledztwie doty-
czącym porwania i gwałtu na 18-letniej kobiecie. Po przesłuchaniu Miranda 
podpisał zeznanie, na którym znajdował się akapit dotyczący jego praw93 (nie 
zostały mu one jednak wcześniej odczytane). Ponadto policjanci nie udzielili 
mu informacji o możliwości skorzystania z pomocy adwokata. Podpisane przy-
znanie się do winy stało się kluczowym dowodem w sprawie, mimo że Miranda 
w czasie procesu podkreślał, że jego brak wiedzy na temat przysługujących mu 
praw sprawił, że zeznania złożył niedobrowolnie i pod przymusem. W wyniku 
procesu Miranda został skazany na kary wieloletniego pozbawienia wolności 
(od 20 do 30 lat). 

Sprawa (wraz z trzema innymi94) trafiła w końcu przed oblicze Sądu Naj-
wyższego. Sędziowie musieli odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniona przez 
V poprawkę ochrona przed samooskarżeniem działa także w czasie policyjnego 
przesłuchania. Sąd Najwyższy decyzją 5 do 4 głosów95 uznał, że zeznania po-
dejrzanego, które policja uzyskała w czasie przesłuchania, aby być dopuszczone 
jako dowód w procesie, muszą być poprzedzone poinformowaniem go o przysłu-
gującym mu prawie do adwokata i prawie do odmowy składania zeznań. Znana 
dobrze wszystkim miłośnikom amerykańskiego kina akcji formuła wygłaszana 
w czasie aresztowania (tzw. prawa Mirandy96) stała się od tej pory koniecznym 

92 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
93 Tekst brzmiał: „I do hereby swear that I make this statement voluntarily and of my own free 

will, with no threats, coercion, or promises of immunity, and with full knowledge of my legal rights, 
understanding any statement I make may be used against me”, [w:] C. Evans, Criminal Justice; Trials 
and the Courts, New York 2010, s. 25. 

94 Łącznie ze sprawą Mirandy Sąd Najwyższy rozpatrywał trzy inne: Vignera v. New York, 
Westover v. United States oraz California v. Stewart.

95 Jedynie na marginesie warto zauważyć, że pozostali 4 sędziowie wyrażali poważne obawy co 
do konstytucyjności decyzji większości.

96 „You are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be 
used against you in a court of law. You are entitled to have an attorney present during questioning. 
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elementem pracy funkcjonariuszy policji. W wypadku tego orzeczenia godność 
człowieka pojawiła się zarówno w uzasadnieniu opinii większości, sporządzonej 
przez sędziego Warrena, jak i sprzeciwie autorstwa sędziego White’a. 

Zgodnie z dotychczasową interpretacją V poprawki wszelkie oświadczenia, 
które podejrzany przebywający w areszcie złożył podczas przesłuchania, były 
dopuszczalne jako dowód na rozprawie karnej tylko wtedy, gdy organy ścigania 
poinformowały go o jego prawie do milczenia i prawie do kontaktu z adwokatem 
przed rozpoczęciem przesłuchania, a podejrzany skorzystał z nich lub zrzekł 
się ich świadomie i dobrowolnie. W opinii większości wskazano na okoliczności 
przeprowadzonego przesłuchania. Podkreślono, że w każdym z czterech wypad-
ków, których dotyczył wyrok, Sąd krytycznie ocenił okoliczności i warunki, w ja-
kich podejrzani byli przesłuchiwani. Sąd uznał za oczywiste, że takie środowisko 
przesłuchań zostało stworzone wyłącznie w celu podporządkowania przesłuchi-
wanego woli przesłuchującego, i zauważył, że taka atmosfera nosi oznaki za-
straszania. Dlatego było to równie destrukcyjne dla godności człowieka (equally 
destructive of human dignity), co fizyczne znęcanie się nad zatrzymanym97. Po-
nadto Sąd wskazał na historyczny rozwój prawa do milczenia. Przypomniał, że 
jako „szlachetna zasada często wykraczająca poza swoje pochodzenie”, przywilej 
ten został słusznie uznany za materialne uprawnienie jednostki jako „prawo do 
prywatnej enklawy, w której może prowadzić życie prywatne, będące cechą cha-
rakterystyczną naszej demokracji”98. Uznał również, że zakaz samooskarżenia – 
podstawowy filar systemu kontradyktoryjnego – opiera się na pewnym zbiorze 
wartości, które wskazują na jedną nadrzędną myśl: konstytucyjną podstawą tego 
przywileju jest szacunek, z jakim rząd, stanowy lub federalny, musi odnosić się 
do godności i integralności swoich obywateli (the dignity and integrity of its ci-
tizens)99.

Co więcej, sędziowie podkreślili konieczność utrzymania sprawiedliwej 
równowagi między państwem a podległymi mu obywatelami. To właśnie oraz 
potrzeba respektowania nienaruszalności ludzkiej indywidualności (the invio-
lability of the human personality) wymagają, aby władza, jeśli dąży do uka- 
rania przestępców, robiła to własnymi siłami, a nie przymuszając jednostki do 
obwiniania samych siebie, co uznano za „potrzebę równie prostą, co okrutną”. 
Sąd w uzasadnieniu zacytował nawet Edgara Hoovera, szefa FBI, wedle którego 
egzekwowaniu prawa musi towarzyszyć nienaruszalność historycznych wolno-
ści jednostki: „jeśli w trakcie walki z przestępczością doszłoby do zniszczenia 

If you cannot afford an attorney, one will be appointed to represent to you” – cytat [za:] J.M. Scheb II, 
Criminal Procedure, Stanford 2015, s. 128. 

97 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
98 Ibidem.
99 Ibidem.
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godności jednostki (the dignity of the individual), byłoby to pyrrusowym zwy-
cięstwem”100.

Za niezwykle interesujący dla problemu badawczego należy uznać fakt, że 
odniesienia do godności pojawiły się także w sprzeciwie, jaki złożył sędzia John 
Marshall Harlan101 (dołączyli do niego sędziowie Byron White102 i Potter Stew- 
art103). Sędzia White podkreślił, że jego krytyka opinii większości wynika także 
z faktu oceny jej wpływu na wartości wspólnotowe. Uznał, że Sąd ma obowiązek 
przeprowadzić ocenę konsekwencji swoich działań (w tym wypadku skutków 
wydanego wyroku). Nie można go uznać za zrealizowany jedynie na podstawie 
stwierdzenia (z którym wszyscy się zgadzają), że wartość amerykańskiego wy-
miaru sprawiedliwości w sprawach karnych polega na poszanowaniu nienaru-
szalności ludzkiej indywidualności oraz żądaniu wyłącznie od przedstawicieli 
organów ścigania przedstawienia dowodów przeciwko oskarżonemu (zamiast 
zmuszania go do złożenia obciążających go zeznań). Sędzia Harlan podkreślił, 
że w takiej sytuacji zaangażowana jest nie tylko godność ludzka oskarżonego 
(the human dignity of the accused). Z równą uwagą i troską należy podchodzić 
do ludzkiej indywidualności pozostałych członków społeczeństwa. Prawo do 
milczenia nie jest jedyną wartością, którą trzeba brać w tym wypadku pod uwa-
gę. Równie ważny jest interes społeczny wyrażający się w postulacie dbałości 
o porządek i bezpieczeństwo publiczne104. 

Harlan uznał, że u podstaw decyzji większości leży głęboko zakorzeniona 
nieufność wobec wszystkich zeznań. W ten sposób unieważnia się wszelkie 
próby pozyskania zeznań przez policję, jeśli w czasie zeznań zatrzymanego nie 
był obecny jego adwokat. To z kolei prowadzi do prostego wniosku, że sąd nie 

100 J.E. Hoover, Civil Liberties and Law Enforcement: The Role of the FBI, Iowa Law Review 
37(2), 1951–1952, s. 175 i 177–182. 

101 John Marshall Harlan (1899–1971) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1955–1971; był wnu-
kiem Johna Marshalla Harlana, który zasiadał w Sądzie Najwyższym w latach 1877–1911; szerzej 
zob. John Marshall Harlan. United States Jurist 1899–1971 [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, 
https://www.britannica.com/biography/John-Marshall-Harlan-United-States-jurist-1899-1971 
[dostęp 27.07.2018]. 

102 Byron R. White (1917–2002) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1962–1993, nominowany 
przez prezydenta Kennedy’ego, mimo to w swej działalności reprezentował poglądy umiarkowa-
nie konserwatywne. White sporządził zdanie odrębne w takich sprawach, jak Roe v. Wade (1973), 
w której Sąd Najwyższy zalegalizował aborcję, czy Miranda v. Arizona (1966), w której ustalono 
reguły postępowania policji w czasie zatrzymania i przesłuchania podejrzanego; szerzej zob. Byron 
R. White. United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/
biography/Byron-R-White [dostęp 27.07.2018]. 

103 Potter Stewart (1915–1985) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1958–1981, nominowany 
przez prezydenta Dwighta D. Eisenhowera; szerzej zob. Potter Stewart. United States Jurist 1899–
1971 [online], [w:] Encyclopaedia Britannica https://www.britannica.com/biography/Potter-Stew-
art [dostęp 27.07.2018]. 

104 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
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może wykorzystywać żadnych dowodów uzyskanych od oskarżonego. Okazuje 
się zatem, że podstawowe zadanie policji, czyli zbieranie materiału dowodowe-
go, może być uznane za złe z samej swojej natury. Harlan tę konstatację uznał 
za istotę swego sprzeciwu. Podkreślił, że nie ma nic złego, niemoralnego (ani 
tym bardziej niekonstytucyjnego) w pytaniach kierowanych do podejrzane-
go, konfrontujących go z dowodami, na podstawie których został zatrzymany, 
przynajmniej w wypadkach, w których wyraźnie poinformowano go, że może 
on milczeć105. 

Autor sprzeciwu wskazał, że najbardziej podstawową funkcją każdego rzą-
du jest zapewnienie bezpieczeństwa jednostce i jej mieniu. Te cele społeczne są 
realizowane między innymi dzięki stosowaniu prawa karnego, którego przepisy 
w przeważającej części mają na celu zapobieganie przestępczości. Bez racjonal-
nego i skutecznego wykonywania tych zadań daremne jest mówienie o godności 
ludzkiej i cywilizowanych wartościach (human dignity and civilized values). Sę-
dzia konstatował, że metody, jakimi prawo karne służy interesom bezpieczeń-
stwa ogólnego, są bardzo różnorodne. Po pierwsze, ten, kto zabrał życie innemu 
człowiekowi, zostaje usunięty z ulic, pozbawiony wolności i w ten sposób unie-
możliwia się powtórne popełnienie przestępstwa. Mowa tu więc o prewencji in-
dywidualnej. Po drugie, szybkie i pewne zatrzymanie tych, którzy bez wątpienia 
odmawiają poszanowania bezpieczeństwa osobistego i godności bliźniego (per-
sonal security and dignity), ma wpływ na innych i wtedy mówimy o prewencji 
generalnej106. 

Sędzia Harlan podkreślił swe obawy co do negatywnych skutków opinii 
większości. Stwierdził, że w pewnych wypadkach prawo będzie pozwalać na 
uwolnienie zabójcy, gwałciciela lub innego przestępcy, w wyniku czego będzie 
on mógł znów popełniać przestępstwa. Według Harlana wskutek powyższego 
„godność ludzka (human dignity) nie zyska, ale straci”. Jego niepokój wzbudzi-
ły nie konsekwencje wyroku dla prawa karnego jako pewnego abstrakcyjnego 
systemu, lecz możliwe skutki wobec potencjalnych przyszłych ofiar przestęp-
ców, którzy ze względu na proceduralne niedociągnięcia będą mogli powrócić 
na ścieżkę zbrodni107. 

Warto zauważyć, że opinia większości w sprawie Miranda v. Arizona wy-
wołała ogromne kontrowersje i liczne komentarze108. Jest to jedno z tych pre-
cedensowych orzeczeń, które odcisnęły niezwykle silne piętno na stosowaniu 

105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Ibidem.
108 Por. J. Goldstein, For Harold Lasswell: Some Reflections on Human Dignity, Entrapment, 

Informed Consent, and the Plea Bargain, Yale Law Journal 84(4), 1974–75, s. 683–703, gdzie autor 
rozważał konflikt między godnością człowieka a praktyką organów ścigania na marginesie doktryny 
Harolda Lasswella. 
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i egzekwowaniu prawa w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z powyższych roz-
ważań, w tym przełomowym wyroku idea godności człowieka miała niebagatel-
ny wpływ na ostateczny werdykt i silnie odcisnęła swój normatywny charakter. 
Wprost stwierdzono w nim, że tzw. przesłuchiwanie w odosobnieniu (incom-
municado interrogation) ma niszczycielski charakter dla godności człowieka109. 
Stała się jednym z podstawowych argumentów zmierzających do zmiany pra-
wa i nałożenia na policję dodatkowych obowiązków. Wskutek tego orzeczenia 
właściwie na nowo zdefiniowano procedurę zatrzymania i przesłuchania podej-
rzanych. Zmianom tym przyświecała chęć poszanowania godności człowieka, 
w tym także podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Co równie istotne, god-
ność człowieka stała się ważnym normatywnym argumentem dla przeciwników 
tej decyzji. 

Odwołanie do godności człowieka w kontekście ochrony praw i wolności 
pojawiło się także w wyroku w sprawie United States v. Mara110 z 1973 r. Richard 
J. Mara był podejrzany w sprawie kradzieży. W trakcie postępowania został we-
zwany przez sąd do dostarczenia próbek pisma. Mara odmówił, powołując się na 
ochronę IV poprawki. Sąd I instancji odrzucił twierdzenia pozwanego, że takie 
działanie pod przymusem stanowiłoby nieuzasadnione przeszukanie i zajęcie. 
Sąd Apelacyjny uchylił decyzję, uznając, że IV poprawka ma jednak zastosowa-
nie w tej sprawie. Ostatecznie trafiła ona do Sądu Najwyższego, który większo-
ścią 6 do 3 głosów stwierdził brak naruszenia IV poprawki. Jednakże trzech sę-
dziów złożyło zdania odrębne, a w sprzeciwie sędziego Thurgooda Marshalla111 
pojawiło się odwołanie do normatywnego charakteru godności człowieka nie 
w kontekście wskazywanej przez Marę poprawki IV, lecz V – chroniącej oskarżo-
nego przed samooskarżeniem. 

Sędzia przypomniał stwierdzenia z wyroku Miranda v. Arizona, w którym 
podkreślono, że jedną z konstytucyjnych podstaw działania państwa musi być 
„szacunek, jaki rząd – stanowy lub federalny – musi okazywać godności i in-
tegralności swoich obywateli”. To oznacza obowiązek samodzielnego zdobycia 
dowodów przeciwko podejrzanemu bez przymusu dostarczenia ich przez niego 
samego. Marshall uznał, że ta zasada, odnosząca się do dowodów dostarczanych 

109 G.C. Carlos, Torture as a Greater Evil, South Central Review 24(1), 2007, s. 128. 
110 United States v. Mara, 410 U.S. 19 (1973).
111 Thurgood Marshall (1908–1993) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1967–1991, nomino-

wany przez prezydenta Lyndona B. Johnsona; był pierwszym Afroamerykaninem – sędzią Sądu 
Najwyższego; działacz ruchu praw obywatelskich, występował przed Sądem Najwyższym w słynnej 
sprawie Brown v. Board of Education of Topeka (1954), w której Sąd uznał za niekonstytucyjną se-
gregację rasową w amerykańskich szkołach publicznych. W 1991 r., kiedy przeszedł na emeryturę, 
był znany jako „wielki kontestator”, jeden z ostatnich liberalnych członków Sądu Najwyższego zdo-
minowanego ówcześnie przez konserwatywną większość; szerzej zob. Thurgood Marshall. United  
States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/
Thurgood-Marshall [dostęp 27.07.2018].
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ustnie, ma także zastosowanie wobec dowodów dostarczanych w formie pisem-
nej. Sytuacja, kiedy państwo zabezpiecza obciążające podejrzanego dowody, 
które można uzyskać jedynie przez podjęcie współpracy w postaci aktywnego 
działania, i zmusza go do tego wbrew jego woli, to poważna ingerencja w god-
ność jednostki (individual’s dignity)112. 

Podobnie odwołania do godności człowieka pojawiły się w sprzeciwie jed-
nego z sędziów do wyroku w sprawie Doe v. United States113 z 1988 r. Niemniej 
tak jak w poprzedniej sprawie, tak i w tym wyroku argumentacja wskazująca na 
normatywny charakter godności nie uzyskała poparcia większości sędziów. John 
Doe114, jako podejrzany w sprawie nielegalnego handlu ropą naftową i oszustw po-
datkowych, został wezwany do dostarczenia wyciągów ze swoich zagranicznych 
kont bankowych. Doe dostarczył jedynie część dokumentów, a w odniesieniu do 
pozostałych powołał się na swoje prawo do V poprawki przeciwko samooskarża-
niu się. Wobec braku zgody właściciela konta banki odmówiły dostarczenia tych 
dokumentów, sąd zaś odmówił zmuszenia Doego do wyrażenia zgody i podpi-
sania dokumentów upoważniających prokuraturę do wglądu w konto. Wskazał, 
że Doe nie został oskarżony o popełnienie żadnego przestępstwa i że zmuszenie 
go do ujawnienia tych informacji stanowiłoby uzyskanie obciążającego materia-
łu dowodowego w sposób zakazany przez V poprawkę (tzw. fishing expedition). 
Jednakże sąd apelacyjny uchylił decyzję sądu I instancji. Wobec zaskarżenia tej 
decyzji przez Doego, Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy orze-
czenie sądu, że obywatel, który nie został jeszcze oskarżony, musi wyrazić zgodę 
na ujawnienie zagranicznych dokumentów bankowych, narusza V poprawkę.

Sąd większością 8 do 1 głosu stwierdził, że taki nakaz sądowy nie wiąże się  
z V poprawką. Po pierwsze, zauważono, że bezsporne jest, iż informacje o za-
wartości zagranicznych rachunków bankowych nie są uprzywilejowanymi in-
formacjami na mocy V poprawki. Poprawka chroni bowiem jedynie jednostki 
przed zarzutami wynikającymi z ich własnych, wymuszonych zeznań. Wyciągi 
z zagranicznych banków oraz dokumenty upoważniające prokuraturę do wglądu 
w konto nie mieszczą się w tej definicji. Sąd wskazał także inne sytuacje wyłą-
czone spod ochrony V poprawki, w których pozwany może być zobowiązany do 
podania obciążających go informacji: pobranie próbek krwi, okazanie podejrza-
nego, próbki pisma odręcznego, próbki głosu lub ubrania. Sąd podkreślił także, 
że w tej sprawie upoważnienie do wglądu w konto nie zawierało wykazu konkret-
nych informacji, których organy ścigania potrzebowały w tym dochodzeniu115. 

112 United States v. Mara, 410 U.S. 19 (1973).
113 Doe v. United States, 487 U.S. 201 (1988).
114 Ze względów proceduralnych skarżący nie został podany z imienia i nazwiska. W tym wy-

padku zastosowano określenie John Doe, odpowiadające polskiemu: NN (nazwisko nieznane).
115 Doe v. United States, 487 U.S. 201 (1988).
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Jako jedyny sprzeciw wobec takiego stanowiska złożył sędzia John Paul Ste-
vens116. W swoim zdaniu odrębnym wysunął argument odróżniający tę sytuację 
od wyżej wspomnianych spraw. W przeciwieństwie do okazania podejrzanego, 
pobrania odcisków palców czy próbki krwi, sprawa ta zmusiła oskarżonego do 
użycia umysłu w celu asystowania organom ścigania. W związku z tym działa-
nie to naruszyło V poprawkę. Sędzia swoje stanowisko wyjaśnił, wskazując, że 
wymuszone przedłożenie materialnych dowodów (forced production of physical 
evidence), jakie dotychczas Sąd Najwyższy akceptował, nie skutkowało wtarg- 
nięciem w myśli i umysł oskarżonego (no intrusion upon the contents of the 
mind of the accused). Natomiast w tej sprawie mamy do czynienia z wymusze-
niem napisania i podpisania dokumentu, co według sędziego narusza godność 
ludzkiego umysłu (the dignity of the human mind). Tego naruszenia godności 
jednostki (the dignity of the individual) nie może umniejszyć fakt, że podpisy-
wany dokument nie odzwierciedla prawdziwej woli podpisującego (taka argu-
mentacja pojawiała się w opinii większości). Wręcz przeciwnie, taka sytuacja 
powoduje jeszcze większe pogwałcenie godności ludzkiej (violation of human 
dignity). W obu wypadkach, tzn. gdy dokument nie odzwierciedla woli podpisu-
jącego, jak i gdy jest zgodny z jego intencjami, oskarżony jest zmuszany do bycia 
świadkiem przeciwko sobie samemu, a nawet do składania fałszywych zeznań 
przeciwko sobie samemu. Zresztą sędzia stwierdził, że nie wierzy, iż człowieka 
można zmusić do podpisania dokumentu upoważniającego do ujawnienia ob-
ciążających dowodów117. 

Podsumowując rozważania sędziego Stevensa, takie przymusowe wyrażanie 
myśli (w tym wypadku w postaci upoważnienia do wglądu do konta bankowe-
go), czyli wewnętrznej i indywidulnej treści umysłu jednostki, narusza godność 
człowieka i jest sprzeczne z ochroną przewidzianą w V poprawce.

Podobną linię rozumowania, opartą na ochronie godności człowieka wyni-
kającej z V poprawki, przedstawił 10 lat później sędzia Steven Breyer118 (do któ-
rego dołączyła sędzia Ruth Bader Ginsburg119) w sprawie United States v. Balsys120 

116 John Paul Stevens (ur. 1920) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1975–2010 (w 2010 prze-
szedł na emeryturę); nominowany przez prezydenta Geralda Forda; szerzej zob. John Paul Stevens. 
United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biogra-
phy/John-Paul-Stevens [dostęp 27.07.2018].

117 Doe v. United States, 487 U.S. 201 (1988).
118 Steven Breyer (ur. 1938) – sędzia Sądu Najwyższego od 1994 r., nominowany przez prezy-

denta Billa Clintona; szerzej zob. Steven Breyer. United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia 
Britannica, https://www.britannica.com/biography/Stephen-Breyer [dostęp 27.07.2018].

119 Ruth Bader Ginsburg (ur. 1933) – sędzia Sądu Najwyższego od 1993 r., druga kobieta w Są-
dzie Najwyższym; nominowana przez prezydenta Billa Clintona; szerzej zob. Ruth Bader Ginsburg. 
United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biogra-
phy/Ruth-Bader-Ginsburg [dostęp 27.07.2018]. 

120 United States v. Balsys, 524 U.S. 666 (1998).

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



145

z 1998 r. Aloyzas Balsys został wezwany przez Departament Sprawiedliwości 
do złożenia zeznań na temat swojej działalności wojennej w latach 1940–1944 
oraz późniejszej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Obawiając się oskarże-
nia o współudział w nazistowskich zbrodniach popełnionych w czasie wojny na 
Litwie, Balsys odmówił złożenia wyjaśnień, powołując się na ochronę zawartą 
w V poprawce. Po odwołaniu się od decyzji podjętej przez sąd apelacyjny sprawa 
trafiła przed Sąd Najwyższy. 

Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy obawa przed obcymi or-
ganami ścigania jest wystarczającym uzasadnieniem powołania się na przywilej 
V poprawki przeciwko samooskarżaniu się. Sędziowie większością 7 do 2 głosów 
nie uznali prawa Balsysa do odmowy złożenia wyjaśnień. Sąd orzekł, że chociaż 
cudzoziemcy będący rezydentami w ramach V poprawki mają prawo do takiej 
samej ochrony jak obywatele USA, to samo ryzyko deportacji nie jest wystarcza-
jącą przesłanką do odmowy złożenia wyjaśnień. 

Sędzia Breyer w zdaniu odrębnym odwołał się do ochrony godności człowie-
ka, jaką dają uprawnienia wynikające z V poprawki. Podkreślił, że Sąd Najwyższy 
dotychczas uznawał samooskarżenie za obrazę godności ludzkiej (the insult to 
human dignity). Przypominając dotychczasowe orzeczenia, wskazał, że istotą 
tego przywileju jest amerykańska „zacięta niechęć do poddania osób podejrza-
nych o popełnienie przestępstwa okrutnemu wyborowi między samooskarże-
niem, krzywoprzysięstwem lub pogardą (self-accusation, perjury or contempt)”. 
Jednocześnie sędzia uznał, że głównym zadaniem V poprawki jest realizacja za-
sady poszanowania godności jednostki i jej prywatności (individual dignity and 
privacy). Dopiero w dalszej kolejności wymienił takie cele, jak: zapobieganie 
zbytniemu wzrostowi uprawnień władzy publicznej oraz zachowanie nowoczes- 
nego charakteru procedury karnej. Sędzia odrzucił powody uchylenia ochrony 
wskazane w opinii większości. Na koniec opinii podkreślił, że wszelkie formy 
wymuszenia samooskarżenia nieodłącznie wiążą się z poniżeniem i okrucień-
stwem wobec jednostki (indignity and cruelty to the individual)121.

Jak silna jest ochrona V poprawki, której istotnym elementem normatywnym 
jest godność człowieka, może świadczyć wyrok w sprawie Dickerson v. United  
States122 z 2000 r. Sprawa dotyczyła tego, czy ze względu na obowiązywanie fede-
ralnego przepisu regulującego dopuszczalność zeznań (zgodnie z którym zezna-
nia są dopuszczalne jako dowód, jeżeli zostały złożone dobrowolnie), niezbędne 
jest nadal informowanie podejrzanego o jego prawach wedle formuły Mirandy. 
Sąd Najwyższy w opinii sporządzonej przez prezesa Sądu sędziego Williama 
Rehnquista123 większością 7 do 2 głosów orzekł, że „formuła Mirandy zakorze-

121 Ibidem.
122 Dickerson v. United States, 530 U.S. 428 (2000).
123 William Rehnquist (1924–2005) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1971–2005; nomi-

nowany przez prezydenta Richarda Nixona, od 1986 pełnił funkcję prezesa Sądu Najwyższego;  
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niła się w rutynowej praktyce policyjnej do tego stopnia, że ostrzeżenia stały się 
częścią naszej kultury narodowej”. Orzeczenie Miranda v. Arizona ustanowiło 
regułę konstytucyjną, której Kongres nie może unieważnić w drodze procedury 
legislacyjnej. W ten sposób Sąd Najwyższy oficjalnie odmówił odrzucenia for-
muły Mirandy w jakiejkolwiek sytuacji124.

3.  Prawo do ochrony prywatności oraz zakaz przeszukania  
bez zgody sądu (IV poprawka)

Zgodnie z IV poprawką: prawo ludzi do nietykalności osobistej, mieszkania, 
dokumentów i dobytku nie będzie naruszane nieuzasadnionymi rewizjami lub 
zatrzymaniami i dlatego nakazy sądowe na to zezwalające nie będą wydawane 
bez uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, popartego zeznania-
mi złożonymi pod przysięgą lub przyrzeczeniem i bez dokładnego określenia 
miejsca przeszukania oraz osoby lub rzeczy podlegającej zatrzymaniu125. Powyż-
sze kwestie w polskim systemie prawnym na poziomie konstytucyjnym uregu-
lowane są w art. 41 (nietykalność i wolność osobista), art. 47 (prawo do ochrony 
prywatności i art. 50 (nienaruszalność mieszkania) Konstytucji RP. 

Jednym z pierwszych wyroków po II wojnie światowej, który dotyczył ochro-
ny prywatności gwarantowanej przez IV poprawkę i w którym zaznaczył się 
normatywny charakter godności człowieka i pojawiły się odniesienia do tej idei, 
było orzeczenie w sprawie Rochin v. California126 z 1952 r. Antonio Rochin zo-
stał skazany za posiadanie morfiny, tj. za naruszenie kalifornijskich przepisów 
o ochronie zdrowia (California Health and Safety Code). W czasie zatrzymania 
w jego domu (policja wkroczyła tam bez nakazu przeszukania) Rochin połknął 
dwie podejrzane kapsułki leżące na nocnym stoliku. Policjanci próbowali mu 
w tym przeszkodzić, dusząc go, a następnie przy użyciu siły fizycznej bezsku-
tecznie próbowali wywołać torsje. Aby odzyskać tabletki, udali się do szpitala, 
gdzie lekarz wywołał wymioty u aresztowanego, podając leki oraz wkładając mu 
wbrew jego woli tubę do żołądka. Kapsułki okazały się morfiną. Rochin został 
skazany w I instancji, jego apelacja oparta na zarzucie naruszenia IV, V i XIV 
poprawki została oddalona. Sąd apelacyjny przypomniał, że ówcześnie obowią-
zujące prawo w stanie Kalifornia nie pozwala na przeprowadzenie dochodzenia 
w sprawie sposobu pozyskania dowodów w sprawach karnych, tak więc nawet 
dowody uzyskane w sposób nielegalny są dopuszczalne w procesie karnym. Jak 

szerzej zob. William Renquist. Chief Justice of United States [online], [w:] Encyclopaedia Britanni-
ca, https://www.britannica.com/biography/William-Rehnquist [dostęp 27.07.2018]. 

124 Dickerson v. United States, 530 U.S. 428 (2000).
125 Konstytucja Stanów, op. cit., s. 56–57.
126 Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952).
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jednak przyznano w wyroku, stało się to niezależnie od tego, jakie były poglądy 
sędziów co do zasadności postępowania funkcjonariuszy127.

Sąd Najwyższy jednomyślnie128 orzekł, że metody uzyskania dowodów były 
sprzeczne z prawem, i uchylił wyrok skazujący. Uznano, że postępowanie poli-
cjantów, w wyniku którego uzyskano wyrok skazujący, nie jest tylko narusze-
niem generalnych reguł obowiązujących w tej kwestii albo „przesadnej wrażli-
wości lub osobistego sentymentalizmu wobec walki z przestępczością”. Było to 
bowiem zachowanie, które wstrząsa sumieniem (conduct that shocks the con-
science). Fizyczna przemoc w celu otwarcia ust i usunięcie z nich zawartości, 
przymusowe wydobycie treści żołądka – według sędziów Sądu Najwyższego – to 
działania będące w praktyce bezprawnym naruszeniem prywatności skarżącego 
(the privacy of the petitioner). Taki sposób postępowania funkcjonariuszy policji 
w celu uzyskania dowodów bulwersuje nawet osoby o najniższej wrażliwości. Jak 
podkreślono w uzasadnieniu, są to metody zbyt podobne do „tortur i oszustwa”, 
aby w jakimkolwiek kontekście debatować nad ich konstytucyjną dopuszczal-
nością129.

Więcej miejsca poświęcono generalnej krytyce zmuszania podejrzanych do 
złożenia zeznań, które w sposób oczywisty naruszają ich prawa. Przy okazji od-
rzucono podział na dowody będące przedmiotami i na dowody będące ustnymi 
zeznaniami, który sugerował, że tylko tych drugich nie można uzyskać w drodze 
przymusu. Sędzia Frankfurter, który w imieniu większości sporządził uzasad-
nienie, podkreślił, że zezwalanie na tego typu praktyki w regulacjach stanowych 
jest „konstytucyjnie obrzydliwe (constitutionally obnoxious)”, a wymuszone ze-
znania obrażają społeczne poczucie uczciwych zasad i przyzwoitości130. Stwier-
dził także, że jest konieczne, aby organy ścigania w trakcie wykonywania swoich 
czynności respektowały pewne nakazy przyzwoitości cywilizowanego postę-
powania (decencies of civilized conduct). W ten sposób Sąd Najwyższy w tym 
precedensowym wyroku ustanowił nowy standard (shock-the-conscience test) 
oceny postępowania funkcjonariuszy policji, wedle którego każdorazowo nale-
ży sprawdzać, czy dane zachowanie jest na tyle niedopuszczalne, że wstrząsa 
sumieniem. Sąd zauważył także, że chociaż kwestia prawa do rzetelnego proce-
su sądowego może być w niektórych wypadkach niejasna, postępowanie policji 
„wstrząsające sumieniem” jest zawsze zakazane. W zakończeniu opinii sędzia 

127 Postępowanie policji zostało zgodnie potępione w wyroku Sądu Najwyższego Kalifornii 
(który odmówił przyjęcia sprawy), m.in. sędzia J. Valley uznał, że „informacje w tej sprawie ujaw-
niają szokującą serię naruszeń praw konstytucyjnych (shocking series of violations of constitutional 
rights)” – People v. Rochin (1950) 101 CA2d 140. 

128 Jednogłośnie, chociaż jeden z sędziów nie brał udziału w wydawaniu wyroku. Ponadto 
dwóch sędziów złożyło opinie zbieżne, przedstawiając konkurencyjne uzasadnienie wyroku, który 
w imieniu większości został sporządzony przez sędziego Frankfurtera.

129 Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952).
130 Ibidem.
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Frankfurter podkreślił, że zachowanie funkcjonariuszy było niezwykle brutalne 
i obraźliwe dla godności człowieka (so brutal and so offensive to human digni-
ty)131. Dwóch sędziów – Black i Douglas – napisało opinie zbieżne. Uznali, że 
działanie funkcjonariuszy policji naruszyło nie tylko klauzulę sprawiedliwego 
procesu, ale i chronione przez V poprawkę uprawnienia Rochina w zakresie sa-
mooskarżenia. 

W kwestii tego wyroku w doktrynie prawa podkreślano, że tak fundamental-
nie agresywna ingerencja musi być przedmiotem zakazu konstytucyjnego bez 
względu na cel, jakiemu to działanie miałoby służyć132. Wskazywano także, że 
ustanowiony standard jest w swojej treści niezwykle podobny, a nawet nie do 
odróżnienia od zakazu kar okrutnych i wymyślnych ustanowionego w VIII po-
prawce133. 

Podsumowując, wskazać należy, że w omawianym wyroku widać dokładnie 
normatywny wpływ godności człowieka w przedstawionym kontekście. Od-
wołanie do tej idei pojawiło się w opinii większości, w dodatku w precedenso-
wym wyroku, w którym określono nowy standard konstytucyjny w odniesie-
niu do postępowania policji. W ten sposób idea godności człowieka zmieniła 
dotychczasową linię orzeczniczą, podobnie jak w wypadku wyroku w sprawie 
Miranda v. Arizona. 

Dwa lata później kwestie ochrony prywatności powróciły w sprawie Irvine 
v. California134 z 1954 r. Sąd Najwyższy musiał rozstrzygnąć kwestię, czy dowody 
uzyskane z naruszeniem IV poprawki zakazującej nieuzasadnionego przeszuka-
nia i zajęcia powinny być odrzucane przez sądy stanowe w procesach karnych. 
Skarżący Patrick Irvine był podejrzewany przez policję o nielegalne prowadzenie 
bukmacherskich zakładów wyścigów konnych. Policja dorobiła klucz do domu 
Irvine’a, a następnie bez nakazu sądowego założyła w nim podsłuch. Podobnie 
bez nakazu przeszukania wchodziła do domu Irvine’a pod jego nieobecność, aby 
zmienić lokalizację podsłuchu. Na podstawie tak uzyskanych dowodów Irvine 
został skazany, wyrok skazujący zaś został utrzymany przez wyższą instancję. 

Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy w ten sposób uzyskane 
dowody powinny być wykluczone z procesu przed sądem stanowym jako zdoby-
te także z naruszeniem prawa stanowego. Sąd większością 5 do 4 głosów utrzy-
mał wyrok w mocy. Jednakże krytyce poddano zachowanie policji, które „rażąco, 
umyślnie i uporczywie łamało podstawową zasadę zadeklarowaną w IV poprawce”. 
Jednocześnie jednak Sąd odwołał się do innej sprawy (Wolf v. Colorado), w której 
określono, że „XIV poprawka nie zabrania dopuszczania dowodów uzyskanych 
w wyniku nieuzasadnionego przeszukania i zajęcia”. Dlatego dowody uzyskane 

131 Ibidem. 
132 H. Gross, The Concept of Privacy, New York University Law Review 42(1), 1967, s. 42.
133 The Expatriation Act of 1954, Yale Law Journal 64(8), 1955, s. 1183. 
134 Irvine v. California, 347 U.S. 128 (1954).
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z podsłuchu nie musiały być wykluczone z procesu Irvine’a i zostały dopuszczone 
zgodnie z Konstytucją. Sąd uznał zatem, że chociaż naruszono konstytucyjne pra-
wa skarżącego, wyrok w jego sprawie należy utrzymać. Warto od razu nadmienić, 
że sprawa była na tyle kontrowersyjna, że nie uzyskano większości sędziów co do 
uzasadnienia wyroku, a jedynie co do końcowej sentencji135. Do wyroku dołączono 
zdania odrębne sędziów Blacka, Frankfurtera, Douglasa i Burtona. 

Do godności człowieka w swojej opinii odwołał się sędzia Frankfurter. Pod-
kreślił, że już w sprawie Rochin v. California odrzucono koncepcję, wedle której 
funkcjonariusze policji mogą działać, stosując „wszelkiego rodzaju machlojki” 
(any form of skulduggery), o ile nie wiąże się to z przemocą fizyczną. Potępienie 
tych nadużyć, w których dochodziło do aktów przemocy lub fizycznego narusze-
nia godności i prywatności jednostki (the dignity and privacy of the individual), 
sędzia uznał za przejaw zastosowania generalnej zasady konstytucyjnej. Jest to 
związane z ogólnym wymogiem, aby władze stanowe przy ściganiu przestępców 
respektowały pewne reguły cywilizowanego postępowania. Według sędziego re-
guła due proces of law, zarówno w ujęciu historycznym, jak i jako reguła kreują-
ca, stoi na przeszkodzie zdefiniowaniu, a tym samym ograniczeniu tych standar-
dów postępowania w sposób bardziej precyzyjny niż twierdzenie, że wyroków 
skazujących nie można osiągać metodami, które naruszają poczucie sprawiedli-
wości136. Powyższe kwestie miały także odbicie w wyrokach sądów stanowych, 
w których także pojawiała się idea godności człowieka, m.in. United States Ex 
Rel. Santo Caminito, Relator-appellant, v. Robert E. Murphy z 1955 r.137 czy United 
States ex rel. Rucker v. Myers z 1962 r.138 

Sama sprawa w doktrynie prawa była jednym z elementów dyskusji nad no-
wymi metodami pozyskiwania dowodów przez policję. Wskazywano bowiem, 
że rozwój nowych technologii zmienia interpretację konstytucyjnych gwarancji 
praw i wolności, gdyż „rozwój cywilizacyjny to proces, a nie stan”139. Dla odpo-
wiedzi na pytania badawcze istotne jest stwierdzenie sędziego Frankfurtera, że 

135 Wyrok ogłosił sędzia Jackson, a do jego opinii przyłączyli się prezes Warren i sędziowie 
Reed i Minton. Opinię zbieżną sporządził sędzia Clark. 

136 Irvine v. California, 347 U.S. 128 (1954).
137 United States Ex Rel. Santo Caminito, Relator-appellant, v. Robert E. Murphy, 222 F.2d 698 

(2d Cir. 1955): „To keep a man awake beyond the point of exhaustion, while constantly pummelling 
him with questions, is to degrade him, to strip him of human dignity, to deprive him of the will to 
resist, to make him a pitiable creature mastered by the single desire – at all costs to be free of tor-
ment. Any member of this or any other court, to escape such anguish, would admit to almost any 
crime”.

138 United States Ex Rel. Rucker v. Myers, 311 F.2d (3rd Cir. 1962): „The use of torture or the 
imposition of gross indignity during the investigation of crime is such an intolerable procedure”.

139 H. Silving, Testing of the Unconscious in Criminal Cases, Harvard Law Review 69(4), 1956, 
s. 704. Warto zaznaczyć, że powyższe stwierdzenie padło podczas rozważań nad dopuszczalnością 
przesłuchań z użyciem środków psychoaktywnych, który to problem też był rozpatrywany w kon-
tekście istoty i znaczenia godności człowieka.
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godność człowieka jest chroniona przez konstytucyjną regułę generalną (general 
principle). 

Za jeden z najistotniejszych wyroków należy uznać rozstrzygnięcie w spra-
wie Schmerber v. California140 z 1966 r. Była to precedensowa sprawa, w której 
doprecyzowano rozumienie IV poprawki i ochrony przed przeszukaniami bez 
nakazu sądowego oraz wynikającą z V poprawki ochronę przed samooskarże-
niem. Armando Schmerber został skazany za jazdę samochodem pod wpływem 
alkoholu. Schmerber został aresztowany w szpitalu, gdzie trafił w wyniku wy-
padku samochodowego. Policjant, który przybył do szpitala, wyczuł od niego 
woń alkoholu. Na jego polecenie lekarz pobrał próbkę krwi. Badanie wykazało, 
że w czasie wypadku sprawca był nietrzeźwy. Na tej podstawie został skazany. 
Składając apelację, Schmerber wskazał, że dowód z badania krwi został uzy-
skany z naruszeniem jego praw obywatelskich, tj. prawa chroniącego go przed 
nieuzasadnionym przeszukaniem i konfiskatą (IV poprawka) oraz zakazu sa-
mooskarżenia (V poprawka). Sąd Najwyższy Kalifornii odrzucił jego wątpliwości 
i potwierdził wyrok skazujący.

Sąd Najwyższy większością 5 do 4 głosów stwierdził, że nie naruszono praw 
skarżącego. Opinię większości sporządził sędzia William Brennan141. Sąd orzekł, 
że przymusowe pobranie krwi nie jest zeznaniem pod przymusem, dlatego też 
nie narusza ono V poprawki ani zakazu samooskarżenia. Orzekł również, że 
ingerencje w ciało ludzkie generalnie wymagają nakazu przeszukania. W tym 
wypadku jednak Sąd powołał się na wyjątek okoliczności niecierpiących zwłoki 
(exigent circumstances exception). Gdyby bowiem funkcjonariusze policji mieli 
czekać na nakaz, dowody na obecność alkoholu we krwi zostałyby zniszczone 
w wyniku naturalnych procesów metabolicznych organizmu142.

Sędzia Brennan kilkakrotnie przywołał ideę godności człowieka. W pierw-
szej kolejności, odnosząc się do zarzutów o naruszenie zakazu samooskarżenia, 
zacytował fragment orzeczenia Miranda v. Arizona, w którym podkreślono, że 
konstytucyjną podstawą tego przywileju jest szacunek, jakim rząd – stanowy lub 
federalny – musi obdarzać godność i integralność swoich obywateli (the dignity  

140 Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966).
141 William Brennan (1906–1997) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1956–1990, z pracy zre-

zygnował po przebytym w 1990 r. zawale; napisał ponad 1300 opinii, w tym 461 większościowych; 
w literaturze przedmiotu powszechnie uważa się orzeczenia Brennana za najbardziej wpływowe 
we współczesnej historii Sądu Najwyższego; oprócz pracy na rzecz ponownego zdefiniowania ob-
sceniczności i zniesławienia, a także rozszerzenia praw jednostki, Brennan sprzeciwiał się karze 
śmierci i poparł prawo do aborcji, działania afirmatywne i desegregację szkół; szerzej zob. William 
Brennan. United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/
biography/William-Joseph-Brennan-Jr [dostęp 27.07.2018]. 

142 Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966).
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and integrity of its citizens)143. Dalej stwierdzono, że nadrzędną funkcją IV po-
prawki jest ochrona prywatności i godności jednostki (personal privacy and  
dignity) przed nieuzasadnioną ingerencją państwa. Wskazano, że interesy w za-
kresie godności ludzkiej i prywatności (human dignity and privacy), które chroni 
IV poprawka, zakazują wszelkich takich ingerencji wyłącznie na podstawie prze-
widywanej możliwości uzyskania pożądanych dowodów. Wobec braku wyraźnych 
przesłanek, że takie dowody zostaną znalezione, te podstawowe interesy ludzkie 
(fundamental human interests) wymagają, aby funkcjonariusze wymiaru sprawie-
dliwości ponosili ryzyko, że takie dowody mogą zniknąć144.

Wskazując na istotność tego orzeczenia, należy podkreślić, że godność czło-
wieka została uznana za wartość konstytucyjnie chronioną IV poprawką. Powyż-
sze ustalenia znalazły odbicie w wyrokach federalnych sądów niższej instancji, 
a standard shock the conciense z orzeczenia Rochin v. California związany był 
w nich nierozerwalnie z ochroną godności człowieka. Przykładem może być 
sprawa Meredith v. State of Arizona145 z 1975 r., która toczyła się przed Sądem 
Apelacyjnym Dziewiątego Okręgu (United States Court of Appeals, Ninth Cir-
cuit). Sprawa dotyczyła więźnia Levoya Mereditha, który przebywał w więzieniu 
stanowym w Arizonie. Był on chory na rozedmę (co potwierdzono w więziennej 
dokumentacji medycznej). W czasie jednego z ataków choroby został celowo 
uderzony w splot słoneczny przez jednego ze strażników, co spowodowało nagłe 
pogorszenie się jego zdrowia. Sąd Apelacyjny uznał, że takie zachowanie strażni-
ka „można uczciwie określić jako umyślne, nieuzasadnione, brutalne i uwłacza-
jące godności człowieka (offensive to human dignity)”146.

Istotna dla przedmiotu badań niniejszej pracy jest też sprawa Paul v. Davis147 
z 1976 r., choć dotyczy nieco innego aspektu ochrony godności człowieka opar-
tej na IV poprawce. Sprawa jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, dotyczy 
prywatności (chronionej przez IV poprawkę), ale w kontekście ochrony dobrego 
imienia (odpowiednika polskiej godności osobistej). Po drugie, dotyczy działa-
nia, które przez mniejszość sędziów zostało uznane za odpowiednik kary hań-
biącej. Sprawa dotyczyła rozsyłania w Louisville ulotek zatytułowanych „Czyn-
ni złodzieje sklepowi”, która m.in. zawierała fotografię Edwarda C. Davisa III, 
aresztowanego pod zarzutem kradzieży. Davis wniósł skargę przeciwko inicja-
torowi akcji, miejscowemu komendantowi policji Edgarowi Paulowi, twierdząc, 
że dystrybucja ulotki napiętnowała go i naruszyła jego konstytucyjne prawa. 

143 Jak wynika z powyższych rozważań, jest to jeden z częściej cytowanych fragmentów tego 
orzeczenia.

144 Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966).
145 Meredith v. State of Arizona, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 523 F.2d 481 

(9th Cir. 1975).
146 Ibidem.
147 Paul v. Davis, 424 U.S. 693 (1976).
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Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy rozpowszechnianie tego 
typu materiałów naruszyło prawa skarżącego do prywatności i wolności zgodnie 
z klauzulą sprawiedliwego procesu zawartą w XIV poprawce.

Sąd Najwyższy większością 5 do 3 głosów orzekł, że Davis nie został pozba-
wiony żadnych praw chronionych na mocy klauzuli sprawiedliwego procesu, 
stwierdzając, że „sama reputacja, poza bardziej namacalnymi interesami, takimi 
jak zatrudnienie, nie wiąże się z żadnymi interesami »wolności« lub »własno-
ści«, koniecznymi do powołania się na ochronę proceduralną klauzuli dotyczą-
cej rzetelnego procesu”. Jednocześnie Sąd wskazał, że konstytucyjne prawo do 
prywatności ogranicza się do „małżeństwa, prokreacji, antykoncepcji, stosun-
ków rodzinnych oraz wychowania i edukacji dzieci”.

Zdanie odrębne wobec powyższego wyroku sporządził sędzia Brennan, któ-
ry przywołał w swej argumentacji godność człowieka. Uznał, że wyrok oznacza, 
iż funkcjonariusze policji, działając jako organy ścigania, mogą z własnej ini-
cjatywy i bez procesu potępić niewinne osoby jako przestępców, a tym samym 
oznaczyć je jedną „z najbardziej piętnujących i wyniszczających etykiet w spo-
łeczeństwie amerykańskim”. Według Brennana, jeśli nie ma konstytucyjnych 
ograniczeń takich opresyjnych zachowań, gwarancje konstytucyjnie przyznane 
oskarżonemu w procesie karnym stają się fikcją, a żadna osoba nie może czuć 
się pewna, że nie zostanie jej arbitralnie i jednostronnie wymierzona taka kara, 
w dodatku przez tych, którzy powinni w pierwszej kolejności dbać o sprawiedli-
we egzekwowanie prawa. Brennan podkreślił, że sąd wyrokiem w praktyce wyłą-
czył spod wszelkiej konstytucyjnej ochrony interes osoby w postaci ochrony jej 
dobrego imienia i reputacji148.

Brennan przypomniał stanowisko innego sędziego (sędziego Stewarta), któ-
ry w jednym z wcześniejszych orzeczeń stwierdził, że prawo jednostki do ochro-
ny własnego dobrego imienia odzwierciedla fundamentalne pojęcie podstawo-
wej godności i wartości każdego człowieka (the essential dignity and worth of 
every human being). Taka koncepcja leży u podstaw każdego tzw. przyzwoitego 
systemu (decent system) wolności zorganizowanej (ordered liberty). Brennan 
wskazał, że jednym z najważniejszych zadań Sądu Najwyższego jest zapewnie-
nie jak najsilniejszego zabezpieczenia obywatelskich gwarancji konstytucyjnych 
przed naruszeniami ze strony rządu. W wolnym społeczeństwie (free society) 
każdy ma bowiem uzasadnione prawo oczekiwać ochrony wrodzonej ludzkiej 
godności i poczucia własnej wartości (innate human dignity and sense of worth). 
Jednocześnie sędzia uznał, że w ten sposób Sąd toleruje „arbitralne i kapryśne” 
postępowanie, wskutek którego jednostkę uznaje się za przestępcę bez prze-
strzegania procedur konstytucyjnych mających na celu zapewnienie uczciwego 

148 Ibidem. 
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i bezstronnego ustalania winy za przestępstwo. Brennan wskazał, że taki wyrok 
uwłacza Karcie Praw i musi być krótkotrwałą aberracją149.

Na marginesie warto podkreślić, że podobne problemy związane z upublicz-
nianiem wizerunku złodziei sklepowych pojawiają się także w polskim prawie. 
W tym wypadku należy się odnieść do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, zgodnie z którym rozpowszechnianie wizerunku wyma-
ga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, a w braku wyraźnego zastrzeże-
nia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę 
za pozowanie. Orzecznictwo polskich sądów oraz doktryna prawa uznają, że 
powyższa zgoda musi być udzielona w sposób wyraźny wraz z równoczesnym 
sprecyzowaniem sposobu rozpowszechniania wizerunku. Dlatego za sprzeczne 
z prawem uznaje się umieszczanie w sklepach zdjęć osób przyłapanych na kra-
dzieży pochodzących z kamer przemysłowych. Jak stwierdził jeden z polskich 
sądów apelacyjnych, „[t]ylko zgoda upoważnia do wykorzystania – publikowa-
nia – wizerunku osoby prywatnej. I to tylko w określonym zakresie, a nie dla 
innych celów, choćby nawet społecznie ważnych”150.

Do kategorii spraw regulowanych przez IV poprawkę zalicza się także kwe-
stie związane z tymczasowym aresztowaniem. Także w tym wypadku w orzecze-
niach Sądu Najwyższego znaleźć można istotne ślady normatywnego charakte-
ru godności człowieka. 

Ważne zarówno z punktu widzenia amerykańskiego prawa, jak i niniejszych 
rozważań jest orzeczenie w sprawie Bell v. Wolfish151 z 1979 r., która dotyczyła 
zgodności z Konstytucją warunków panujących w jednym z nowojorskich aresz-
tów (Metropolitan Correction Center; MCC) dla osób tymczasowo aresztowa-
nych lub wobec których toczą się postępowania karne. Wśród kwestionowanych 
działań znalazły się m.in. praktyki kwaterowania w celach sypialnych dwóch 
osób w pomieszczeniach przewidzianych dla jednej osoby (double-bunking), za-
kaz przyjmowania przesyłanych książek w twardych okładkach pochodzących 
z innych źródeł niż oficjalne, zakaz odbierania paczek żywnościowych od osób 
spoza aresztu, praktyka przeszukania osoby wraz ze sprawdzeniem otworów 
ciała (m.in. usta, odbyt) po wizytach osób spoza aresztu oraz obowiązek pozo-
stawania poza celą w czasie kontroli osobistej przeprowadzanej przez funkcjo-
nariuszy aresztu.

Sąd Najwyższy większością 5 do 4 głosów orzekł, że warunki osadzenia nie 
naruszają praw zatrzymanych. Jednakże idea godności pojawiła się w aż dwóch 
zdaniach odrębnych. Pierwsze z nich sporządził sędzia Marshall, drugie – sędzia 
Stevens (do którego dołączył sędzia Brennan). 

149 Ibidem. 
150 Wyrok SA w Warszawie z 1 stycznia 2009 r. (I ACa 22/09).
151 Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979).
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Sędzia Marshall podkreślił, że przeszukania otworów ciała aresztowanych 
oczekujących na zakończenie procesu są jednym z najcięższych przestępstw 
przeciwko godności jednostki i zwykłej przyzwoitości (personal dignity and 
common decency). Opisując poniżającą procedurę, wskazał, że aresztowany, po 
każdym spotkaniu z osobą z zewnątrz (w tym także pełnomocnikiem proceso-
wym), „musi zdjąć całą swoją odzież, pochylić się, rozewrzeć pośladki i pokazać 
odbyt w celu przeprowadzenia kontroli osobistej przez funkcjonariusza wię-
ziennego. Uwięzione kobiety muszą przyjąć odpowiednią postawę do badania 
pochwy, podczas gdy mężczyźni muszą podnieść swoje genitalia [...], z powo-
du presji czasu, ten upokarzający spektakl często odbywa się w obecności in-
nych więźniów”152. Sędzia argumentował, że już w wyroku sądu niższej instancji 
stwierdzono, że takie rozbieranie się było nieprzyjemne, wstydliwe i upokarza-
jące (unpleasant, embarrassing, and humiliating). Zeznający jako świadek psy-
chiatra wskazał, że powyższe praktyki ulokowały więźniów w najbardziej poni-
żającej pozycji, co potwierdzili sami świadkowie. Wreszcie sędzia przyznał, że 
istniały dowody na to, że rewizje te „budziły wśród zatrzymanych obawy przed 
napaścią seksualną, bólem, były okazją do gróźb użycia przemocy fizycznej ze 
strony strażników i spowodowały, że niektórzy więźniowie zrezygnowali z oso-
bistych wizyt”. Generalnie sytuacja aresztowanych była bez wątpienia wystar-
czająco poważna, aby dla uzasadnienia przeszukań powołać się na standard tzw. 
bezwzględnej konieczności (compelling necessity). W tym jednak wypadku sę-
dzia Marshall uznał za równie bezsporne, że stosowane procedury przeszukań 
nie mogą spełnić tego standardu. Natomiast praktyka strażników jest tak niepo-
trzebnie poniżająca, że „wstrząsa sumieniem (shock the conciense)”153.

Równie krytycznie do procedury nowojorskiego aresztu ustosunkował się 
sędzia Stevens. Przypomniał, że przed wydaniem wyroku skazującego każda 
osoba ma prawo do domniemania niewinności oraz domniemania tego, że nie 
ma zamiaru popełnienia przestępstwa w najbliższej przyszłości. Fakt, że dana 
osoba może nie być w stanie wpłacić kaucję, jest jednak niewystarczającym po-
wodem do poddania jej upokorzeniom (indignities), które byłyby odpowiednią 
karą dla skazanych przestępców154. Sędzia uznał, że kwestionowane praktyki po-
zbawiają zatrzymanych podstawowych praw obywatelskich zadeklarowanych 
w Karcie Praw dużo szerzej niż tylko prawa do opuszczenia zakładu. I choć opi-
nia większości potwierdziła to stanowisko, to jednocześnie odrzuciła jego zna-
czenie. W opinii większości przypomniano bowiem, że w myśl orzeczenia Price 
v. Johnson155 z 1948 r. zgodne z prawem pozbawienie wolności oznacza konieczne 
odwołanie lub ograniczenie wielu praw obywatelskich. Tymczasem dla sędziego 

152 Ibidem.
153 Ibidem.
154 Ibidem.
155 Price v. Johnston, 334 U. S. 266, 334 U. S. 285 (1948). 
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takie zawieszenie lub ograniczenie samo w sobie jest jedną z najbardziej dotkli-
wych kar, jakie społeczeństwo może wymierzyć przestępcy, ponieważ w prak-
tyce narusza jego godność (violates his dignity). W wypadku MCC takie zawie-
szenie praw obywatelskich nie dotyczy bowiem wyłącznie osób, wobec których 
kara jest właściwa (skazanych prawomocnym wyrokiem), albo zatrzymanych, 
którzy stwarzają szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa156. Następnie sędzia 
podkreślił znaczącą rozbieżność między istotnością celów stosowanych praktyk 
a szkodą wyrządzoną zatrzymanym jednostkom. Realność wyrządzanej krzywdy 
nie może podlegać dyskusji. Sędzia uznał, że naruszane w tym miejscu upraw-
nienia i wolności należą do szczególnie chronionych przez normy konstytucyj-
ne. Z tego też względu należy przykładać do ich naruszania szczególną wagę. 
Wobec powyższego procedury stosowane w MCC, według sędziego, są oczywistą 
zniewagą dla godności zatrzymanego jako istoty ludzkiej (the dignity of the de-
tainee as a human being)157. Sędzia Stevens krytycznie ocenił także konfiskatę 
książek lub paczek, które zatrzymany otrzymuje z zewnątrz, w ten sposób bo-
wiem eliminuje się jeden z nielicznych kontaktów zatrzymanego ze światem ze-
wnętrznym. Ponadto praktyka przeszukiwania rzeczy osobistych zatrzymanego 
pod jego nieobecność narusza nie tylko jego prywatność, ale i pewien poziom 
„minimalnej godności (minimal dignity)”, na co zwrócono uwagę już w wyroku 
sądu niższej instancji158. 

Niezwykle charakterystyczne dla amerykańskiego pojmowania ochrony 
przed naruszeniem cielesnej integralności było orzeczenie w sprawie Winston 
v. Lee159 z 1985 r. Warto od razu podkreślić, że wyrok był jednomyślny. Spra-
wa dotyczyła napadu na sklep, w czasie którego napastnik został postrzelony 
w lewy bok przez broniącego swojej własności sklepikarza. Kilkanaście mi-
nut po tym zajściu policja znalazła kilka ulic dalej krwawiącego z lewego boku 
Rudolpha Lee. Zabrano go do szpitala, a później został on rozpoznany przez 
właściciela sklepu. Po postawieniu mu zarzutów sąd zezwolił na przeprowa-
dzenie zabiegu chirurgicznego w celu odzyskania pocisku nadal znajdującego 
się w boku Rudolpha Lee. Sąd zgodził się na ten zabieg, uznając argument, że 
będzie to operacja stosunkowo nieinwazyjna i przeprowadzona zostanie bez 
potrzeby znieczulenia ogólnego. Lee odwołał się od tej decyzji, jednocześnie 
po prześwietleniu rentgenem okazało się, że konieczna jest znacznie poważ-
niejsza operacja. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy sąd stwierdził, że taka 
operacja jest niedopuszczalna. 

Sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego, który musiał zdecydować, 
czy IV poprawka uniemożliwia państwu zmuszenie podejrzanego do poddania 

156 Ibidem.
157 Ibidem.
158 United States Ex Rel. Wolfish v. Levi, 439 F. Supp. 114 (S.D.N.Y. 1977).
159 Winston v. Lee, 470 U.S. 753 (1985).
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się operacji w celu uzyskania dowodów przestępstwa. Sąd jednomyślnie orzekł, 
że proponowana operacja naruszyłaby prawo pozwanego do osobistego bezpie-
czeństwa, a przeszukiwanie nie byłoby uzasadnione zgodnie z IV poprawką. 
W uzasadnieniu sporządzonym przez sędziego Brennana pojawiło się niezwykle 
istotne wskazanie godnościowych interesów jednostki w jej prywatności i nie-
tykalności cielesnej (the individual’s dignitary interests in personal privacy and 
bodily integrity)160. 

W wyroku wykorzystano reguły ustanowione w sprawie Schmerber v. Califor-
nia i stwierdzono, że dopuszczalność ingerencji chirurgicznych (naruszających 
powierzchnię ciała) w celu uzyskania dowodów przestępstwa zależy od indywi-
dualnych okoliczności. Sąd nie może kierować się wyłącznie interesem organów 
ścigania w postaci chęci zdobycia dowodów procesowych. Zezwalając na naru-
szenie prywatności, sąd każdorazowo musi dokonać oceny i ważyć określone 
wartości. W tym wypadku z jednej strony będzie to interes społeczny w postaci 
sprawiedliwego procesu, w którym winni otrzymują karę, a niewinni są uwal-
niani od odpowiedzialności. Z drugiej strony, aby ocenić zasadność (reasonable-
ness) ingerencji w tej sytuacji, musi brać pod uwagę zakres, w jakim procedura 
może zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu jednostki oraz zakres ingerencji 
w godnościowe interesy jednostki wynikające z jej prywatności i nietykalności 
cielesnej (the individual’s dignitary interests in personal privacy and bodily integ- 
rity). Ponownie odwołując się do dotychczasowej linii orzeczniczej, wskazano, 
że „nadrzędną funkcją IV poprawki jest ochrona prywatności i godności jednost-
ki przed nieuzasadnionym wtargnięciem państwa” (Schmerber v. California) i że 
te wartości są podstawowe dla wolnego społeczeństwa (basic to a free society) 
(Wolf v. Colorado i Mapp v. Ohio). Następnie podano przykłady naruszeń poczu-
cia prywatności i bezpieczeństwa, które muszą być rozpatrywane w kontekście 
IV poprawki: wtargnięcie do czyjegoś mieszkania161, podsłuchiwanie rozmów te-
lefonicznych162 lub zmuszenie osoby do udania się z funkcjonariuszami policji 
na posterunek163. Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą tego typu działania nie 
powodują nadmiernej ingerencji ani nie naruszają integralności cielesnej. Nawet 
takie działania, które naruszą tę integralność (np. pobranie krwi, „powszechne 
w dzisiejszych czasach okresowych badań lekarskich”), są dopuszczalne, co uza-
sadniono w sprawie Schmerber. 

Wreszcie sędzia Brennan, odnosząc się do rozpatrywanej sprawy, przedsta-
wił, jak takie porównanie i ważenie wartości powinno wyglądać. Po pierwsze, 
operacja, której dotyczy wniosek, będzie w istotny sposób naruszać chronione 
interesy pozwanego. Po drugie, ryzyko związane z operacją, choć początkowo 

160 Ibidem.
161 Payton v. New York, 445 U. S. 573 (1980).
162 Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967).
163 Dunaway v. New York, 442 U. S. 200 (1979).
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uznane za niezbyt poważne, jest przedmiotem poważnych sporów. Według sę-
dziego już sama tego typu niepewność z punktu widzenia medycznego prze-
mawia przeciwko uznaniu operacji za „rozsądną (reasonable)” w rozumieniu  
IV poprawki. Po trzecie, naruszenie prywatności pozwanego wskutek chirur-
gicznego zabiegu można scharakteryzować jedynie jako poważne (severe). Na 
koniec zaś sędzia wskazał, że chociaż kula ta może okazać się przydatna dla poli-
cji w ściganiu pozwanego, to nie wykazano jednak, że jest ona dla niej bezwględ-
nie potrzebna (compelling need)164.

Kwestii naruszenia praw chronionych przez IV poprawkę dotyczyła także 
sprawa United States v. Montoya de Hernandez165 z 1985 r. Rosa Elvira Mon-
toya de Hernandez została zatrzymana na lotnisku w Los Angeles po przylocie 
z Bogoty. Urzędnicy celni w jej paszporcie znaleźli pieczątki dokumentujące 
osiem podróży z Bogoty do Miami lub Los Angeles. Po dalszych przesłucha-
niach celnicy zatrzymali Hernandez, podejrzewając, że przemyca ona narko-
tyki w swoim przewodzie pokarmowym. Po 16 godzinach pobytu w areszcie, 
gdzie podejrzana nie skorzystała z łazienki, na podstawie nakazu sądowego 
została skierowana do szpitala na badania. Tam w ciągu czterech dni wyda-
liła 89 baloników wypełnionych kokainą (łącznie ponad pół kilograma). Sąd 
I instancji skazał ją za przemyt narkotyków, jednakże sąd apelacyjny uchylił 
wyrok, wskazując, że zatrzymanie Hernandez naruszyło klauzulę IV poprawki,  
ponieważ urzędnicy celni nie mieli tzw. wyraźnych przesłanek (clear indica-
tion), że przemyca ona narkotyki.

Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy Hernandez mogła być 
legalnie przetrzymywana cztery dni przez funkcjonariuszy celnych, którzy słusz-
nie podejrzewali, że usiłuje przemycić w swoim ciele narkotyki. Sąd większością 
7 do 2 głosów uchylił wyrok apelacji, wskazując, że nawet kilkudniowe zatrzy-
manie podróżnego na granicy jest zasadne, jeśli funkcjonariusze służb celnych 
mają uzasadnione podejrzenie (reasonable suspicion), że przemyca on w swoim 
organizmie narkotyki. Standard uzasadnionego podejrzenia według Sądu wpro-
wadził konieczną równowagę między ochroną praw jednostki a ochroną inte-
resu publicznego. Odwołanie do idei godności człowieka pojawiło się w zdaniu 
odrębnym sędziego Brennana, który nie zgodził się z opinią większości. Dołą-
czył do niego sędzia Marshall. Brennan wskazał, że urzędnicy celni nie powinni 
móc korzystać z niższych standardów wobec osób przekraczających granicę USA 
aniżeli wobec osób na ich terytorium. Wobec tych osób zatrzymania na czas 
nieokreślony są bowiem dopuszczalne jedynie za zgodą odpowiednich organów, 
a ta może być udzielona jedynie wtedy, gdy istnieje tzw. prawdopodobny motyw 
(probable cause) popełnienia przestępstwa166. 

164 Winston v. Lee, 470 U.S. 753 (1985).
165 United States v. Montoya de Hernandez, 473 U.S. 531 (1985).
166 Ibidem.
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Brennan zaczął sprzeciw od stwierdzenia, że mamy do czynienia z bu-
dzącym obrzydzenie i smutek epizodem, do którego doszło na amerykańskiej 
granicy. Stwierdził, że skazana została zatrzymana przez celników, ponieważ 
odpowiadała profilowi przemytnika. Powód ten nie był równoznaczny ze stan-
dardem prawdopodobnego motywu, gdyż mógł skutkować najwyżej uzasad-
nionym podejrzeniem, że Hernandez może być zaangażowana w taki proceder. 
Ponadto podkreślił fatalne warunki, w jakich była przetrzymywana. Sędzia pisał 
o nieokreślonym w czasie przetrzymywaniu w obskurnym, odciętym od świata 
zewnętrznego pomieszczeniu na zapleczu, braku podstawowych udogodnień, 
które zostałyby zapewnione nawet najbardziej groźnym przestępcom, oraz wie-
lokrotnie powtarzających się rewizjach osobistych. Według Brennan działania te 
były znacznie ostrzejsze niż warunki zwykłego zatrzymania i aresztu. Wszystko 
to spowodowało, że sędzia określił potraktowanie Hernandez jako skrajne naru-
szenie prywatności i godności (personal privacy and dignity)167. 

Jak wskazuje się w doktrynie prawa konstytucyjnego, zmiana w podejściu 
do ochrony integralności cielesnej nastąpiła w końcu lat 80. wraz z rozpoczę-
ciem ogólnoamerykańskiej kampanii antynarkotykowej168. Wyrazem tego były 
dwa orzeczenia wydane tego samego dnia, tj. 21 marca 1989 r., w sprawach Skin-
ner v. Railway Labor Executives Association169 oraz National Treasury Employees 
Union v. Von Raab170. 

Precedensowa sprawa Skinner v. Railway Labor Executives Association doty-
czyła konstytucyjności przepisów nakładających obowiązek poddania się przez 
pracowników kolei testom na obecność alkoholu i narkotyków w krwi lub mo-
czu. Federalna Administracja Kolejowa (Federal Railway Administration, FRA) 
wydała przepisy przewidujące obowiązkowe badania krwi i moczu pracowni-
ków uczestniczących w wypadkach kolejowych, które to badania miały na celu 
ustalenie, czy w czasie wypadku byli pod wpływem alkoholu lub narkotyków; 
przyjęła również przepisy zezwalające kolejom na przeprowadzanie testów od-
dechowych i badań moczu pracowników, którzy naruszyli zasady bezpieczeń-
stwa. Powyższe przepisy zostały zaskarżone przez kolejowe związki zawodowe. 
Sąd Najwyższy zezwolił na stosowanie testów na obecność narkotyków wobec 
pracowników publicznych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem 
(employees engaged in safety-sensitive tasks). Orzekł, że interes rządu w zapew-
nieniu bezpieczeństwa kolei krajowych stanowił „szczególną potrzebę (special 
need)”, która uzasadniła odejście od standardowych reguł ochrony prywatności. 

167 Ibidem.
168 W 1988 r. Kongres uchwalił ustawę (National Narcotics Leadership Act), która przewidywa-

ła utworzenie Urzędu ds. Narodowej Polityki Kontroli Narkotyków (Office of National Drug Con-
trol Policy, ONDCP).

169 Skinner v. Railway Lab. Execs. Ass’n, 489 U.S. 602 (1989).
170 Nat’l Treas. Emp. Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989).
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W tym wypadku interes publiczny w postaci zapewnienia bezpieczeństwa i za-
pobiegania wypadkom przeważył nad interesami jednostek i był na tyle poważ-
ny, że uzasadnił zmniejszenie „oczekiwań dotyczących prywatności (expecta-
tions of privacy)” pracowników kolei. Orzeczenie jest jednak istotne dlatego, że 
idea godności człowieka pojawiła się zarówno w opinii większości, jak i zdaniu 
odrębnym, choć w tym wypadku ochrona tej wartości przegrała z ochroną istot-
nych interesów państwowych, za jakie uznano bezpieczeństwo podróżujących 
kolejami. 

W imieniu Sądu uzasadnienie wyroku sporządził sędzia Anthony Kenne-
dy171. Podkreślił, że IV poprawka chroni prywatność, godność i bezpieczeństwo 
jednostek (privacy, dignity, and security of persons) wobec arbitralnych działań 
realizowanych w imieniu władzy. Temu właśnie służy obowiązek uzyskania na-
kazu przeszukania, którego najistotniejszym celem jest ochrona interesów jed-
nostki. Sądowa zgoda gwarantuje obywatelowi, że ingerencja jest dozwolona 
przez prawo oraz że jej cele i zakres są ściśle ograniczone. Jednakże sędziowie 
wskazali, że istnieje ważny interes społeczny w postaci zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego, który rodzi specjalne potrzeby (special needs)172. Przeważa on 
nad innymi racjami, m.in. nad wspomnianym prawem do prywatności i inte-
gralności cielesnej173.

Innego zdania był sędzia Marshall (dołączył do niego sędzia Brennan), który 
w swoim sprzeciwie nie zgodził się z tokiem rozumowania większości. Sędzia 
podkreślił, że nie zastanawiał się nad tym, czy zadeklarowana wojna z narko-
tykami jest dobrą i właściwą polityką dotyczącą porządku publicznego (public 
policy). Doniosłość walki z narkotykami uznał za niekwestionowaną. Wątpliwo-
ści miał jednak co do proponowanych narzędzi, tj. obowiązkowych badań krwi 
i moczu, które uznał za szczególnie drakońskie (particularly draconian). Sędzia 
Marshall przypomniał doświadczenia historyczne, które pokazują, że poważne 
zagrożenia dla wolności często pojawiają się w wyjątkowych okolicznościach, 
kiedy to prawa obywatelskie wydają się „zbyt ekstrawaganckie” do utrzyma-
nia. Jako przykład podał obozy relokacyjne dla osób pochodzenia japońskiego 
i działania okresu maccartyzmu. W opinii sędziego doświadczenia historyczne 
dobitnie ukazują, że kiedy pozwala się na poświęcenie podstawowych wolno-

171 Anthony Kennedy (ur. 1936) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1988–2018, nominowany 
przez prezydenta Reagana; szerzej zob. Anthony Kennedy. United States Jurist [online], [w:] Encyclo-
paedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Anthony-Kennedy [dostęp 4.08.2018]. 

172 Skinner v. Railway Lab. Execs. Ass’n, 489 U.S. 602 (1989).
173 Orzeczenie posłużyło potem do uzasadnienia tzw. doktryny wyjątkowych potrzeb (special 

needs doctrine), która zakłada ograniczenie praw obywatelskich chronionych przez IV poprawkę np. 
ze względu na walkę z zagrożeniem terrorystycznym. Szerzej na ten temat: E. Lichtblau, In Secret, 
Court Vastly Broadens Powers of NSA, The New York Times, 6.07.2013 [online], http://www.nytimes.
com/2013/07/07/us/in-secret-court-vastly-broadens-powers-of-nsa.html?_r=0 [dostęp 19.08.2018].
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ści w imię rzeczywistej lub domniemanej sytuacji krytycznej, za każdym razem 
społeczeństwo potem tego żałuje. Według Marshalla, pozwalając rządowi na 
zmuszanie całych załóg kolejowych do poddawania się inwazyjnym badaniom 
krwi i moczu, nawet jeśli brak w nim jakichkolwiek dowodów używania nar-
kotyków, alkoholu lub innych wykroczeń, Sąd Najwyższy przyłącza się do tych 
„krótkowzrocznych ocen”, które pozwalają w wyjątkowych sytuacjach na ograni-
czenie podstawowych praw konstytucyjnych. Te uprawnienia według sędziego 
padły ponownie ofiarą chwilowej sytuacji kryzysowej. Potrzeby FRA przeważyły 
nad prawami jednostek – ich godnością i prywatnością (personal dignity and pri-
vacy), ponieważ zezwolono na masowe testy toksykologiczne osób, które nigdy 
nawet nie dały powodów do podejrzeń174. 

Sędzia Marshall uznał, że zmuszenie osoby do poddania się badaniu narusza 
osobistą prywatność i godność (personal privacy and dignity) chronione przez 
IV poprawkę przed nieuzasadnionym naruszeniem. Przypomniał wcześniejsze 
reguły, wedle których „nawet ograniczone przeszukanie odzieży zewnętrznej 
[...] stanowi poważną, choć krótką ingerencję w cenione bezpieczeństwo oso-
biste i z pewnością musi to być irytujące, przerażające i może upokarzające do-
świadczenie”, co Sąd stwierdził już 1968 r. w sprawie Terry v. Ohio175. Przypomniał 
także, że Sąd Najwyższy w sprawie Schmerber v. California uznał, że ze względu 
na inwazyjność pobierania krwi policja powinna mieć wcześniej dowody na spo-
żywanie alkoholu przez podejrzanego. Reguła ta uzasadniona jest interesem jed-
nostki wynikającym z godności człowieka i jego prywatności (human dignity and 
privacy). Dla uzasadnienia swojego stanowiska sędzia Marshall odwołał się do 
opinii prof. Charlesa Frieda176, wedle którego „w naszej kulturze funkcje wydal-
nicze są chronione w mniejszym lub większym stopniu przez absolutną prywat-
ność, także sytuacje, w których ta prywatność jest naruszana, są doświadczane 
jako bardzo niepokojące, jako naruszające godność i poczucie własnej wartości 
(dignity and self-esteem)”177. Marshall uznał również, że nawet gdyby zaakcep-
tować stanowisko większości co do charakteru omawianych testów, nie sposób 
uznać ich za zgodne z IV poprawką. Koszty w postaci naruszenia wolności oso-
bistej znacznie bowiem przewyższają korzyści płynące ich przeprowadzania. 
Sędzia uznał, że jedynie przez błędne zminimalizowanie zagrożeń w stosunku 
do interesów zachowania godności i prywatności (privacy and dignity interests) 

174 Skinner v. Railway Lab. Execs. Ass’n, 489 U.S. 602 (1989).
175 Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). 
176 Charles Fried – amerykański prawnik, w latach 1985–1989 prokurator generalny Stanów 

Zjednoczonych. 
177 Ch. Fried, Privacy, The Yale Law Journal 77(3), 1968, s. 487. Jak jednak zauważył Fried, jest 

to kwestia kulturowa, tzn. można sobie wyobrazić społeczeństwo, w którym powyższe kwestie nie 
byłyby objęte taką ochroną, w podobny sposób zaś byłyby traktowane np. jedzenie i picie; ibidem, 
s. 488. 
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i bezkrytyczne zawyżenie domniemanych korzyści z przeprowadzanych testów 
pozostali sędziowie mogli orzec, jak w opinii większości178.

Tego samego dnia Sąd Najwyższy wydał wyrok w drugiej sprawie dotyczącej 
badań na obecność narkotyków. Było to orzeczenie w sprawie National Treasury 
Employees Union v. Von Raab179 z 1989 r. W 1986 r. Federalna Służba Celna (U.S. Cus- 
toms Service) wprowadziła obowiązkowe testy na obecność narkotyków w orga- 
nizmie dla kilku kategorii pracowników. Po pierwsze, dla tych osób, które starały 
się o awans lub przeniesienie na stanowiska bezpośrednio związane z działalnością 
antynarkotykową. Po drugie, dla tych, którzy byli uprawnieni do noszenia broni 
palnej, i po trzecie, dla tych osób, które mają dostęp do informacji niejawnych. 
Jeden ze związków zawodowych (National Treasury Employees Union) zarzucił 
programowi naruszenie postanowień IV poprawki, jednakże rozpatrujący sprawę 
sąd orzekł na niekorzyść związku zawodowego. Związek odwołał się następnie do 
Sądu Najwyższego. 

Sąd Najwyższy większością głosów 5 do 4 głosów utrzymał w mocy wyrok 
sądu w zakresie dwóch pierwszych kategorii stanowisk urzędników celnych. 
Uchylił natomiast obowiązek badań dla osób mających dostęp do informacji 
niejawnych, argumentując, że kwestionowane regulacje w tym aspekcie zbyt 
szeroko obejmowały krąg pracowników, którzy na ogół nie mieliby dostępu 
do informacji niejawnych o wysokim poziomie tajności. Sąd swoje stanowisko 
uzasadniał „istotnymi interesami (substantial interests)” publicznymi w posta-
ci przeciwdziałania handlu narkotykami, co w jego opinii uzasadniało odejście 
od standardowych reguł związanych z przeszukaniami. Sąd Najwyższy w swoim 
wyroku podkreślił, że służby celne są „pierwszą linią obrony” przed przemytem 
narkotyków. Uznał też, że należy porównać i zrównoważyć interes publiczny 
z troską jednostki o prywatność. W tym jednak wypadku interes publiczny prze-
ważał nad interesami ochrony prywatności osób ubiegających się o awans na 
określone stanowiska. Te osoby bowiem mają mniejsze oczekiwania co do pry-
watności (diminished expectation of privacy) ze względu na szczególne i oczy-
wiste, fizyczne i etyczne wymagania stawiane kandydatom na te stanowiska180. 

Dla przedmiotu niniejszych badań istotne jest nie tyle uzasadnienie opinii 
większości, ile zdania odrębne. Opinii większości nie podzieliło aż czterech sę-
dziów. Jeden sprzeciw złożył sędzia Marshall, do którego dołączył sędzia Bren-
nan. Sędzia Marshall podkreślił, że jego zdanie odrębne jest podyktowane tymi 
samymi względami, co w wypadku wyżej omawianej sprawy Skinner v. Railway 
Labor Executives Association. Mamy więc do czynienia z kolejną sprawą, w któ-
rej pojawiają się istotne odwołania do normatywnego charakteru godności czło-
wieka. 

178 Skinner v. Railway Lab. Execs. Ass’n, 489 U.S. 602 (1989).
179 Nat’l Treas. Emp. Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989).
180 Ibidem.
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Natomiast drugi sprzeciw złożył sędzia Antonin Scalia181 (dołączył do nie-
go sędzia Stevens). Także w tym zdaniu odrębnym pojawiły się istotne ślady 
normatywnego charakteru godności człowieka. Sędzia wskazał, że w omawia-
nej sprawie sporną kwestią nie jest to, czy pracownikom służby celnej można 
zgodnie z Konstytucją odmówić awansu, a nawet zwolnić ich z pracy w wypad-
ku wykrycia zażywania przez nich narkotyków. Problemem jest to, jakie kroki 
można podjąć w celu wykrycia tych narkotyków. Odwołując się do orzeczenia 
w sprawie Skinner v. Railway Labor Executives Association, wskazał, że wedle 
władz federalnych dopuszczalne jest zmuszenie pracowników do oddawania 
moczu w obecności osoby trzeciej, czyli do czynności, która jest uznawana za 
jedną z najbardziej intymnych chronionych ideą prywatności. Podkreślił, że jest 
to typ przeszukania, przed którym chroni IV poprawka, uznając za oczywiste, że 
„jest to rodzaj poszukiwań szczególnie niszczących prywatność i naruszających 
godność jednostki (destructive of privacy and offensive to personal dignity)”182. 

Scalia przypomniał, że dotychczas prawo (na podstawie reguły zawartej 
w orzeczeniu Bell v. Wolfish) zezwalało na przeszukanie ciała bez konieczności 
wcześniejszego zatrzymania i aresztu oraz bez podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa przez przeszukiwanego wyłącznie w wypadku więźniów, powołując 
się na wyjątkowo niebezpieczny charakter tego środowiska. W sprawie Skinner 
v. Railway Labor Executives Association Sąd Najwyższy zezwolił na przeszukanie 
(jak to ujął Scalia – mniej inwazyjne wobec ciała) pracowników kolei uczestni-
czących w wypadkach kolejowych. Scalia zgodził się w tym orzeczeniu ze stano-
wiskiem większości, ponieważ w czasie procesu udowodniono określoną często-
tliwość zażywania narkotyków i spożywania alkoholu przez pracowników kolei 
oraz wykazano ścisły związek między tymi zjawiskami a poważnymi szkodami 
(grave harm), m.in. w postaci wypadków kolejowych. Te argumenty sprawiły, że 
w ocenie Sądu tego typu działania, jak testy, były uzasadnionym (reasonable) 
środkiem ochrony społeczeństwa. Jednakże w tej sprawie Scalia uznał, że nie ma 
mowy o analogicznej sytuacji. Odmówił przyłączenia się do opinii większości, 
ponieważ w niniejszej sprawie nie pojawił się żaden z powyższych argumentów 
(ani częstotliwość używania, ani związek ze szkodą). Dlatego zdaniem Scalii 
proponowane obowiązkowe badania moczu są jedynie pozornym i symbolicz-
nym narzędziem w walce z narkotykami, a w praktyce stanowią swego rodzaju 

181 Antonin Scalia (1936–2016) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1986–2016, nominowany 
przez prezydenta Reagana, był pierwszym sędzią Sądu Najwyższego pochodzenia włoskiego; zde-
cydowany przeciwnik doktryny aktywizmu sędziowskiego (judicial activism), orędownik orygina-
lizmu (szerzej na temat oryginalizmu zob. G. Maroń, Oryginalizm Antonina Scalii jako teoria wy-
kładni prawa, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2010, nr 4[3], s. 23–52); szerzej zob. Antonin Scalia. 
United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biogra-
phy/Antonin-Scalia [dostęp 4.08.2018]. 

182 Nat’l Treas. Emp. Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989).
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umniejszenie prywatności i godności ludzkiej (immolation of privacy and hu-
man dignity)183. Scalia również stwierdził, że decyzja Sądu byłaby mniej nega-
tywna w swych skutkach, gdyby ograniczała się jedynie do tych pracowników, 
którzy mają kontakt z narkotykami. Niemniej w sytuacji, w której Sąd zezwala 
na badania także pracowników mających kontakt z bronią palną (ponieważ pija-
ni lub pod wpływem narkotyków mogą nią wyrządzić innym krzywdę), zbytnio 
rozszerzył ten katalog, narażając ogromną liczbę funkcjonariuszy publicznych 
na niepotrzebne upokorzenie (indignity). Logicznym następstwem tego jest 
traktowanie w ten sposób wszystkich pracowników, którzy w czasie pracy mogą 
zagrozić zdrowiu lub życiu innych, np. kierowców samochodów, robotników bu-
dowlanych, a nawet osób pilnujących na przejściu dla pieszych dzieci idące do 
szkoły. Krytycznie także ocenił argumentację wspierającą wprowadzenie testów. 
Uznał, że rzeczywistą przyczyną jest pewna gra pozorów, pokazanie determi-
nacji administracji rządowej i tego, że agencje federalne poważnie traktują woj-
nę z narkotykami. Dokonuje się to jednak w sposób, który narusza prywatność 
i stanowi zniewagę dla godności człowieka (invasion of their privacy and affront 
to their dignity)184.

Na koniec Scalia podkreślił, że powyższy wyrok przynosi dwa negatywne 
skutki. Po pierwsze, Sąd zezwala na naruszenie godności człowieka pracowni-
ków straży granicznej. Po drugie jednak, szkody poniosą wszyscy, którzy będą 
podlegać władzy tych funkcjonariuszy publicznych. Jeśli bowiem okazano im 
tak mały szacunek dla ich prywatności i godności, trudno będzie od nich wy-
magać okazywania większego szacunku dla godności i prywatności pozostałych 
obywateli185.

W podsumowaniu rozważań dotyczących znaczenia godności człowieka dla 
interpretacji praw zawartych w IV poprawce warto wskazać na dwie związane 
ze sobą kwestie. Analiza powyższych orzeczeń pokazuje, że godność człowieka 
często pojawiała się tu obok odwołań do prywatności. Na konstytucyjny charak-
ter tej drugiej wskazali wybitni prawnicy Samuel D. Warren i Louis D. Brandeis 
w klasycznym dla amerykańskiej jurysprudencji artykule The Right to Privacy186. 
Przez dziesięciolecia prawo do prywatności i jego doktryna były pieczołowicie 
rozwijane w amerykańskiej teorii prawa i praktyce orzeczniczej. Pojawienie się 
idei godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego doprowadziło do 
tego, że w doktrynie prawa pojawiły się opinie, iż idea ta winna stać się (obok 

183 Ibidem.
184 Ibidem. 
185 Ibidem. 
186 S.D. Warren, L.D. Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law Review 4(5), 1890, s. 193–220. 

Wśród polskiej literatury na ten temat warto wskazać monografię K. Motyki, Prawo do prywatności 
i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka, Lublin 2006. 
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prywatności) podstawową regułą interpretacyjną treści IV poprawki187, a nawet 
iż idea godności powinna zastąpić „fikcję prywatności”, celem stworzeniu stabil-
ności i przewidywalności w szeregu sfer prawa188. 

4.  Ochrona przed okrutnym traktowaniem (VIII poprawka)

Zgodnie z VIII poprawką nie wolno żądać nadmiernych kaucji, nakładać nad-
miernych grzywien ani wymierzać kar okrutnych lub niezwyczajnych (cruel and 
unusual punishment)189. W amerykańskiej nauce prawa podkreśla się, że w spra-
wach dotyczących tej poprawki odwoływanie się do ludzkiej godności odgrywa 
bardzo istotną rolę. W wypadku spraw dotyczących wyłącznie kary śmierci jednak 
ten normatywny wpływ godności człowieka bywa określany jako słaby i bez zna-
czenia (weak and meaningless)190. Stanowisko takie jest uzasadniane zapewne tym, 
że Stany Zjednoczone są jednym z nielicznych państw, w którym nadal wykonuje 
się karę śmierci. W 2018 r. przewidywało ją 31 kodeksów stanowych. Jedyny czas, 
kiedy w USA nie wykonywano kary głównej, to lata 1972–1976. Był to efekt wyro-
ku w sprawie Furman v. Georgia191. Orzeczenie wymusiło bowiem na Kongresie 
oraz stanowych legislaturach wprowadzenie zmian, które miały sprawić, aby kara 
śmierci nie była orzekana i wykonywana w sposób arbitralny i dyskryminujący. 

Aby poniższe rozważania umieścić w szerszym kontekście, warto spojrzeć 
na dane statystyczne dotyczące kary śmierci. W 2017 przeprowadzano w USA  
23 egzekucje, a do 18 lipca 2018 r. – 14. Łącznie od 1976 r. w Stanach Zjedno-
czonych przeprowadzono 1474 egzekucje192. Jednocześnie warto dla porównania 
wskazać, że zniesienie kary śmierci (w czasie pokoju) przewidziano w 1983 r. 
w Protokole nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-
ności, w którym art. 1 stanowi, że znosi się karę śmierci i nikt nie może być ska-
zany na taką karę ani nie może nastąpić jej wykonanie. Drugim dokumentem 
dotyczącym tego zagadnienia jest Protokół nr 13 z 2002 r. przewidujący zniesie-
nie kary śmierci także podczas wojny. 

Odpowiednikiem VIII poprawki w polskim systemie prawa jest art. 40 Kon-
stytucji RP, który stanowi, że nikt nie może być poddany torturom ani okrut-

187 J.D. Castiglione, Human Dignity under the Fourth Amendment, Wisconsin Law Review 
2008, nr 4(655), s. 101. 

188 J.M. Miller, Dignity as a New Framework: Replacing the Right to Privacy, Thomas Jefferson 
Law Review 30, 2007, s. 51. 

189 Konstytucja Stanów, op. cit., s. 57. 
190 M. Goodman, Human Dignity in Supreme Court Constitutional Jurisprudence, Nebraska 

Law Review 84(3), 2003, s. 773.
191 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).
192 Death Penalty Information Center, Facts about the Death Penalty [online], https://death-

penaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf [dostęp 30.07.2018].
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nemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Jednocześnie 
zakazuje on stosowania kar cielesnych. Jak podkreśla się w doktrynie prawa 
konstytucyjnego i prawa karnego, zawarte w nim zakazy odnoszą się także do 
wymierzania i egzekwowania kar przez właściwe władze państwowe, np. sądy. 
Natomiast co do kary śmierci przypomnieć należy, że po II wojnie światowej 
w Polsce kara śmierci przewidziana była w Kodeksie karnym z 1969 r. (wyko-
nywano ją przez powieszenie). Jednakże od 1988 r. nie wykonywano wyroków 
kary śmierci, od 1995 zaś obowiązywało moratorium na jej wykonywanie. Wraz 
z wejściem w życie nowego Kodeksu karnego z 1997 r. zniesiono ją i zastąpiono 
karą dożywotniego pozbawienia wolności. 

Bezsprzecznie problematyka zgodności kary śmierci z ideą godności czło-
wieka jest niezwykle istotna, a debata nad dopuszczalnością jej wykonywania 
jest wyjątkowo trudna po obu stronach Atlantyku. Natomiast zakres przedmio-
towy VIII poprawki jest szerszy. Dlatego najpierw omówiono problematykę nor-
matywnego wpływu godności człowieka na pojmowanie pojęcia kary okrutnej 
i wymyślnej, a następnie normatywny wpływ godności człowieka na orzekanie 
i sposoby wykonywania kary śmierci. 

4.1.  Godność człowieka jako wartość definiująca istotę kary  
okrutnej i wymyślnej193

Za jedno z najistotniejszych orzeczeń dla problemu badawczego w kontek-
ście VIII poprawki uznać należy wyrok w sprawie Trop v. Dulles194 z 1958 r. Sąd 
Najwyższy stanął w nim na stanowisku, że to właśnie idea godności człowieka 
leży u podstaw zakazu kar okrutnych i wymyślnych, który ustanowiła VIII po-
prawka. Ponadto określił standardy, które do dziś kształtują linię orzeczniczą 
w sprawach dotyczących sposobu karania przestępców. 

Sprawa dotyczyła Alberta Tropa, który w czasie II wojny światowej służył 
jako szeregowiec w armii amerykańskiej. W 1944 r. jego jednostka stacjonowa-
ła w Casablance, w Maroku. Trop za naruszenia dyscyplinarne został ukarany 
aresztem, z którego uciekł. Już dzień później poddał się jednak napotkanemu 
amerykańskiemu patrolowi wojskowemu. Za swój czyn został oskarżony o de-
zercję i skazany na trzy lata ciężkich robót, utratę żołdu oraz dyscyplinarne wy-
rzucenie z wojska. W 1952 r. Trop wystąpił o wydanie mu paszportu. Jego wnio-
sek został odrzucony na podstawie ustawy o obywatelstwie z 1940 r. Zgodnie z jej 
regulacjami osoba, która jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, czy to przez 

193 Autor zamiennie będzie używał terminów: „wymyślna”, „nietypowa” i „niezwykła”, ponie-
waż takie tłumaczenia powszechnie pojawiają się w polskich pracach amerykanistycznych dotyczą-
cych VIII poprawki.

194 Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958).
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urodzenie, czy naturalizację, traci obywatelstwo wskutek dezercji z sił zbrojnych 
Stanów Zjednoczonych w czasie wojny, pod warunkiem że zostanie ona skazana 
przez sąd wojenny i w wyniku takiego skazania zostanie zwolniona lub dyscy-
plinarnie zwolniona ze służby w siłach zbrojnych USA. Zarówno sąd I, jak i sąd 
II instancji na podstawie wskazanych przepisów odmówiły wydania wyroku po-
twierdzającego, że Trop nadal jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Wsku-
tek skargi Tropa sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego, który musiał 
odpowiedzieć na pytanie, czy przepis znowelizowanej ustawy o obywatelstwie 
dopuszczał karę niezgodną z Konstytucją, zezwalając na pozbawienie obywatel-
stwa osoby skazanej w czasie wojny za dezercję. 

Sąd Najwyższy większością 5 do 4 głosów uznał, że kara pozbawienia obywa-
telstwa przewidziana w przepisach ustawy z 1940 r. jest karą okrutną i wymyśl-
ną w znaczeniu VIII poprawki, a przez to jest niekonstytucyjna. Uzasadnienie 
rozpoczął od zwrócenia uwagi na fakt, że dokładny zakres sformułowania „kara 
okrutna i nietypowa” nie został szczegółowo określony w orzecznictwie. Jednak-
że jego interpretacja jest mocno zakorzeniona w anglosaskiej tradycji wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych. Sformułowanie zawarte w Konstytucji po-
chodzi bowiem bezpośrednio z angielskiej Bill of Rights z 1688 r.195, a zasada, 
którą ona reprezentuje, wywodzi się z jeszcze z Wielkiej Karty Swobód. Sąd sta-
nowczo stwierdził, że podstawową koncepcją leżącą u podstaw VIII poprawki 
jest godność człowieka (the dignity of man). Państwo ma prawo do wymierzania 
kar, niemniej celem poprawki jest zapewnienie wykonywania tych uprawnień 
w granicach cywilizowanych standardów (civilized standards). W zależności od 
rodzaju przestępstwa mogą zostać nałożone grzywny, więzienie, a nawet egze-
kucja, ale jakakolwiek technika wykraczająca poza granice tych tradycyjnych kar 
jest konstytucyjnie wątpliwa (constitutionally suspect)196. 

Jednocześnie Sąd Najwyższy zauważył, że do tej pory rzadko zajmował się 
wyjaśnianiem i interpretowaniem VIII poprawki. Według sędziów wynikało to 
z faktu, że Stany Zjednoczone to oświecona demokracja (enlightened democracy). 
Sąd podkreślił, że sformułowania poprawki nie są precyzyjne, a ich zakres nie 
jest statyczny. Dlatego też treść VIII poprawki musi być interpretowana zgodnie 
z ewoluującymi normami przyzwoitości (evolving standards of decency), któ-
re wyznaczają cywilizacyjny postęp rozwijającego się społeczeństwa. W opinii 
większości odwołano się do poglądów sędziego Charlesa Clarka197, które zawarł 

195 W punkcie 10 ustawy o prawach z 1688 r., zatytułowanym „Wygórowane kaucje”, ustalono, 
że nie będzie się żądać wygórowanych kaucji ani nakładać wygórowanych grzywien, ani wymierzać 
okrutnych i niezwyczajnych kar; ustawa o prawach z 1688 r. (Bill of Rights, 1688) [online], http://
libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/brytania-1_02.pdf [dostęp 6.08.2018]. 

196 Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958).
197 Charles Edward Clark (1889–1963) – sędzia federalnego Sądu Apelacyjnego dla Drugiego 

Okręgu w latach 1939–1963, dziekan Yale Law School (1929–1939). 
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w zdaniu odrębnym na poziomie federalnego Sądu Apelacyjnego II dystryktu198. 
Wskazał on, że zgadza się z tymi komentarzami doktryny prawa199, wedle któ-
rych kara pozbawienia obywatelstwa wobec osoby nieposiadającej żadnego in-
nego obywatelstwa jest przykładem kary okrutnej i nietypowej i jako taka jest 
niezgodna z VIII poprawką. Co bardzo istotne, sędzia Clark wyraził przekona-
nie, że tego typu kary nie są zgodne z amerykańską koncepcją godności człowie-
ka (the American concept of man’s dignity)200.

W opinii większości szczegółowo uzasadniono, dlaczego karę pozbawienia 
obywatelstwa uznać należy za okrutną i nietypową. Podkreślono, że jest oczy-
wiste, że w tym wypadku nie ma mowy o fizycznym znęcaniu się lub o stoso-
waniu pospolitych tortur. Niemniej skutkiem pozbawienia obywatelstwa jest 
całkowite zniszczenie statusu jednostki, który umożliwia mu funkcjonowanie 
w społeczeństwie. Sąd uznał, że jest to kara bardziej prymitywna niż tortury, 
ponieważ niszczy rozwijane od stuleci uprawnienia jednostki, które posiada 
w sferze publicznej. Taka kara pozbawia obywatela jego statusu zarówno w kra-
jowej, jak i międzynarodowej wspólnocie politycznej. W praktyce jego istnienie 
staje się uciążliwe dla państwa, w którym przebywa. Każdy kraj może mu przy-
znać pewne prawa i prawdopodobnie dopóty, dopóki przebywa w tym kraju, bę-
dzie on korzystał z ograniczonych praw cudzoziemca, żadne państwo nie musi 
tego robić, skoro jest bezpaństwowcem. Ponadto korzystanie przez niego nawet 
z ograniczonych praw cudzoziemca może w każdej chwili zostać zakończone 
w związku z deportacją. Krótko mówiąc, apatryda traci prawo do posiadania ja-
kichkolwiek uprawnień201.

Odnosząc się do samej istoty obywatelstwa, Sąd wskazał, że nie jest to „li-
cencja, która wygasa w wypadku niewłaściwego postępowania”. Istotnym ele-
mentem składowym obywatelstwa są liczne obowiązki, których wypełnianie ma 
zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu całego społeczeństwa. 
Sąd podał jednak w wątpliwość możliwość pozbawienia obywatelstwa za uchy-
lanie się od podstawowych obowiązków obywatelskich. Nawet wtedy, gdy postę-
powanie obywatela jest wysoce naganne, jak w wypadku dezercji. Przykładowo 
ci, którzy nie płacą podatków lub nie przestrzegają przepisów gwarantujących 
uczciwość wyborów, także wyrządzają swojemu państwu niebezpieczne szkody, 
a jednak w tych wypadkach nie przewiduje się tak wyjątkowej kary. Sąd uznał, że 

198 Trop v. Dulles, 239 F.2d 527 (2d Cir. 1956). 
199 The Expatriation Act of 1954, op. cit., s. 1164–1200. W tym obszernym komentarzu do usta-

wy o pozbawieniu obywatelstwa znajdziemy także szereg odniesień do godności człowieka, m.in. 
s. 1189, 1191, 1198, 1199. 

200 Trop v. Dulles, 239 F.2d 527 (2d Cir. 1956): „In my faith, the American concept of man’s 
dignity does not comport with making even those we would punish completely »stateless« – fair 
game for the despoiler at home and the oppressor abroad, if indeed there is any place which will 
tolerate them at all”. 

201 Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958).
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pozbawienie obywatelstwa nie może być narzędziem, którego władza publiczna 
użyje, aby wyrazić niezadowolenie z zachowania obywatela. W opinii większości 
fundamentalne uprawnienie, jakim jest prawo do obywatelstwa, jest nienaru-
szalne, dopóki dana osoba sama się go nie zrzeknie. 

Czterech pozostałych sędziów nie zgodziło się ze stanowiskiem większości. 
Sędzia Frankfurter w zdaniu odrębnym (do którego dołączyli pozostali sędzio-
wie) zauważył, że dezercja w czasie wojny zagrożona jest również karą śmierci. 
Wobec tego retorycznie pytał: czy „konstytucyjna dialektyka jest tak bardzo po-
zbawiona rozsądku, że można poważnie twierdzić, że utrata obywatelstwa jest 
gorsza od śmierci?”. Do tego zarzutu odniesiono się jednak w opinii większości. 
Podkreślono, że kara śmierci jest stosowana od początku istnienia państwa, jest 
ona nadal powszechnie akceptowana, przez co nie można powiedzieć, że naru-
sza konstytucyjną koncepcję kar okrutnych i wymyślnych. Ponadto uznano za 
oczywiste, że istnienie kary śmierci nie oznacza przyzwolenia na wymierzanie 
kar, które nie pozbawiają życia, ale są niezgodne z VIII poprawką (np. kary mu-
tylacyjne czy tortury)202. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić wyraźne potwier-
dzenie prawotwórczego charakteru godności człowieka, która została wprost 
określona jako źródło VIII poprawki. Jednocześnie odwołanie do idei godności 
człowieka miało wpływ na zakres kar możliwych do wymierzenia przez sąd. 
Ponadto wskazano na zmieniające się standardy przyzwoitości w tym zakresie. 
Rozumiano to jako sytuację, w której wraz z rozwojem społecznym mogą ulegać 
zmianie zapatrywania na określoną karę (co będzie dosyć istotne w kwestii kary 
śmierci). Na marginesie warto także wskazać, że kara pozbawienia obywatelstwa 
przyrównana została do średniowiecznych kar hańbiących, takich jak wygnanie, 
wyjęcie spod prawa (tj. średniowiecznych form śmierci cywilnej, które też były 
skierowane przeciwko czci, honorowi i godności skazanego). 

W kontekście problemu badawczego niniejszej pracy za istotne należy uznać 
orzeczenie Jackson v. Bishop203 z 1968 r. Mimo że jest to orzeczenie federalne-
go sądu apelacyjnego, jest ono niezwykle ważne ze względu na treść, na odbiór 
społeczny tego orzeczenia oraz na osobę sędziego, który je napisał. Po pierw-
sze, orzeczenie zakazywało kar cielesnych, jakie do jego wydania były stosowane 
w więzieniach stanu Arkansas. Po drugie, uzasadnienie zostało bardzo dobrze 
przyjęte zarówno przez opinię publiczną, jak i samą amerykańską juryspruden-
cję204. Wreszcie autor tego wyroku, sędzia Harry Blackmun205, w 1970 r. został 

202 Ibidem.
203 Jackson v. Bishop, 404 F.2d 571, 576 (8th Cir. 1968).
204 L. Greenhouse, Becoming Justice Blackmun, New York 2005, s. 31. 
205 Harry A. Blackmun (1908–1999) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1970–1994, nomino-

wany do Sądu przez prezydenta Nixona, początkowo głosował zgodnie z innymi konserwatywnymi 
sędziami, w 1973 r. sporządził jednak opinię większości w sprawie Roe v. Wade; w 1994 r. odszedł na 
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sędzią Sądu Najwyższego (był nim do 1994 r.) i po dziś dzień jest uznawany za 
jednego z najbardziej wpływowych sędziów, m.in. jako autor uzasadnienia wy-
roku Roe v. Wade (przyznającego kobietom prawo do przerywania ciąży) oraz ze 
względu na jego stanowisko w sprawach dotyczących kary śmierci.

Sprawa Jackson v. Bishop dotyczyła kar cielesnych stosowanych w więzieniu 
stanowym w Arkansas i zastosowania wobec tych praktyk VIII poprawki zakazu-
jącej stosowania kar okrutnych i wymyślnych. Obowiązujące w stanie Arkansas 
regulacje pozwalały bowiem władzom więziennym na stosowanie wobec więź-
niów kary chłosty. Była ona wykonywana przez strażników za pomocą ponad 
półtorametrowego (5 stóp) skórzanego bicza, nazywanego powszechnie „byczą 
skórą (bull hide)”. Na skutek kilku niezależnych skarg więźniów domagających 
się wprowadzenia zakazu użycia „byczej skóry” jako środka dyscyplinarnego 
sprawa trafiła przed oblicze federalnego sądu apelacyjnego. 

Sąd apelacyjny wskazał, że chłosta jest podstawowym środkiem dyscyplinar-
nym stosowanym w systemie penitencjarnym stanu Arkansas. Ograniczone są 
możliwości segregacji i zamykania w odosobnieniu. Ponadto więźniowie dys-
ponują jedynie kilkoma przywilejami, których odebranie może zostać uznane 
za karę lub środek porządkowy inny niż chłosta. Sędzia Blackmun szczegółowo 
opisał procedurę wymierzania tej kary. Wskazał także, że ze względu na nad-
użycia wprowadzono nowe reguły stosowania tej kary, które jednak nie wyeli-
minowały wszystkich kontrowersji. Podkreślił, że sąd dysponuje rozbieżnymi 
zeznaniami na temat jej skuteczności. Z jednej strony wskazuje się, że jej użycie 
sprzyja zachowaniu dyscypliny i po jej zastosowaniu poprawia się ogólny po-
ziom pracy i bezpieczeństwa w więzieniu, z drugiej – że jej stosowanie wywołu-
je u chłostanego nienawiść do strażnika wykonującego tę karę, samej instytucji 
chłosty oraz całego systemu penitencjarnego206. 

W uzasadnieniu pojawiły się istotne odwołania do wcześniejszych orzeczeń 
tego sądu (m.in. wyroków Carey v. Settle207 i Lee v. Tahash208) oraz orzeczeń Sądu 
Najwyższego (zwłaszcza do sprawy Trop v. Dulles). Zgodnie z tymi regulacja-
mi sąd apelacyjny wskazał, że prawomocne pozbawienie wolności może prowa-
dzić do pozbawienia skazanego pewnych praw, z których w przeciwnym razie 
mógłby skorzystać (np. praw wyborczych). Z drugiej strony więzień nie może 
tracić wszystkich praw obywatelskich w trakcie i z powodu pozbawienia wolno-
ści. Sąd przypomniał najważniejsze stwierdzenia, które padły w sprawie Trop 
v. Dulles. Po pierwsze, to, że u podstaw VIII poprawki znajduje się godność czło-
wieka; po drugie, że to właśnie VIII poprawka zapewnia, iż karanie przestępców 

emeryturę; szerzej zob. Harry A. Blackmun. United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britan-
nica, https://www.britannica.com/biography/Harry-A-Blackmun [dostęp 6.08.2018]. 

206 Jackson v. Bishop, 404 F.2d 571 (8th Cir. 1968).
207 Carey v. Settle, 351 F.2d 483 (8th Cir. 1965).
208 Lee v. Tahash, 352 F.2d 970 (8th Cir. 1965).
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jest realizowane w granicach cywilizowanych standardów, a każda technika wy-
kraczająca poza nie jest konstytucyjnie podejrzana. Na takiej podstawie sędzia 
Blackmun uznał, że zakres stosowania VIII poprawki nie jest statyczny i musi 
on uwzględniać „ewoluujące standardy przyzwoitości, które wyznaczają postęp 
dojrzałego społeczeństwa (the evolving standards of decency that mark the prog- 
ress of a maturing society)”209. Po określeniu reguł interpretowania Sąd wskazał 
na wartości, które muszą być brane pod uwagę przy definiowaniu charakteru 
spornych regulacji. Wśród nich za najważniejszą i wymagającą podkreślenia 
w pierwszej kolejności Sąd uznał podstawową godność człowieka (man’s basic 
dignity). Sąd apelacyjny przyznał, że ograniczenia zawarte w zakazie zawartym 
w VIII poprawce nie są dokładne ani łatwe do wskazania. Z drugiej jednak strony 
podkreślił, że w ich definiowaniu kieruje się takimi jasnymi regułami, jak dys-
proporcje między poszczególnymi karami oraz między karą a samym przestęp-
stwem, a także szerokimi i idealistycznymi koncepcjami godności (broad and 
idealistic concepts of dignity), standardami cywilizacyjnymi oraz humanitary-
zmem i przyzwoitością210. 

Wobec powyższych zasad i wartości sąd bez wątpliwości uznał, że używanie 
„byczej skóry” w więzieniach Arkansas jest karą, która w 2. poł. XX w. jest nie-
zgodna z VIII poprawką. Bez względu na ewentualne skutki zapobiegawcze, jej 
używanie stanowi naruszenie istoty współczesnego pojmowania przyzwoitości 
i godności ludzkiej (contemporary concepts of decency and human dignity) oraz 
zasad cywilizowanego społeczeństwa, które Amerykanie uznają za obowiązu-
jące w ich społeczeństwie. Wreszcie, używanie „byczej skóry” narusza również 
standardy dobrego sumienia (good conscience) i fundamentalnej sprawiedliwo-
ści (fundamental fairness), określone w sprawach Carey v. Settle i Lee v. Tahash. 

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na zagadnienia zasadnicze dla kwestii 
idei godności człowieka. Potwierdzono jej prawotwórczy charakter w kontekście 
VIII poprawki, uznając, że leży u jej podstaw. Wskazano również na zachodzące 
w społeczeństwie procesy zmian etycznych i moralnych, za którymi prawo po-
winno nadążać. Warto także zwrócić uwagę, że Sąd pisał o wielu koncepcjach 
godności człowieka, a nie o jednej.

Reguły wyznaczone w sprawie Jackson v. Bishop na poziomie Sądu Naj-
wyższego zostały przywołane w jego orzeczeniu w sprawie Estelle v. Gamble211 
z 1976 r. Dotyczyła ona J.W. Gamble’a, więźnia odbywającego karę pozbawienia 
wolności w więzieniu w Teksasie. W czasie pracy został on przygnieciony ponad 
272-kilogramową (600 funtów) belą bawełny. Trafił do szpitala, a po podaniu mu 
środków przeciwbólowych odesłano go z powrotem do więzienia. Ponieważ jego 
stan się pogarszał, ponownie trafił do szpitala. Wskutek odniesionych obrażeń 

209 Jackson v. Bishop, 404 F.2d 571 (8th Cir. 1968).
210 Ibidem. 
211 Estelle v. Gamble, 429 U.S. 97 (1976). 
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i bólu Gamble wielokrotnie odmawiał dalszej pracy, przez co władze więzienia 
karały go środkami administracyjnymi. Gamble w końcu uznał, że brak właści-
wej opieki medycznej skutkował znacznym pogorszeniem jego stanu zdrowia, 
co winno być uznane za równoznaczne z naruszeniem VIII poprawki. 

Sąd większością 8 do 1 głosu orzekł, że opisane przez Gamble’a traktowa-
nie w więzieniu nie narusza Konstytucji ani nie stanowi okrutnej i nietypowej 
kary w rozumieniu VIII poprawki. Istotny jest jednak fakt, że to w tej sprawie 
Sąd Najwyższy ustalił standardy, na które musi powoływać się więzień, aby sku-
tecznie zgłosić naruszenie VIII poprawki212. W uzasadnieniu wyroku znalazło się 
przypomnienie, że VIII poprawka zawiera „szerokie i idealistyczne koncepcje 
godności, cywilizowanych standardów, człowieczeństwa i przyzwoitości, w sto-
sunku do których musimy oceniać środki karne”. W związku z tym Sąd uznał 
za niezgodne z VIII poprawką kary, które nie przystają do „ewoluujących norm 
przyzwoitości wyznaczających postęp dojrzałego społeczeństwa”, lub takie, któ-
re „pociągają za sobą niepotrzebne i niechciane zadawanie bólu”213. 

Sędzia Marshall, który sporządził opinię większości, przyznał, że VIII i XIV 
poprawka wymagały od władz Teksasu zapewnienia więźniom odpowiedniej 
opieki medycznej. Jednocześnie jednak podkreślił, że zaniedbanie lub nieumyśl-
ne nieudzielenie właściwej pomocy medycznej nie stanowi zabronionego przez 
VIII poprawkę znęcania się nad więźniem. Natomiast naruszeniem tej popraw-
ki byłaby umyślna obojętność pracowników zakładu karnego i brak reakcji na 
poważną chorobę lub zranienie więźnia. Sąd zwrócił uwagę, że w omawianym 
przypadku Gamble w ciągu 3 miesięcy 17 razy otrzymywał różną pomoc me-
dyczną. Jak przyznał sędzia Marshall, niewykonanie zdjęcia rentgenowskiego 
lub niezastosowanie dodatkowych technik diagnostycznych może być co naj-
wyżej medycznym nadużyciem. Nie jest karą okrutną ani nietypową, gdyż „złe 
praktyki medyczne nie stają się naruszeniem Konstytucji tylko dlatego, że ofiara 
jest więźniem”214.

Kolejny istotny wyrok z punktu widzenia niniejszych rozważań zapadł 
w sprawie United States v. Bailey215 z 1980 r. Sprawa dotyczyła więźniów, którzy 
uciekli z federalnego więzienia Dystryktu Kolumbii. W czasie procesu, w którym 
odpowiadali właśnie za popełnienie federalnego przestępstwa ucieczki z więzie-
nia, więźniowie jako jej powód wskazywali bardzo złe warunki panujące w wię-
zieniu oraz opisywali szereg wydarzeń, do których tam doszło, a które naruszyły 
ich prawa człowieka. Podkreślali także, że są gotowi oddać się w ręce władz pod 

212 Na marginesie warto jedynie zaznaczyć, że dopiero w 1993 r. w sprawie Helling v. McKinney 
Sąd Najwyższy rozszerzył wymogi właściwej opieki medycznej poza to, co ustanowił jako standard 
w orzeczeniu Estelle v. Gamble. 

213 Estelle v. Gamble, 429 U.S. 97 (1976).
214 Ibidem.
215 United States v. Bailey, 444 U.S. 394 (1980). 
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warunkiem zapewnienia im odbywania kary pozbawienia wolności w innym 
więzieniu. 

Ważne stwierdzenia dotyczące prawotwórczej roli godności człowieka zna-
lazły się w tym wypadku nie w opinii większości (która odrzuciła argumentację 
więźniów), lecz w zdaniu odrębnym sędziego Blackmuna, do którego dołączył 
sędzia Brennan. Sędzia Blackmun podkreślił, że opinia większości jest właściwa 
pod względem logicznym i jest przykładem doskonałego wnioskowania prawni-
czego. Nie uwzględnia jednak szerszego kontekstu społecznego, a zwłaszcza wa-
runków, jakie panują w amerykańskich więzieniach. Sędzia stwierdził, że opinia 
większości byłaby odpowiednia, gdyby zapadła w idealnym świecie, w którym 
amerykańskie więzienia byłyby miejscem humanitarnego traktowania więźniów 
w celu ich reedukacji i resocjalizacji216. 

Niemniej, jak zauważył sędzia Blackmun, sprawa nie dotyczy wyimagino-
wanej rzeczywistości, lecz rzeczywistego stanu i realnych warunków panują-
cych w amerykańskich więzieniach. Przypomniał, że zarówno Sąd Najwyższy, 
jak i szereg innych amerykańskich sądów codziennie otrzymują wiele skarg na 
warunki odbywania kary pozbawienia wolności. Uznał, że zgłaszany w nich brak 
czystości, homoseksualne gwałty i brutalność nie zawsze są przejawem urojo-
nych narzekań więźniów. Następnie podkreślił, że sam Sąd Najwyższy przyznał 
w opinii większości, że okoliczności, na które więźniowie się skarżyli, rzeczywi-
ście występowały. Wedle sędziego Blackmuna to właśnie w świetle tej surowej 
prawdy (stark truth) należy oceniać niniejszą sprawę. Sędzia niezwykle suro-
wo ocenił warunki, w jakich przebywali więźniowie. Pisał, że: „okrucieństwa 
i nieludzkie warunki życia w więzieniach w Ameryce są prawie niewiarygodne; 
z pewnością nie można ich określić łagodniej niż szokujące (shocking)”. Sędzia 
odniósł się szczegółowo do zebranych przez niego zeznań i dowodów. Pisał, że 
nowy więzień, jeśli jest wystarczająco młody, może spodziewać się, że zostanie 
zgwałcony w czasie swojej pierwszej nocy w więzieniu. Takie homoseksualne 
napaści zdarzają się już w czasie transportu do więzienia. Słabsi więźniowie od 
razu stają się własnością silniejszych lub całych więziennych gangów, które zaj-
mują się sprzedażą ich usług seksualnych. Ze względu na ograniczone zasoby, 
jakie społeczeństwo przeznacza na system więziennictwa, funkcjonariusze wię-
zienni albo nie są zainteresowani likwidacją takich praktyk, albo nie są do tego 
zdolni. W ten sposób straż więzienna często pozostaje obojętna na istotne po-
trzeby więźniów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa217. 

Tymczasem, jak podkreślił sędzia Blackmun, to właśnie społeczeństwo jest 
odpowiedzialne za ochronę życia i zdrowia więźniów. Nie można mieć wątpli-
wości, że nadmierna lub niesprowokowana przemoc i brutalność strażników 

216 Ibidem.
217 Ibidem. 
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więziennych wobec więźniów stanowi naruszenie VIII poprawki. Jednocześ- 
nie biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo, zwłaszcza reguły ustalone 
w wyroku Estelle v. Gamble, sędzia uznał, że niestosowanie rozsądnych środ-
ków w celu ochrony osadzonych przed przemocą ze strony innych osadzonych 
również stanowi okrutną i nietypową karę. Jak pisał sędzia Blackmun: „gwałt 
lub inna przemoc nie służą żadnym celom penologicznym. Taka brutalność jest 
równoznaczna z torturami i obraża jakikolwiek współczesny standard godności 
człowieka (modern standard of human dignity)”218. Sędzia podkreślił też, że więź-
niowie są zmuszeni polegać na władzach więziennych w zakresie ochrony przed 
tego rodzaju nadużyciami, a władze więzienne powinny wywiązywać się z wy-
nikających z tej sytuacji obowiązków. Sędzia przyznał, że amerykańskie więzie-
nia borykają się z wieloma problemami, m.in. są przepełnione i zaopatrywane 
w żywność złej jakości. Wszystko to prowadzi do wielu niedociągnięć w całym 
systemie penitencjarnym. Niemniej powyższa sytuacja nie może usprawiedli-
wiać tolerowania takich miejsc, które nie spełniają minimalnych norm bezpie-
czeństwa i przyzwoitości. Oceniając więzienia w Stanach Zjednoczonych, sędzia 
Blackmun odwołał się do doświadczeń innych państw, pisząc, że: „kontrast mię-
dzy naszą obojętnością a programami resocjalizacyjnymi w niektórych krajach 
Europy – w szczególności w Holandii i krajach skandynawskich – nie jest dla nas 
szczęśliwy”. Z drugiej strony uznał, że przywołane przez niego praktyki poka-
zują, iż możliwa jest poprawa sytuacji w samej Ameryce219. A kończąc wywód, 
sędzia Blackmun stwierdził, że w rzeczywistości w niniejszej sprawie należy od-
powiedzieć na pytanie, czy należy karać więźnia za działanie w celu wydostania 
się z sytuacji, w której społeczeństwo całkowicie zrzekło się swojej podstawowej 
odpowiedzialności za zapewnienie temu więźniowi środowiska wolnego od za-
grażających życiu warunków, jak: pobicia, podpalenia, brak niezbędnej opieki 
medycznej i ataki na tle seksualnym220.

Kierunek ewolucji pojmowania standardu kar okrutnych i wymyślnych oraz 
standardu przyzwoitości w społeczeństwie w kontekście godności człowieka 
kontynuowano w sprawie Hope v. Pelzer221 z 2002 r., w której ponownie pod-
kreślono istotny normatywny charakter godności człowieka. Larry Hope w cza-
sie odbywania kary pozbawienia wolności w więzieniu w stanie Alabama został 
dwukrotnie ukarany karą zakucia w kajdanki przymocowane do słupa (służące-
go dawniej do przywiązywania koni, tzw. hitching post). Była to kara stosowana 
wobec więźniów zakłócających porządek. Za każdym razem strażnicy więzienni 
zakuwali Hope’a w taki sposób, że przy jakichkolwiek próbach zmiany pozycji 
kajdanki wcinały się w dłonie więźnia. Dodatkowo za drugim razem Hope’a ro-

218 Ibidem.
219 Ibidem.
220 Ibidem. 
221 Hope v. Pelzer, 536 U.S. 730 (2002). 
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zebrano i na siedem godzin pozostawiono na słońcu. W tym czasie otrzymał 
jedynie coś do picia, uniemożliwiono mu jednak skorzystanie z toalety. Hope 
złożył skargę, sądy zaś musiały rozstrzygnąć dwie kwestie: czy zachowanie straż-
ników więziennych naruszyło VIII poprawkę i czy mogą oni za to odpowiadać 
przed sądem, czy też chroni ich instytucja kwalifikowanego immunitetu (quali-
fied immunity)?222 Federalny Sąd Apelacyjny XI Dystryktu uznał, że kara przy-
kucia do słupa do przywiązywania koni była karą okrutną i nietypową w rozu-
mieniu VIII poprawki. Niemniej jednak potwierdził on przyznanie pozwanym 
strażnikom immunitetu, ponieważ – jego zdaniem – przykucie kajdankami do 
słupa nie spełniało kryterium naruszenia „jasno określonego prawa (clearly esta-
blished law)” wymaganego do uchylenia immunitetu. 

Na skutek odwołania Hope’a sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego. 
Sąd większością 6 do 3 głosów stwierdził, że w tym wypadku strażnicy więzienni 
nie mogą uchylić się od odpowiedzialności. Jak stwierdził sędzia Stevens, który 
przygotował opinię większości, rozsądnie myślący strażnik więzienny powinien 
wiedzieć, że korzystanie ze słupa do przywiązywania koni jako kary jest nie-
zgodne z prawem, gdyż takie praktyki są oczywistym okrucieństwem (obvious 
cruelty).

Sędzia Stevens w kilku miejscach swojej argumentacji odwołał się do wcześ- 
niejszych reguł ustalonych w oparciu o normatywny charakter godności czło-
wieka. W pierwszej kolejności odwołał się do treści wyroku sądu apelacyjne-
go, który w uzasadnieniu oparł się na precedensie ze sprawy Gates v. Collier223 
z 1974 r., w której za niezgodne z VIII poprawką uznano podobne praktyki kara-
nia więźniów. W tym wyroku przykuwanie więźniów kajdankami w celach lub 
do płotów okalających budynki i pozostawianie ich tak na wiele godzin uznano 
za naruszające współczesne pojęcia przyzwoitości, godności człowieka oraz re-
guły życia społecznego, które społeczeństwo amerykańskie wyznaje (contempo-
rary concepts of decency, human dignity, and precepts of civilization). Ponadto 
sąd przypomniał, że amerykański system sprawiedliwości ponad 100 lat temu 
zrezygnował z pręgierza jako środka karnego. Następnie sędzia Stevens stwier-
dził, że przykuwanie kajdankami więźnia do słupa do przywiązywania koni na 
siedem godzin, pozostawienie go tam w pełnym słońcu, brak możliwości sko-
rzystania z toalety „stwarzały ryzyko szczególnego dyskomfortu i upokorzenia”. 

222 W sprawie Harlow v. Fitzgerald (457 U.S. 800) z 1982 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sto-
sownych wypadkach immunitet kwalifikowany chroni urzędników państwowych przed odpowie-
dzialnością, chyba że ich działania stanowią naruszenie konstytucyjnych praw federalnych danej 
osoby. Immunitet ten przysługuje pracownikom stanowym lub federalnym w wypadku, gdy ich 
działania, nawet jeśli zostaną później uznane za niezgodne z prawem, nie naruszają „jasno określo-
nego prawa (clearly established law)”. 

223 Gates v. Collier, 501 F.2d 1291 (5th Cir. 1974) [online], https://openjurist.org/501/f2d/1291/
gates-v-collier [dostęp 8.08.2018]. 
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Takie okoliczności kary naruszają – jak to określono w sprawie Trop v. Dulles – 
godność człowieka (dignity of man), czyli podstawową ideę leżącą u podstaw 
VIII poprawki224. 

Sąd uznał, że oczywiste okrucieństwo nieodłącznie związane z tą praktyką 
powinno było uświadomić strażnikom, że ich zachowanie naruszyło konstytu-
cyjne gwarancje Hope’a chroniące go przed okrutnymi i wymyślnymi karami. 
Hope był bowiem traktowany w sposób sprzeczny z ideą godności człowieka 
(human dignity), gdyż przez dłuższy czas przebywał w pozycji bolesnej, w do-
datku w warunkach zarówno poniżających, jak i niebezpiecznych. Wreszcie, nie 
było to podyktowane koniecznością, lecz było karą za wcześniejsze zachowanie. 
Podkreślono także, że tego typu kary zostały potępione w sprawozdaniu Depar-
tamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, w którym uznano systema-
tyczne korzystanie przez funkcjonariuszy więziennych w Alabamie z kary przy-
kucia do słupa do wiązania koni za niewłaściwą karą cielesną225. 

4.2.   Sprawiedliwa odpłata za popełnione przestępstwo  
a godność człowieka w kontekście konstytucyjności kary śmierci

Jedną z najważniejszych spraw dotyczących kary śmierci był wyrok w spra-
wie Furman v. Georgia226 z 1972 r. Orzeczenie skutkowało w praktyce czterolet-
nią przerwą w wykonywaniu kary głównej w Stanach Zjednoczonych. Wymusiło 
bowiem na Kongresie oraz stanowych legislaturach wprowadzenie zmian, które 
zapewniłyby, że nie będzie ona orzekana ani wykonywana w sposób arbitralny 
i dyskryminujący czarnoskórych oskarżonych. 

William Furman w czasie włamania zastrzelił właściciela mieszkania, które 
chciał obrabować. W czasie policyjnego przesłuchania zeznał, że strzelał na oślep. 
W czasie składania zeznań przed sądem stwierdził, że broń wypaliła mu sama 
przypadkiem, gdy potknął się w czasie ucieczki. Furman został uznany za winne-
go popełnienia morderstwa (zgodnie z felony murder rule227) i skazany na śmierć. 
Wskutek apelacji sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego. Sąd wraz ze 
sprawą Furmana rozpatrzył dwie inne sprawy: Jackson v. Georgia i Branch v. Texas 
(skazani w obu sprawach karę śmierci otrzymali za gwałt). Sąd Najwyższy musiał 
rozstrzygnąć, czy orzekanie i wykonywanie kary śmierci w tych wypadkach stano-
wi okrutną i nietypową karę, która narusza VIII i XIV poprawkę. 

224 Hope v. Pelzer, 536 U.S. 730 (2002).
225 Ibidem.
226 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
227 Reguła obecna w niektórych systemach common law, wedle której za winną morderstwa 

uznaje się osobę, która zabiła (bez względu na zamiar) w czasie popełniania innego, wskazanego 
w przepisach przestępstwa. 
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Sąd większością 5 do 4 głosów zdecydował, że kara śmierci w omawianych 
sprawach stanowi okrutną i nietypową karę, przez co narusza konstytucyj-
ne gwarancje ochrony praw. Uznał, że kara śmierci nie może być wymierzana 
w drodze postępowania, które stwarza ryzyko arbitralnego i dyskryminujące-
go wymierzenia i wykonywania kary śmierci, a tak ocenił uwarunkowania tych 
spraw. Opinia większości sporządzona została per curiam228, a każdy z pięciu 
sędziów sporządził zdanie odrębne do uzasadnienia, co świadczy o wyjątkowo-
ści tej sprawy. Dla tematu badawczego kluczowa jest opinia sędziego Brennana, 
który wnioskowanie i uzasadnienie oparł na idei godności człowieka, uznając 
karę śmierci per se za sprzeczną z Konstytucją (podobnie jak sędzia Marshall). 
Pozostali sędziowie wskazali jako przesłanki wyroku kwestie arbitralności w jej 
orzekaniu i dyskryminację czarnoskórych oskarżonych. Nadto odwołanie do 
idei godności człowieka pojawiło się w zdaniu odrębnym sędziego Blackmuna, 
który jednak sprzeciwiał się ostatecznej sentencji wyroku. 

Sędzia Brennan uznał, że sprawa Furman v. Georgia jest generalnym py-
taniem o to, czy współcześnie śmierć jest karą, która jest okrutna i wymyślna, 
a w konsekwencji – na mocy VIII i XIV poprawki – czy jej wymierzanie leży poza 
uprawnieniami władzy publicznej. Fundamentalną rolę w jego wywodzie ode-
grało podkreślenie konieczności ochrony wewnętrznej wartości każdego czło-
wieka jako istoty ludzkiej (intrinsic worth as human beings) oraz normatywny 
charakter godności człowieka (human dignity). Cały wywód sędziego Brennana 
możemy podzielić na dwie części. W pierwszej przedstawił swój punkt widze-
nia na kwestie interpretacji Konstytucji, odrzucając interpretację wyłącznie na 
podstawie przesłanek historycznych i oryginalnego rozumienia tekstu. Ponadto 
przedstawił charakterystykę czterech standardów, które stanowią nieodłączną 
część VIII poprawki i definiują to, czy dana kara jest „okrutna i wymyślna”. Po 
pierwsze, czy śmierć jest karą surową (severe)? Po drugie, czy istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że jest wymierzana arbitralnie? Po trzecie, czy jako kara za 
przestępstwo została całkowicie odrzucona przez współczesne społeczeństwo? 
Po czwarte, czy są argumenty, by uznać, że skuteczniej celom kary służy mniej 
surowa kara pozbawienia wolności? W drugiej części swojego wywodu ocenił – 
opierając się na wcześniej scharakteryzowanych czterech zasadach – konstytu-
cyjność kary śmierci. Według sędziego Brennana w wypadku kary śmierci na 
każde z tych wyżej postawionych pytań trzeba odpowiedzieć twierdząco. To zaś 
prowadzi do uznania kary śmierci za niezgodną z godnością człowieka229.

228 Opinia per curiam to orzeczenie wydane łącznie przez większość sędziów lub cały skład 
sędziowski, w którym – w odróżnieniu od zwykłej opinii większości – nie wyróżnia się indywidual-
nego sędziego odpowiedzialnego za wydanie orzeczenia. Praktyka Sądu Najwyższego wskazuje, że 
opinie per curiam powstają w sprawach dotyczących ważnych problemów społecznych. 

229 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
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Zanim jednak przeszedł do charakterystyki zasad interpretacji tych czte-
rech reguł, sędzia Brennan przedstawił argumentację, w której odrzucił tezę, 
że VIII poprawkę należy interpretować wyłącznie w taki sposób, w jaki mogli 
to robić Ojcowie Założyciele w czasach im współczesnych. Brennan wyszedł od 
próby określenia tego, czym kierowali się twórcy Konstytucji i amerykańskiej 
Karty Praw. Podkreślił, że Ojcowie Założyciele troszczyli się szczególnie o za-
kres działania władzy ustawodawczej, a VIII poprawka znalazła się w Karcie Praw 
po to, aby ustawodawca nie miał nieograniczonego prawa do uchwalania kar za 
przestępstwa. Odrzucił przekonanie, że jedynym celem VIII poprawki była chęć 
przeciwdziałania karom, które już w tamtych czasach zostały uznane za okrut-
ne i będące w istocie torturami (przykładowo spalenie na stosie, ukrzyżowanie 
czy łamanie kołem). Uważał, że między innymi dlatego treść poprawki jest tak 
ogólna. Zresztą, jak przypomniał sędzia Brennan, taka wąska i historyczna in-
terpretacja VIII poprawki została odrzucona w wyroku Weems v. United States230 
z 1910 r. O ile twórcy Karty Praw byli pewni, że demokratyczna władza nie będzie 
naśladować w karaniu arbitralnej monarchii, o tyle widzieli możliwość innych 
nadużyć władzy, które mogłyby szokować ludzką wrażliwość. Dlatego właśnie 
VIII poprawka winna chronić przed wszelkimi nadużyciami każdej władzy w sfe-
rze karania. I dlatego też prawo do wolności od okrutnych i nietypowych kar, 
podobnie jak inne gwarancje Karty Praw, nie może być poddane pod głosowanie 
albo zależeć od wyniku wyborów. Karta miała bowiem na celu wyeliminowanie 
regulowania wskazanych w niej kwestii przez polityków w drodze uchwalania 
przepisów prawa. To właśnie uwolnieniu obywateli od zmienności i politycznych 
kontrowersji służyło umieszczenie ich praw poza zasięgiem decyzji większości 
lub reprezentantów władzy wykonawczej i ustanowienie tych reguł jako zasad 
prawnych do stosowania przez sądy. 

Następnie sędzia Brennan przypomniał dotychczasowe reguły dotyczące 
interpretacji VIII poprawki, zawarte w orzeczeniu Trop v. Dulles. Jak ustalono 
w tym wyroku, terminy użyte w tekście poprawki nie są precyzyjne, a jej zakres 
nie jest statyczny. Przy ich interpretacji trzeba – po pierwsze – posłużyć się zna-
czeniem określanym przez ewoluujące normy przyzwoitości, które wyznacza-
ją postęp dojrzałego społeczeństwa. Po drugie zaś, konieczny jest namysł, czy 
dana kara nie naraża jednostki na sytuację, która jest wykluczona przez zasady 
uznawane przez cywilizowane społeczeństwo. Oznacza to, że klauzula o karach 
okrutnych i nietypowych zakazuje wymierzania niecywilizowanych i nieludz-
kich kar (uncivilized and inhuman punisments). Władza musi traktować swo-
ich obywateli (także skazywanych przestępców) z szacunkiem wobec ich we-
wnętrznej wartości jako istot ludzkich (intrinsic worth as human beings). Kara 
jest zatem okrutna i wymyślna, jeśli nie współgra z godnością ludzką (human 

230 Weems v. United States, 217 U.S. 349, 376 (1910). 
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dignity). Niemniej tylko takie postawienie sprawy samo w sobie nie daje zasad 
oceny konstytucyjnej ważności poszczególnych kar. Aby to ustalić, konieczne 
jest sprawdzenie, czy kara współgra z czterema wyżej wymienionymi regułami 
stosowania VIII poprawki.

Pierwszą zasadą zawartą w klauzuli VIII poprawki jest to, że kara nie może 
być tak surowa, by poniżać godność człowieka (degrading to the dignity of hu-
man beings). W ocenie tego niezwykle ważny będzie fizyczny ból towarzyszący 
karze. Ekstremalnie surowa kara niesie ze sobą cierpienia fizyczne. Nie można 
jednak pomijać kwestii bólu psychicznego, który także może towarzyszyć pew-
nym karom i jako taki może być poważniejszy niż ten pierwszy. Brennan przypo-
mniał, że takie przekonanie legło u podstaw orzeczenia Trop v. Dulles. Podobnie 
jak łączne występowanie cierpienia fizycznego i psychicznego było przesłanką 
do uznania niekonstytucyjności kary cadena temporal231 w orzeczeniu Weems 
v. United States. 

Bardziej jednak od bólu poniżająca dla godności człowieka (the dignity of 
human beings) może być wyjątkowa surowość kary. Pewne kary, w istocie będą-
ce torturami, odrzucone zostały w przeszłości nie tylko ze względu na ból. Jak 
z emfazą podkreślał Brennan: „prawdziwe znaczenie tych kar polega na tym, że 
traktują oni członków rasy ludzkiej jak nieludzi, jak obiekty do zabawy i wy-
rzucania. Są one zatem sprzeczne z fundamentalnym założeniem klauzuli, że 
nawet najbardziej nikczemny zbrodniarz pozostaje istotą ludzką posiadającą 
powszechną godność człowieka (common human dignity)”232. Ponadto Brennan 
zauważył, że wymierzenie niezwykle surowej kary może odzwierciedlać przeko-
nanie, że osoba ukarana nie jest uprawniona do uznania jej za bliźniego (fellow 
human being). Taka postawa może być widoczna niezależnie od surowości samej 
kary. W pewnych sytuacjach kara, podobnie jak tortury, może być tak poniża-
jąca i nieprzyzwoita, że w praktyce oznacza negację statusu człowieka (human 
status) w stosunku do przestępcy. Dlatego właśnie uznał, że kara może być po-
niżająca dla godności ludzkiej tylko dlatego, że jest karą. Jako przykład sędzia 
Brennan przypomniał, że państwo nie może karać kogoś za to, że jest chory, np. 
cierpi na chorobę weneryczną, jest chory psychicznie lub jest uzależniony od 
narkotyków233. W takiej sytuacji bowiem w praktyce karanie za chorobę ozna-
cza traktowanie jednostki jako przedmiot choroby, a nie jak chorego człowieka. 
Kończąc ten fragment swojego uzasadnienia, Brennan wskazał, że kara może być 

231 Cadena temporal (w wolnym tłumaczeniu „hiszpańskie kajdany”) – kara wywodząca się 
z hiszpańskiego kodeksu karnego i przejęta przez kolonie w Ameryce, obejmująca uwięzienie na co 
najmniej 12 lat i jeden dzień w kajdanach, ciężką i bolesną pracę oraz utratę wielu podstawowych 
praw obywatelskich. 

232 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
233 Tu Brennan odwołał się do reguł ustalonych w wyroku Robinson v. California, 370 U.S. 660  

(1962). 
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po prostu poniżająca z powodu jej ogromu, i jako przykład podał pozbawienie 
obywatelstwa ze sprawy Trop v. Dulles. 

Następnie Brennan przeszedł do drugiej kwestii, tj. arbitralności wymie-
rzania kary. Zasada ta wywodzi się z poglądu, że państwo nie szanuje godności 
człowieka, gdy bez powodu nakłada na jednych surową karę, której nie wymie-
rza innym. Brennan odwołał się do wcześniejszych orzeczeń, w których tę za-
sadę poddano szczegółowej interpretacji. W sprawie Wilkerson v. Utah234 Sąd 
Najwyższy zajmował się konstytucyjnością wymierzania kary śmierci w czasie 
wojny przez rozstrzelanie. Przyjął, że w czasie działań wojennych rozstrzelanie 
jest powszechną metodą wymierzania kary śmierci i na tej podstawie uznał ją za 
konstytucyjnie dopuszczalną. Z tego zaś Brennan wywnioskował, że gdy suro-
wa kara jest wymierzana w zdecydowanej większości wypadków, w których jest 
ona legalnie dostępna, prawdopodobieństwo jej arbitralnego wymierzenia przez 
państwo jest niewielkie. Jednocześnie jednak, jeśli w danym wypadku wymie-
rzenie surowej kary jest czymś innym niż to, co jest powszechnie wykonywane, 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że państwo, wbrew wymogom regularności 
i uczciwości zawartym w tej klauzuli, karę wymierza w sposób arbitralny. Jeśli 
zatem w innych wypadkach nie wymierza się równie surowej kary lub surowsze 
przestępstwa są karane łagodniej, istnieje istotna przesłanka uznania, że pań-
stwo korzysta z arbitralnej i nieograniczonej władzy (unrestrained power)235. 

Trzeci argument, na którym oparł swój wywód sędzia Brennan, dotyczył sto-
sunku społeczeństwa do wymierzanej kary: kara musi bowiem być akceptowa-
na przez współczesne społeczeństwo. Za oczywiste uznał, że odrzucenie przez 
społeczeństwo danej kary jest wyraźnym dowodem na to, że taka kara nie jest 
zgodna z godnością człowieka. Za kluczowy element uznał obowiązek zachowa-
nia przez sędziów obiektywności w dokonywaniu takiej oceny nastrojów spo-
łecznych. Podkreślił, że żaden sąd nie może się kierować własnymi opiniami. Sę-
dzia nie może (i tu Brennan odwołał się do opinii zbieżnej sędziego Frankfurtera 
w sprawie Louisiana ex rel. Francis v. Resweber236) szukać potwierdzenia własnej 
dezaprobaty w opinii tylko części społeczeństwa, czy też forsować własne poglą-
dy, zamiast kierować się konsensusem opinii społecznej, który dla celów spra-
wiedliwego procesu (due proces of law) jest standardem nakazanym w Konsty-
tucji. Sąd musi zatem zastosować pewne obiektywne wskaźniki, na podstawie 
których może stwierdzić, że współczesne społeczeństwo uznaje surową karę za 
niedopuszczalną. Za takie obiektywne czynności Brennan uznał przegląd histo-
rii stosowania kwestionowanej kary i zbadanie obecnych praktyk. Podkreślił jed-
nak, że samo istnienie kary w prawie oczywiście nie oznacza jej akceptacji przez 
społeczeństwo. Jak zauważył, dopuszczalność surowej kary nie jest mierzona jej 

234 Wilkerson v. Utah, 99 U.S. 130 (1878).
235 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
236 Louisiana ex rel. Francis v. Resweber, 329 U.S. 459 (1947).
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dostępnością, lecz jej stosowaniem, ponieważ w pewnym momencie może ona 
stać się po prostu nieakceptowalna dla społeczeństwa237.

Ostatnią zasadą zawartą w tej klauzuli jest to, że surowa kara nie może być 
nadmierna (excessive). W myśl tej zasady kara jest nadmierna, jeśli jest zbędna. 
Surowa kara wymierzana przez sądy nie da się pogodzić z godnością człowieka, 
gdy jest jedynie bezsensownym zadawaniem cierpienia. Jeżeli istnieje kara zna-
cząco mniej surowa, lecz także odpowiednia do osiągnięcia celów kary, to su-
rowsza kara jest zbędna, a zatem nadmierna. W tym kontekście sędzia Brennan 
przypomniał regułę zawartą w orzeczeniu O’Neil v. Vermont238 z 1892 r., wedle 
której klauzula jest skierowana nie tylko przeciwko karom o charakterze tortur, 
ale przeciwko wszystkim karom, które ze względu na nadmierną długość lub 
surowość są w znacznym stopniu nieproporcjonalne do zarzucanych im prze-
stępstw239. 

Podsumowując powyższą charakterystykę reguł zawartych w VIII poprawce, 
sędzia Brennan podkreślił, że w jego opinii główną zasadą, stanowiącą wręcz 
konieczny warunek zastosowania pozostałych, jest to, że kara, ze względu na 
swoją surowość, nie może być poniżająca dla godności człowieka. Przypomniał, 
że od chwili uchwalenia Karty Praw Sąd Najwyższy jedynie w trzech wypad-
kach orzekł, że wymierzana kara jest sprzeczna z klauzulą VIII poprawki: cade-
na temporal, czyli 12 lat ciężkich robót w kajdanach (Weems v. United States), 
pozbawienia obywatelstwa (Trop v. Dulles) i kara pozbawienia wolności wymie-
rzona za uzależnienie od narkotyków (Robinson v. California). Każda z tych kar 
była w oczywisty sposób sprzeczna z godnością człowieka, tego wniosku nie 
można jednak wysnuwać jedynie na podstawie naruszenia jednej z przywoła-
nych zasad. Te „okrutne i niezwykłe kary” poważnie naruszały kilka zasad, i to 
właśnie łączne ich zastosowanie skutkowało finalnym wyrokiem. Tak właśnie 
Brennan widział cel ich stosowania – winny one sądowi dostarczać narzędzi do 
potwierdzenia, że kwestionowana kara jest sprzeczna z godnością człowieka. 
Jeżeli bowiem kara jest wyjątkowo surowa, istnieje duże prawdopodobieństwo 
jej wymierzenia w sposób arbitralny, i jeżeli jest ona w sposób istotny odrzuca-
na przez współczesne społeczeństwo lub nie ma powodów, aby sądzić, że służy 
ona celom karnym skuteczniej niż jakakolwiek mniej surowa kara – to dalsze jej 
wymierzanie narusza zakaz stosowania kar okrutnych i wymyślnych240. 

Następnie sędzia Brennan przeszedł od zastosowania opisanych wyżej zasad 
do charakterystyki kary śmierci. Po pierwsze, odniósł się do kwestii wyjątkowej 
surowości. Podkreślił, że kara śmierci jest w jego opinii wyjątkową karą. I choć 
w dotychczasowych orzeczeniach podkreśla się, że śmierć jest „tradycyjną” karą, 

237 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
238 O’Neil v. Vermont, 144 U.S. 323 (1892). 
239 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
240 Ibidem. 
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która „była stosowana przez całą naszą historię”, to o jej wyjątkowości świad-
czy chociażby V poprawka, która stanowi, że osoba oskarżona o popełnienie 
przestępstwa zagrożonego karą śmierci ma prawo do określonej ochrony pro-
ceduralnej. Nie można jednak domniemywać (nie ma na to żadnych dowodów), 
aby równie szczególnie była traktowana w kontekście VIII poprawki, tj. aby za-
kaz kar okrutnych i wymyślnych jej nie dotyczył. Dalej sędzia Brennan zwrócił 
uwagę, że dotychczas kwestionowano konstytucyjność jedynie pewnych form 
wykonywania tej kary: rozstrzelania w sprawie Wilkerson v. Utah i powtórnej 
egzekucji na krześle elektrycznym w sprawie Louisiana ex rel. Francis v. Res- 
weber241. Natomiast zgodność z Konstytucją samej kary śmierci nie była dotych-
czas przedmiotem namysłu Sądu Najwyższego. Co więcej, kara śmierci, uzna-
wana powszechnie za ostateczną sankcję, budzi wiele wątpliwości. Brennan 
wskazał, że tylko w wypadku tej kary toczy się ogólnonarodowa debata. Stoso-
wanie żadnej innej kary nie jest tak proceduralnie ograniczane, jak właśnie kary 
głównej. Ponadto żadna inna kara nie została zabroniona w tak wielu stanach. 
A w tych, w których pozostała w katalogu dostępnych kar, jest przewidziana wy-
łącznie za najbardziej odrażające zbrodnie (heinous crime). Według Brennana je-
dynym wytłumaczeniem tej wyjątkowości kary śmierci jest jej skrajna surowość 
(extreme severity)242. Ta jej wyjątkowa surowość przejawia się w trzech aspek-
tach: powodowanym bólu, ostateczności (finality) i w swoim ogromie (enormi-
ty). Dla Brennana zaplanowane zabicie człowieka przez państwo jest w istocie 
niczym innym, jak zaprzeczeniem człowieczeństwa osoby straconej (a denial of 
the executed person’s humanity). Dlatego umyślne pozbawienie życia ludzkiego 
przez państwo musi być współcześnie postrzegane jako wyjątkowo upokarzające 
dla godności człowieka, zwłaszcza w porównaniu z każdą stosowaną dziś karą243.

Po drugie, sędzia Brennan zajął się kwestią arbitralności kary śmierci, tj. 
tego, że państwo nie może arbitralnie wymierzyć wyjątkowo surowej kary. 
W tej kwestii oparł się na szczegółowych danych statystycznych. Wskazał, 
że kara śmierci jest możliwa do wymierzenia w wypadku kilku przestępstw, 
których rocznie w USA popełnia się tysiące (głównie morderstw i gwałtów). 
Tymczasem śmierć jest orzekana zaledwie w kilkudziesięciu wypadkach. Jeśli 
zatem śmierć jest orzekana w tak niewielkiej liczbie wypadków, w których jest 
ona możliwa do orzeczenia, musi być orzekana w sposób arbitralny. Brennan 
stwierdził wręcz, że jej orzekanie bardziej przypomina loterię. Jednocześnie 
odrzucił stanowisko zwolenników utrzymania tej kary, że rzadkość jej orzeka-

241 Willie Francis, skazany na śmierć za morderstwo, przeżył egzekucję na krześle elektrycz-
nym w 1946 r. Wskutek tego jego pełnomocnik sprzeciwił się jej powtórzeniu, wskazując, że dwu-
krotna egzekucja jest karą okrutną i wymyślną. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek i w 1947 r. Francisa 
poddano powtórnej egzekucji, tym razem zakończonej jego śmiercią. 

242 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
243 Ibidem.
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nia oznacza świadomą selekcję, wedle zasady, że jest orzekana tylko w ekstre-
malnych (extreme) wypadkach. Według Brennana bowiem sprawa Furmana  
dowodzi czegoś zupełnie przeciwnego, jeśli uznać popełnione przez niego 
morderstwo za ekstremalny wypadek, „to prawie wszyscy mordercy i ich za-
bójstwa są również ekstremalni”244. 

Następnie Brennan przeszedł do trzeciej reguły i w drodze analizy historii 
i współczesnego funkcjonowania amerykańskiej praktyki karania zbrodniarzy 
śmiercią uznał, że kara śmierci została niemal całkowicie odrzucona przez współ-
czesne społeczeństwo. W tym miejscu odwołał się do opinii sędziego Marshalla, 
który szczegółowo przedstawił ten problem. Brennan zauważył jedynie, że od 
początku istnienia Stanów Zjednoczonych kara śmierci wzbudzała ostre kontro-
wersje społeczne ze względów etycznych. Ciągle toczy się debata, czy społeczeń-
stwo, dla którego godność jednostki (the dignity of the individual) jest najwyższą 
wartością, może bez fundamentalnej niespójności stosować praktykę celowego 
uśmiercania niektórych ze swoich członków. Sędzia uznał, że w Stanach Zjedno-
czonych, podobnie jak w innych państwach zachodnich, walka o tę karę toczy 
się pomiędzy starymi i głęboko zakorzenionymi przekonaniami o odwecie, za-
dośćuczynieniu i zemście a przekonaniami o wartości osobistej (personal value)  
i godności zwykłego człowieka (dignity of the common man) oraz przekonania-
mi o naukowym podejściu do rozumienia zachowań człowieka245.

Według sędziego Brennana to właśnie te etyczne spory skutkowały tym, że 
amerykańska praktyka wymierzania kary śmierci na przestrzeni lat podlegała 
ciągłym zmianom i ewolucji. Postrzegane jako bardziej humanitarne sposoby 
(krzesło elektryczne i gaz) wyparły tradycyjne metody obarczone piętnem okru-
cieństwa, jak powieszenie i rozstrzelanie. Ponadto troska o przyzwoitość i god-
ność człowieka (decency and human dignity) wymusiła zmianę okoliczności 
samej egzekucji. Zrezygnowano z publicznego wykonywania kary śmierci jako 
czegoś upokarzającego i deprawującego ogół społeczeństwa246. 

Tak więc, mimo że „kara śmierci była stosowana w całej naszej historii”, jak 
to ujęto w wyroku Trop v. Dulles, to prawdziwa historia tej kary jest historią jej 
ciągłego ograniczania. Brennan zauważył, że to, co kiedyś było powszechną karą, 
w kontekście trwającej debaty moralnej staje się coraz rzadsze. Ewolucja tej kary 

244 Ibidem. 
245 Ibidem: „[…] the struggle about this punishment has been one between ancient and deeply 

rooted beliefs in retribution, atonement or vengeance on the one hand, and, on the other, beliefs 
in the personal value and dignity of the common man that were born of the democratic movement 
of the eighteenth century, as well as beliefs in the scientific approach to an understanding of the 
motive forces of human conduct, which are the result of the growth of the sciences of behavior 
during the nineteenth and twentieth centuries”; Brennan zacytował tu pracę Th. Sellina, The Death 
Penalty: A Report for the Model Penal Code of the American Law Institute, Philadelphia 1959.

246 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
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świadczy o tym, że nie jest ona nieuchronną częścią amerykańskiej tożsamości, 
a także i o tym, że w powszechnym odczuciu społecznym staje się ona bardziej 
uciążliwa. Brennan konkludował, że postępujący spadek liczby wykonywanych 
egzekucji i obecna rzadkość tego zjawiska dowodzą, iż amerykańskie społeczeń-
stwo poważnie kwestionuje dziś zasadność stosowania tej kary.

Ostatnia zasada, którą należy uwzględnić, stanowi, że wyjątkowo surowa 
i poniżająca kara nie może być nadmierna w stosunku do celu, w jakim zosta-
ła wymierzona. Dla wyjaśnienia tej klauzuli Brennan przedstawił argumentację 
dotyczącą tego, w jakiej mierze inne kary mogą w tym samym stopniu spełniać 
funkcję kary śmierci. W tym miejscu ponownie odwołał się do argumentów 
przedstawionych szerzej w opinii sędziego Marshalla, w której uzasadniano, że 
to kara pozbawienia wolności w większym stopniu osiąga zakładane cele kary. 
Brennan uznał, że pod kątem zasad przedstawionych powyżej oraz faktu ich 
łącznego występowania należy dojść do wniosku, iż „arbitralne poddanie osoby 
niezwykle surowej karze przez państwo jest pozbawieniem godności człowieka, 
co społeczeństwo uznało za niedopuszczalne, i nie można wykazać, że służy ona 
celom karnym skuteczniej niż kara znacznie mniej drastyczna. Zgodnie z tymi 
zasadami i próbą śmierć jest dziś okrutną i wyjątkowo niezwykłą karą”. Swoje 
wnioskowanie Brennan zakończył stwierdzeniem, że śmierć jest karą wyjątkową 
i niezwykle surową i uznać ją należy za śmiertelnie obraźliwą dla godności ludz-
kiej (fatally offensive to human dignity)247.

Podsumowując powyższe rozważania, należy zwrócić uwagę na dwie dodat-
kowe kwestie. Po pierwsze, normatywnego wpływu idei godności człowieka nie 
umniejsza fakt, że pojawiła się ona jedynie w jednej z pięciu opinii przeciw karze 
śmierci, autor każdej z opinii bowiem, wedle wcześniej poczynionych ustaleń, 
odwoływał się do innego rodzaju uzasadnienia sprzeciwu wobec kary śmierci. Po 
drugie, trzeba wskazać, że godność człowieka jako argument pojawiła się także 
w zdaniu odrębnym sędziego Lewisa F. Powella248 (do którego dołączyli prezes 
Sądu Warren E. Burger249 oraz sędziowie Blackmun i Rehnquist). Pojawiła się 
ona jednak jedynie w odniesieniu do jednego z argumentów, tj. w kontekście 
niekonstytucyjności kary śmierci za gwałt. Sędzia Powell uznał za zupełnie nie-
możliwe uznanie kary śmierci za rażąco wygórowaną (grossly excessive) w wy-
padku wszystkich przestępstw tego typu. Przypomniał, że gwałt jest powszech-

247 Ibidem. 
248 Lewis F. Powell Jr. (1907–1998) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1972–1987, nominowany 

przez prezydenta Nixona; szerzej zob. Lewis F. Powell, Jr. United States Jurist [online], [w:] Encyclo-
paedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Lewis-F-Powell-Jr [dostęp 9.08.2018]. 

249 Warren E. Burger (1907–1995) – prezes i sędzia Sądu Najwyższego w latach 1969–1986, no-
minowany przez prezydenta Nixona; szerzej zob. Warren E. Burger. Chief Justice of United States 
[online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Warren-E-Burger 
[dostęp 9.08.2018]. 
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nie uznawany za jedno z najpoważniejszych przestępstw z użyciem przemocy, 
o czym świadczy chociażby fakt, że w 16 stanach jest on zagrożony karą śmierci, 
a w większości pozostałych karą dożywotniego więzienia. Według sędziego jest 
kilka powodów, dla których gwałt zajmuje tak wysoką pozycję na liście poważ-
nych przestępstw. Wśród nich wskazał to, że jest on powszechnie uważany za 
najbardziej okrutną formę ingerencji w prywatność i godność ofiary (the priva-
cy and dignity of the victim), nigdy nie jest przestępstwem popełnionym przy-
padkowo, często ofiara doznaje poważnych obrażeń fizycznych, a równie groźne 
mogą być szkody psychiczne. Wobec powyższego sędzia Powell uznał, że nie 
można w takich wypadkach mówić o nadmiernej surowości tej kary generalnie 
wobec wszystkich tego typu przestępstw250.

Wyrok w sprawie Furman v. Georgia skutkował faktycznym moratorium na 
wykonywanie kary śmierci. W tym czasie władze poszczególnych stanów wpro-
wadziły zmiany do swoich przepisów dotyczących jej wykonywania, tak by zre-
alizować wskazówki zawarte w opiniach sędziów (pamiętać bowiem należy, że 
tylko sędziowie Brennan i Marshall uznali karę śmierci w całości za niezgodną 
z Konstytucją). Kwestia zgodności kary śmierci z Konstytucją znalazła się jed-
nak na wokandzie Sądu Najwyższego już cztery lata później ze względu na pięć 
spraw: Gregg v. Georgia251, Proffitt v. Florida252, Jurek v. Texas253, Woodson v. North 
Carolina254 oraz Roberts v. Louisiana255. We wszystkich procesach dotyczących 
tych spraw zastosowano nowe regulacje wprowadzone po wyroku w sprawie 
Furman v. United States i skazano na śmierć pięciu oskarżonych w I instancji 
oraz utrzymano wyrok skazujący w instancji odwoławczej. Skazani zaskarżyli 
swoje wyroki do Sądu Najwyższego, aby ten orzekł niezgodność kary śmierci 
z VIII poprawką. Skazani argumentowali, że kara jest sprzeczna z ideą godno-
ści człowieka, odbiega od obecnego konsensusu społecznego w tej kwestii i jest 
nieproporcjonalna do popełnionych przestępstw. Te pięć spraw skonsolidowano 
i wspólnie wysłuchano.

Sąd Najwyższy ogłosił wyroki w tych sprawach tego samego dnia – 2 lipca 
1976 r. W sprawach Gregg v. Georgia, Proffitt v. Florida oraz Jurek v. Texas Sąd 
Najwyższy stwierdził, że nowe regulacje prawne spełniają kryteria wskazane 
w wyroku Furman v. Georgia. Natomiast w wypadku pozostałych dwóch spraw, 
kwestionujących konstytucyjność ustaw stanowych Karoliny Północnej i Luizja-
ny, Sąd uznał, że przepisy stanowe naruszają VIII poprawkę, ponieważ wprowa-
dzają obowiązek orzeczenia kary śmierci w wypadku skazania za popełnienie 

250 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972). 
251 Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976).
252 Proffitt v. Florida, 428 U.S. 242 (1976).
253 Jurek v. Texas, 428 U.S. 262 (1976).
254 Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 280 (1976).
255 Roberts v. Louisiana, 428 U.S. 325 (1976).
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określonych przestępstw. W obu tych orzeczeniach znalazły się pośrednie ślady 
idei godności człowieka.

W sprawie Woodson v. North Carolina James Woodson został uznany za 
winnego popełnienia morderstwa pierwszego stopnia. Przepisy stanowe prze-
widywały w takiej sytuacji obowiązkową karę śmierci. Woodson odwołał się od 
wyroku, jednakże Sąd Najwyższy Karoliny Północnej utrzymał wyrok w mocy. 
Sąd Najwyższy orzekł większością 5 do 4 głosów o sprzeczności stanowych prze-
pisów z klauzulami konstytucyjnymi. Sąd wskazał na trzy problemy związane 
z nowym prawem. Po pierwsze, prawo „znacznie odbiega od współczesnych 
standardów” dotyczących wyroków śmierci. Z dokumentów historycznych wy-
nika, że opinia publiczna odrzuciła obowiązkowe wyroki śmierci. Po drugie, 
prawo nie przewidywało żadnych standardów, którymi sędziowie mogliby się 
kierować przy wykonywaniu „uprawnienia do decydowania, którzy zabójcy 
pierwszego stopnia będą żyć, a którzy umrą”. Po trzecie, prawo nie pozwalało 
na rozważenie charakteru i historii poszczególnych oskarżonych przed wymie-
rzeniem kary śmierci. Sąd zauważył, że „fundamentalny szacunek dla ludzkości 
(the fundamental respect for humanity)”, leżący u podstaw VIII poprawki, wyma-
ga takich rozważań. Tymczasem przepisy Karoliny Północnej w niedopuszczal-
ny sposób traktują wszystkie osoby skazane za określone przestępstwo nie jako 
indywidualne istoty ludzkie, ale jako członków bezimiennej, niezróżnicowanej 
masy, która ma być poddana ślepemu wymierzaniu kary śmierci256. 

Podobnie w sprawie Roberts v. Louisiana Sąd uznał za niekonstytucyjne prze-
pisy nakazujące orzeczenie kary śmierci za niektóre przestępstwa. Sąd uznał, że 
w ramach nowej procedury nie zapewniono sądom w Luizjanie wymaganej kon-
stytucyjnie możliwości rozważenia wszelkich okoliczności łagodzących związa-
nych z okolicznościami przestępstwa lub z indywidualnym charakterem prze-
stępcy. Sąd Najwyższy swoje ustalenia skonkludował stwierdzeniem, że ustawa 
o karze śmierci jest niezgodna z Konstytucją na mocy VIII poprawki, ponieważ 
wprowadza obowiązek stosowania kary śmierci w wypadku wielu różnych prze-
stępstw o różnej wadze257.

Dla badań nad ideą godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
w kwestii kary śmierci najważniejsze jest orzeczenie w sprawie Gregg v. Geor-
gia258, które do historii przeszło jako jedna z landmark cases. Sprawa dotyczyła 
Troya Gregga, skazanego za rozbój i morderstwo dwóch osób przy użyciu broni 
palnej259. W czasie procesu ustalono, że Troy Gregg wraz z Floydem Allenem po-

256 Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 280 (1976).
257 Roberts v. Louisiana, 428 U.S. 325 (1976).
258 Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976).
259 Szczegółowy opis okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zaskarżonej procedury kar-

nej zawiera m.in. artykuł M. Abu Gholen, Dopuszczalność kary śmierci w kontekście Ósmej Po-
prawki a orzeczenie Gregg v. Georgia (1976), [w:] Identyfikacja granic wolności i praw jednostki. 
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dróżowali autostopem po Florydzie; 21 listopada 1973 r. zostali podwiezieni przez 
Freda Simmonsa i Boba Moore’a. W czasie podróży kierujący autem Simmons 
zdecydował, aby podwieźć jeszcze jednego autostopowicza, Dennisa Weavera. 
Późnym wieczorem, gdy dotarli do Atlanty, Weaver rozstał się z całą czwórką. 
Następnego ranka ciała Simmonsa i Moore’a odkryto w rowie przy autostradzie. 
23 listopada, po przeczytaniu w gazecie informacji o podwójnym zabójstwie,  
Weaver skontaktował się z policją i przekazał jej informacje dotyczące jego po-
dróży z ofiarami, w tym opis podejrzanych. Następnego popołudnia Gregg i Allen 
zostali aresztowani. Podczas przeszukania w kieszeni Gregga znaleziono pistolet, 
z którego, jak się potem okazało, zastrzelono Simmonsa i Moore’a. Gregg przy-
znał się do zastrzelenia i obrabowania ofiar, stwierdził jednak, że zrobił to w akcie 
samoobrony. Sądy obu instancji uznały Gregga za winnego zarzucanego mu czy-
nu i skazały go na karę śmierci. Wobec zarzutów przedstawionych przez obronę 
Gregga Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy kara śmierci jest per 
se niezgodna z VIII i XIV poprawką. 

Sąd większością 7 do 2 głosów orzekł, że kara śmierci nie narusza VIII ani XIV 
poprawki. Zdanie odrębne złożyli sędziowie Brennan i Marshall, którzy podtrzy-
mali swoje stanowiska o całkowitej niekonstytucyjności kary śmierci zawarte 
w opiniach w sprawie Furman v. Georgia.

Natomiast większość sędziów uznała, że w wyjątkowych sytuacjach, np. 
umyślnego pozbawienia kogoś życia, ostrożne i rozsądne stosowanie kary śmier-
ci może być właściwe, jeżeli wyrok jest wydawany przy zastosowaniu odpowied-
nich procedur sądowych. Sąd uznał, że VIII poprawka, która jest interpretowana 
w elastyczny i dynamiczny sposób w celu dostosowania się do zmieniających 
się norm przyzwoitości, zakazuje jedynie stosowania kary nadmiernie surowej. 
Taka kara skutkuje bowiem zbędnym i niechcianym zadawaniem bólu albo jest 
rażąco nieproporcjonalna do wagi przestępstwa. Natomiast ani ustawodawca nie 
musi uchwalać, ani sąd nie musi orzekać kary jak najmniej surowej. Sąd Naj-
wyższy podkreślił, że śmierć została uznana za jedną z dopuszczalnych kar już 
przez Ojców Założycieli, a przez cały okres istnienia Stanów Zjednoczonych Sąd 
Najwyższy nigdy nie uznał kary śmierci za niekonstytucyjną z samej jej istoty. 
W opinii większości wskazano, że nie można unieważniać pewnych kategorii kar 
tylko z tego powodu, że inne mniej surowe lepiej służą celom kary. Jednocześnie 
przyznano, że nie można wymierzać kary bez żadnego uzasadnienia celowościo-
wego, tylko po to, by niepotrzebnie zadawać cierpienie skazanym (gratuitous 
infliction of suffering). Natomiast jasne jest, że kara śmierci spełnia określone 
funkcje. Funkcja retrybucji oraz odstraszania potencjalnych przyszłych prze-
stępców nie są niedozwolonymi czynnikami, których ustawodawca nie może 

Prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amery-
kańskiego i polskiego, pod red. M. Jabłońskiego, Wrocław 2016, s. 83–103.
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brać pod uwagę przy uchwalaniu prawa. Jak ujął to Sąd, sprawiedliwa odpłata 
(retrybucja) nie jest głównym celem prawa karnego (co stwierdzono w sprawie 
Williams v. New York260), nie jest to jednak ani cel zakazany, ani sprzeczny z po-
szanowaniem godności człowieka (respect for the dignity of men)261. Wreszcie, 
wyrażone w sprawie Furman v. Georgia obawy dotyczące orzekania kary śmier-
ci w sposób arbitralny lub kapryśny (arbitrarily or capriciously) mogą zostać 
uwzględnione przez opracowanie właściwej procedury karnoprawnej262. 

Ponadto Sąd podkreślił istnienie konsensusu społecznego na rzecz utrzy-
mania kary śmierci. Uznał, że potwierdzają to zarówno tendencje o charakterze 
politycznym, jak i orzeczenia ław przysięgłych orzekające tę karę. Co więcej, nie 
ma rozstrzygających dowodów na to, że kara śmierci nie spełnia swojego celu, ja-
kim jest powstrzymanie przestępczości. Na koniec stwierdził, że kara śmierci nie 
narusza godności człowieka, ponieważ niektóre przestępstwa są tak poważne, 
że jedyną właściwą reakcją jest kara śmierci. Ponadto nie może zostać uznana za 
nieproporcjonalną w stosunku do przestępstwa morderstwa. 

Sędziowie Brennan i Marshall złożyli zdania odrębne, w których ponownie 
pojawiło się odwołanie do idei godności człowieka. Brennan swoją argumenta-
cję oparł na koncepcji zmieniających się standardów przyzwoitości w kontek-
ście konfliktu wartości moralnych, o których pisał cytowany przez niego cztery 
lata wcześniej Sellin. Uznał także, że Sąd Najwyższy, jako ostateczny interpre-
tator Konstytucji, ma obowiązek stwierdzić, że współcześnie wyznawane przez 
społeczeństwo moralne i etyczne przekonania wymagają od nas uznania kary 
śmierci za nietolerowaną przez społeczeństwo, tak jak stało się to z szeregiem 
wymyślnych tortur stosowanych w przeszłości. Ponadto, odwołując się do swych 
wcześniejszych opinii, podkreślił, że wśród tych koncepcji uznanych w naszych 
wypadkach i nieodłącznie związanych z VIII poprawką znajduje się podstawo-
wa zasada moralna, zgodnie z którą państwo, nawet jeśli karze, musi trakto-
wać swoich obywateli w sposób zgodny z ich wewnętrzną wartością jako istoty 
ludzkie – kara nie może być tak surowa, by poniżać godność człowieka. Sądowe 
ustalenie, czy kara śmierci jest zgodna z ideą godności człowieka, jest zatem nie 
tylko dozwolone, ale i wymuszane przez VIII poprawkę. Brennan wyraził niezro-
zumienie dla faktu, że Sąd Najwyższy nie zgodził się ze stwierdzeniem, które pa-
dło z sprawie Furman v. Georgia, że „w porównaniu z wszystkimi innymi karami 
dzisiaj [...] umyślne uśmiercenie życia ludzkiego przez państwo jest wyjątkowo 
upokarzające dla ludzkiej godności (uniquely degrading to human dignity)”263. 
Na koniec Brennan przypomniał, że w swojej opinii w sprawie Furman v. Geor- 
gia stwierdził, że amerykańska cywilizacja i prawo na tyle się rozwinęły, żeby 

260 Williams v. New York, 337 U.S. 241, 248 (1949). 
261 Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976).
262 Ibidem.
263 Ibidem. 
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uznać karę śmierci za wszelkie przestępstwa i w każdych okolicznościach za karę 
„okrutną i wymyślną”, co stanowi pogwałcenie VIII i XIV poprawki. 

Podobnie krytycznie o opinii większości wypowiedział się sędzia Marshall. 
Zauważył, że sam fakt, iż społeczeństwo „żąda życia mordercy w zamian za zło, 
które uczynił”, nie może stanowić uzasadnienia uznania konstytucyjności kary 
śmierci. Jak bowiem stwierdzono w opinii sędziów Stewarta, Powella i Stevensa 
w sprawie Furman v. Georgia: „VIII poprawka wymaga czegoś więcej niż to, że 
kwestionowana kara jest możliwa do przyjęcia przez współczesne społeczeń-
stwo”. Aby kara śmierci mogła zostać uznana za zgodną z VIII poprawką, mu-
siałaby być, po pierwsze, „zgodna z podstawową koncepcją godności człowieka, 
która stanowi istotę poprawki”, jak to stwierdzono w sprawie Furman v. Georgia. 
Poza tym również cel jej wymierzenia musi być zgodny z „naszym szacunkiem 
dla godności (innych) ludzi”, jak to określono w sprawie Trop v. Dulles. Sędzia 
Marshall uznał, że zgodnie z tymi normami odbieranie życia tylko dlatego, że 
przestępca na to zasługuje, z pewnością jest sprzeczne z VIII poprawką, gdyż 
tak uzasadniona stanowi całkowite zaprzeczenie godności i wartości tego, który 
popełnia przestępstwo (denial of the wrongdoer’s dignity and worth)264.

W tym wyroku Sąd Najwyższy potwierdził konstytucyjność kary śmierci. 
Warto zauważyć, że godność człowieka pojawiała się w obu wyrokach i stanowi-
ła ważny normatywny argument zarówno dla zwolenników, jak i przeciwników 
kary śmierci. Jednakże tak jak wyrok w sprawie Gregg v. Georgia nie zakończył 
debaty o karze śmierci, tak idea godności człowieka nie przestała odciskać swo-
jego normatywnego piętna na wyrokach w tej sferze. Jej wpływ widać w kolej-
nych orzeczeniach. Tym razem jednak omawiane orzeczenia nie dotyczyły samej 
konstytucyjności kary śmierci, lecz dotyczyły zgodności z VIII poprawką metod 
egzekucji oraz dopuszczalności jej orzekania w określonych przypadkach. 

W kontekście zgodności z Konstytucją metod przeprowadzania egzekucji za 
istotny uznać należy wyrok w sprawie Glass v. Louisiana265 z 1985 r. Sprawa do-
tyczyła Jimmiego L. Glassa. W czasie odbywania kary więzienia za wcześniejsze 
przestępstwa Glass wraz ze swoim współwięźniem uciekli ze stanowego więzie-
nia. W trakcie ucieczki przed pościgiem napadli i zamordowali parę małżonków 
w ich własnym domu. Za podwójne morderstwo Glass został skazany na karę 
śmierci, która w stanie Luizjana wykonywana była przez egzekucję na krześle 
elektrycznym266. Glass odwołał się od wyroków skazujących, zarzucając temu 
sposobowi egzekucji, że: „elektryczność powoduje nieuzasadnione zadawanie 
niepotrzebnego bólu i cierpienia i nie jest zgodna z ewoluującymi standardami 
godności człowieka (evolving standards of human dignity)”. Sąd Najwyższy od-

264 Ibidem.
265 Glass v. Louisiana, 471 U.S. 1080 (1985).
266 Taki sposób egzekucji Sąd Najwyższy dopuścił w 1890 r. w sprawie In re Kemmler, 136 U.S. 

436 (1890). Pierwszą elektroegzekucję przeprowadzono w stanie Nowy Jork.
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mówił rozpatrzenia sprawy, de facto utrzymując wyrok niższej instancji w mocy. 
Zdanie odrębne złożył jednak sędzia Brennan (do którego dołączył sędzia Mar-
shall). W kontekście problemu badawczego od razu należy zwrócić uwagę na 
dwie kwestie. Po pierwsze, trzeba zauważyć, że skarżący zarzucił egzekucji na 
krześle elektrycznym nie tyle sprzeczność z samą VIII poprawką, ile z samą ideą 
godności człowieka. Po drugie zaś, napisana z pasją i zaangażowaniem opinia 
Brennana w całości poświęcona jest wyłącznie udowodnieniu tezy, że egzekucja 
na krześle elektrycznym jako metoda wykonywania kary śmierci jest niezgodna 
z godnością człowieka267. 

Sędzia Brennan przypomniał, że zakres ochrony godności człowieka wyni-
kający z VIII poprawki wykracza poza zakaz zbędnego zadawania bólu podczas 
wykonywania kary. Dlatego cywilizowane standardy wymagają minimalizacji 
przemocy fizycznej podczas egzekucji, niezależnie od bólu, jaki przemoc ta 
może zadać skazanym. Podobnie podstawowe pojęcia godności człowieka (basic 
notions of human dignity) nakazują minimalizowanie okaleczania i zniekształ-
cania ciała skazanego więźnia. Zasady te wyjaśniają zawarty w VIII poprawce za-
kaz takich barbarzyńskich praktyk, jak rozerwanie przez konie i ćwiartowanie. 
Generalnie rzecz ujmując, VIII poprawka wymaga, aby w granicach ludzkich 
możliwości wybrana metoda egzekucji minimalizowała ryzyko niepotrzebnego 
bólu, przemocy i okaleczenia268.

Tymczasem – jak zauważył sędzia Brennan – licznie zebrane dotychczas do-
wody wskazują na to, że śmierć spowodowana prądem elektrycznym jest niezwy-
kle gwałtowna i wywołuje ból oraz poniżenie (indignities) daleko wykraczające 
poza „zwykłe unicestwienie życia”. Świadkowie rutynowo donoszą, że po włą-
czeniu prądu skazany „drży”, „podskakuje” i „walczy z pasami z niezwykłą siłą”. 
Ręce zmieniają kolor na czerwony, następnie na biały, a „żyły na szyi wyróżniają 
się jak stalowe opaski”. Kończyny, palce u rąk i dłoni oraz twarz więźnia zostają 
poważnie zniekształcone. Siła prądu elektrycznego jest tak potężna, że czasem 
gałki oczne więźnia „wypływają na policzki”. Więzień często „wypróżnia się, ka-
leczy, oddaje mocz i wymiotuje krwią i śliną”269. Ponadto sędzia Brennan odwołał 
się do opinii ekspertów, którzy coraz częściej wyrażają opinie, że inne dostępne 
obecnie środki egzekucji, przykładowo użycie trującego gazu lub szybko działa-
jących środków nasennych, uśmiercają skazanego w sposób pewniejszy, szybszy, 
mniej brutalny i bardziej humanitarny. Wobec powyższych argumentów sędzia 
Brennan podkreślił, że w jego opinii argumenty na rzecz stosowanych metod 
egzekucji, mówiące o humanitaryzmie i godności (“humanity” and “dignity”), są 

267 Sędzia Brennan przypomniał, że w sprawie Gregg v. Georgia uznał, że kara śmierci jest 
w każdych okolicznościach karą okrutną i nietypową, przez co jest zabroniona przez VIII i XIV 
poprawkę. 

268 Glass v. Louisiana, 471 U.S. 1080 (1985).
269 Ibidem.
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sprzeczne same w sobie pod względem ich zgodności z Konstytucją. Swój wywód 
Brennan zakończył retorycznym pytaniem, czy egzekucja na krześle elektrycz-
nym faktycznie jest „humanitarną (humane)” metodą pozbawienia życia, czy też 
nie jest niczym innym jak współczesnym technologicznym odpowiednikiem pa-
lenia ludzi na stosie270.

Innym orzeczeniem dotyczącym zgodności metody egzekucji z godno-
ścią człowieka był wyrok federalnego sądu apelacyjnego w sprawie Campbell 
v. Wood271 z 1994 r. Charles Campbell został w 1982 r. skazany na śmierć m.in. 
za gwałt i potrójne morderstwo I stopnia. Sąd uznał go za winnego zgwałcenia 
i zamordowania Renae Wicklund i zamordowania jej 9-letniej córki Shannah 
oraz ich sąsiadki Barbary Hendrickson. Warto jedynie nadmienić, że w 1977 r. 
Campbella skazano za gwałt na Renae Wicklund, w 1981 r. wyszedł jednak na 
wolność ze względu na dobre sprawowanie. Po wykorzystaniu wszelkich możli-
wości odwoławczych Campbell został powieszony (27 maja 1994). 

W omawianym wyroku federalnego sądu apelacyjnego znaleźć można zda-
nie odrębne i zbieżne sędziego Stephena Reinhardta272, w którym zawarł szcze-
gółową argumentację dotyczącą niezgodności z godnością człowieka wykony-
wania kary śmierci przez powieszenie. Przypomniał, że prawie wszystkie stany 
zrezygnowały z tej formy egzekucji273, co pozwala wyciągnąć wniosek, że śmierć 
przez powieszenie przestała być zgodna z rozwijającymi się standardami przy-
zwoitości. Za fakt niepodlegający uzasadnieniu uznał także to, że ta forma eg-
zekucji jest ewidentnie niezgodna z poszanowaniem godności człowieka, która 
jest oznaką cywilizowanego narodu (human dignity that is the mark of a civilized 
nation)274. 

Sędzia Reinhardt przyznał, że dla wielu Amerykanów kara śmierci nie jest 
sprzeczna z wyznawanymi przez nich wartościami społecznymi i religijnymi. 
Nawet ci, którzy uznają konstytucyjność egzekucji na mocy wyroków sądowych, 
muszą jednak przyznać, że powieszenie jest brutalną i barbarzyńską (savage and 
barbaric) metodą zakończenia ludzkiego życia. Sędzia wyraził głębokie przeko-
nanie, że egzekucja przez powieszenie jest paskudną pozostałością mniej cy-

270 Ibidem.
271 Campbell v. Wood, United States Court of Appeals, Ninth Circuit 18 F.3d 662 (9th Cir. 1994) 

[online], https://casetext.com/case/campbell-v-wood-3 [dostęp 15.08.2018].
272 Stephen Reinhardt (1931–2018) – sędzia federalnego Sądu Apelacyjnego dla IX Dystryktu, 

znany ze swoich niezwykle tolerancyjnych i postępowych poglądów (nazywany „postępowym lwem 
IX dystryktu”). 

273 Od czasu przywrócenia kary śmierci w 1976 r. stany: Waszyngton, Delaware i New 
Hampshire powróciły do powieszenia jako dostępnej metody egzekucji. W stanie Waszyngton była  
to (w 1994 r.) i nadal jest jedna z dwóch metod egzekucji, obok zastrzyku z trucizną, stosowana 
wyłącznie na życzenie skazanego. Waszyngton jest ostatnim amerykańskim stanem z działającą 
szubienicą. 

274 Campbell v. Wood, United States Court of Appeals, Ninth Circuit 18 F.3d 662 (9th Cir. 1994).
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wilizowanych czasów, kiedy to nauka nie wypracowała jeszcze medycznie od-
powiednich metod zakończenia ludzkiego życia275. Samo powieszenie sędzia 
Reinhardt uznał za prymitywne, surowe i bezsensownie działanie, którego ce-
lem jest rozerwanie kręgosłupa (co następuje w odcinku szyjnym). Taki zabieg 
jest niepotrzebnie brutalny i inwazyjny, celowo poniżający i dehumanizujący 
(deliberately degrading and dehumanizing). Powoduje to u skazanego ogromną 
trwogę wykraczającą poza sam strach przed śmiercią, a konsekwencje powie-
szenia są często upokarzające i obrzydliwe (humiliating and disgusting). Sędzia 
przytoczył dowody na zdarzające się całkowite oderwanie głowy od tułowia ska-
zanego i uznał, że bez wątpienia ten rodzaj egzekucji jest pozostałością wcześ- 
niejszego, trudniejszego okresu, w którym przy wymierzaniu kary o wiele mniej 
ludzie troszczyli się o przyzwoitość i godność człowieka (human dignity and de-
cency). W tych stanach, w których powieszenie nadal jest dopuszczalne, okre-
ślane jest jako barbarzyński anachronizm276. Sędzia Reinhardt przypomniał 
też, że Konstytucja wymusza na państwie, aby przeprowadzane egzekucje były 
dokonywane z jak największą godnością (as much dignity as possible). Nato-
miast w wypadku powieszenia mamy do czynienia z poniżeniem (indignity) wy-
nikającym nie z niepotrzebnie zadawanego bólu, lecz z „relatywnie bezboles- 
nego upodlenia, zdziczenia i brutalności (degradation, savagery, and brutality)”.  
Tymczasem Konstytucja nakazuje egzekwowanie kary śmierci w sposób jak  
najbardziej cywilizowany i pozbawiony brutalności. Podkreślił, że stosowanie 
tej metody egzekucji zagraża nie tylko godności jednostki (individual’s dignity), 
ale także godności całego narodu i społeczeństwa. Zauważył, że aby zrealizować 
w praktyce wymogi konstytucyjne, należy w jak najszerszym zakresie wyelimi-
nować poniżające, brutalne i agresywne (degrading, brutal, and violent) metody 
egzekucji i zastąpić je naukowo opracowaną i uznaną metodą zakończenia życia, 
tzn. stosować odpowiednie procedury medyczne w odpowiednich warunkach. 
Jeśli bowiem nauki medyczne wypracowały metodę zakończenia życia relatyw-
nie bezboleśnie oraz w większym stopniu niż dotychczasowe gwarantującą po-
szanowania godności (comparative dignity), to nowa metoda winna być stoso-
wana277. W konkluzji sędzia Reinhardt przypomniał, że powieszenie to brutalna 
i barbarzyńska procedura, która została stanowczo odrzucona w niektórych sta-
nach już ponad 100 lat temu, kiedy to zaczęto zastępować ją krzesłem elektrycz-
nym. Nawet pomijając ryzyko dekapitacji i braku natychmiastowej śmierci, po-
wieszenie jest po prostu niezgodne z godnością człowieka (the dignity of man). 
Stan Waszyngton nie wykazuje absolutnie żadnego szacunku dla godności ludz-
kiej (human dignity), gdy stara się zabić człowieka w taki sposób278.

275 Ibidem.
276 Ibidem.
277 Ibidem.
278 Ibidem.
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W kontekście ewolucji sposobów wykonywania kary śmierci oraz roli, jaką 
w tym procesie odegrała idea godności człowieka, warto zwrócić uwagę na jedną 
kwestię. Współcześnie dominującą metodą egzekucji w Stanach Zjednoczonych 
jest zastrzyk ze śmiercionośną mieszanką substancji. Jest to metoda uznana 
za najbardziej humanitarną, a jak pokazują przeanalizowane wyżej orzeczenia 
Sądu Najwyższego, także za najbardziej zgodną z ideą godności człowieka. 

Wiek XXI przyniósł dalsze zmiany w kontekście stosowania kary śmierci. 
Kierunek ewolucji orzecznictwa w tych sprawach jest dosyć jasny – Sąd Naj-
wyższy ogranicza stosowanie kary śmierci. W 2002 r. Sąd Najwyższy wykluczył 
możliwość stosowania kary śmierci wobec osób z niepełnosprawnością umysło-
wą (Atkins v. Virginia279), a w 2005 – wobec osób niepełnoletnich (Roper v. Sim-
mons280). Natomiast w 2008 r. Sąd Najwyższy ograniczył stosowanie kary śmier-
ci, uznając za sprzeczne z VIII poprawką przepisy przewidujące karę śmierci za 
gwałt na dziecku (Kennedy v. Louisiana281). 

W 2002 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Atkins v. Virginia. Daryl 
Atkins został skazany za porwanie, napad z bronią w ręku oraz morderstwo 
I stopnia. Wraz z Williamem Jonesem napadł na Erica Nesbitta. Gdy okazało 
się, że Nesbitt ma w portfelu tylko 60 dolarów, porwał go i zmusił do wypłacenia 
z bankomatu kolejnych 200 dolarów. Następnie obaj sprawcy zabrali Nesbitta 
w odosobnione miejsce i zabili go, strzelając do niego aż osiem razy. Sprawcy 
zostali aresztowani, m.in. dzięki nagraniom monitoringu. W czasie przesłuchań 
wzajemnie oskarżali się o zastrzelenie Nesbitta, jednakże zeznania Atkinsa były 
mniej wiarygodne. Dodatkowo Atkinsa obciążył więzień przebywający z nim 
w celi aresztu, który zeznał, że ten przyznał się do morderstwa. W zamian za 
karę dożywotniego więzienia Jones zgodził się złożyć w sądzie zeznania obcią-
żające Atkinsa. W czasie procesu ława przysięgłych uznała jego wersję wydarzeń 
za bardziej spójną i wiarygodną. Z kolei obrona podnosiła argument, że Atkins 
jest umiarkowanie opóźniony umysłowo (mildly mentally retarded), czego mia-
ły dowodzić m.in.: wynik testu IQ na poziomie 59, zeznania psychologa oraz 
dokumentacja jego wyników ze szkoły. Pomimo tego Atkins został skazany za 
morderstwo i na karę śmierci.

Wyrok ze względów proceduralnych został uchylony przez Sąd Najwyższy 
Wirginii. W czasie ponownego procesu prokuratura skorzystała z pomocy włas- 
nego eksperta z zakresu psychologii, który stwierdził, że słownictwo, wiedza 
ogólna i zachowanie Atkinsa sugerują, że posiada on co najmniej przeciętną in-
teligencję. Prokuratura podniosła również dwa argumenty uznane przez ławę 
przysięgłych. Po pierwsze, że ze względu na swoje dotychczasowe zachowanie 
Atkins stwarza ryzyko przyszłego niebezpieczeństwa dla społeczeństwa. Po 

279 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).
280 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
281 Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407 (2008).
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drugie, że sposób, w jaki popełniono przestępstwo, był szczególnie nikczem-
ny (vile). Obie te kwestie według prawa były czynnikami zaostrzającymi karę 
i przemawiającymi za wyrokiem kary śmierci. Atkins został ponownie skazany 
na śmierć. Sąd Najwyższy Wirginii tym razem podtrzymał wyrok sądu niższej 
instancji. Sąd Najwyższy musiał więc zdecydować, czy egzekucja osoby z niepeł-
nosprawnością umysłową jest karą „okrutną i wymyślną” i na mocy klauzuli VIII 
poprawki jest sprzeczna z Konstytucją. 

Sąd Najwyższy większością 6 do 3 głosów orzekł, że egzekucja osób z nie-
pełnosprawnością umysłową jest sprzeczna z klauzulą VIII poprawki. Opinię 
większości sporządził sędzia Stevens. Punktem wyjścia było przypomnienie 
reguły z wyroku Trop v. Dulles, że podstawowa koncepcja, na której opiera się 
VIII poprawka, to godność człowieka (the dignity of man), wykładnia poprawki 
zaś musi być ustalana zgodnie z ewoluującymi normami przyzwoitości, które 
wyznaczają postęp w dojrzałym społeczeństwie. Dalsza argumentacja poszła 
jednak w kierunku kwestii nadmierności kary i jej nieproporcjonalności. Sę-
dzia przypomniał, że ocena proporcjonalności w ramach tych zmieniających 
się norm przyzwoitości powinna być oparta na jak najbardziej zobiektywizo-
wanych wskaźnikach, a za takie w orzecznictwie Sądu uznaje się ustawodawczą 
działalność legislatyw stanowych. W praktyce więc znaczy to śledzenie zmian 
w przepisach stanowych. W kontekście kary śmierci wobec osób z niepełno-
sprawnościami umysłowymi sędzia Stevens wskazał, że dwie trzecie legislatyw 
stanowych, które utrzymują karę śmierci, zakazało jej stosowania w stosunku do 
tego typu przestępców. Sędzia Stevens podsumował opinię stwierdzeniem, że in-
terpretacja i stosowanie VIII poprawki w świetle amerykańskich zmieniających 
się standardów przyzwoitości pozwala uznać, że kara śmierci jest nadmierna i że 
Konstytucja nakłada istotne ograniczenia na prawo państwa do odbierania życia 
przestępcom uznanym za osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi282. Jed-
nocześnie Sąd Najwyższy stwierdził, że stany mają swobodę w ustalaniu definicji 
osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi, co nadal daje im pewną kontrolę 
nad tym, kto może kwalifikować się do kary śmierci (w 2014 r. zakres tej swobody 
był przedmiotem rozważań w sprawie Hall v. Florida283). 

W 2005 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Roper v. Simmons. Chri-
stopher Lee Simmons został oskarżony o zamordowanie Shirley Crook. Jej ciało 
znaleziono 9 września 1993 r. Zamordowana była związana kablem elektrycz-
nym, skórzanymi paskami i wzmocnioną taśmą klejącą (tzw. duct tape). Mia-
ła połamane żebra i siniaki na całym ciele. Jako przyczynę zgonu stwierdzono 
utonięcie. Simmons został skazany na śmierć w 1993 r. (miał w tym momencie 
17 lat). Odwołania i apelacje do sądów stanowych i federalnych trwały do 2002 r. 

282 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).
283 Hall v. Florida, 572 U.S. ___ (2014).
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W tym właśnie 2002 r. Sąd Najwyższy Missouri wstrzymał egzekucję Simmonsa 
do czasu wydania wyroku w sprawie Atkins v. Virginia. 

Po wyroku w tej sprawie, wykorzystując użytą w niej argumentację, Sąd 
Najwyższy Missouri orzekł, że orzeczenie Sądu Najwyższego z 1989 r. w spra-
wie Stanford v. Kentucky284, w którym uznano, że egzekucja nieletnich nie jest 
niezgodna z Konstytucją, nie jest już prawomocne. Sąd, powołując się na licz-
ne ustawy wydane od 1989 r., które ograniczały zakres kary śmierci, uznał, że 
poglądy społeczeństwa uległy zmianie. Przyznając, że większość Amerykanów 
sprzeciwia się obecnie egzekucjom nieletnich, uznał, że takie egzekucje są nie-
zgodne z Konstytucją. W efekcie tego wyroku sprawa trafiła przed oblicze Sądu 
Najwyższego, który musiał odpowiedzieć na pytanie, czy egzekucja nieletnich 
narusza zakaz „okrutnych i nietypowych kar” zawarty w VIII poprawce.

Sąd większością 5 do 4 głosów orzekł, że standardy przyzwoitości zmieniły 
się w taki sposób, że wykonywanie egzekucji na nieletnich jest okrutną i niety-
pową karą zabronioną przez VIII poprawkę. Opinię większości sporządził sędzia 
Kennedy. Przypomniał w pierwszej kolejności, że VIII poprawka, ponieważ chro-
ni nawet tych, którzy zostali skazani za haniebne przestępstwa (heinous crimes), 
potwierdza spoczywający na rządzie obowiązek poszanowania godności wszyst-
kich osób (the dignity of all persons). W dalszej części swojego rozumowania 
sędzia Kennedy odniósł się do kwestii braku akceptacji stosowania kary śmierci 
wobec nieletnich. Przytoczył dowody na konsensus opinii społecznej w tej kwe-
stii, wskazując, że większość legislatyw stanowych zniosła tego typu przepisy285. 

Istotną rolę w uzasadnieniu wyroku odegrało także odwołanie się do doświad-
czeń innych państw oraz regulacji prawa międzynarodowego. Sędzia Kennedy 
przypomniał, że od 1990 r. tylko siedem krajów innych niż Stany Zjednoczone 
dokonało egzekucji młodocianych przestępców: Iran, Pakistan, Arabia Saudyj-
ska, Jemen, Nigeria, Demokratyczna Republika Konga i Chiny. Od tego czasu 
każde z tych państw albo zniosło karę śmierci dla nieletnich, albo wprowadziło 
moratorium na jej wykonywanie. Sędzia uznał, że: „należy uczciwie powiedzieć, 
że Stany Zjednoczone są obecnie osamotnione w świecie, który odwrócił się od 
kary śmierci dla nieletnich”. W dalszej części sędzia Kennedy argumentował, że 
konieczne jest uwzględnienie faktu, że „niestabilność i nierównowaga emocjo-
nalna młodych ludzi mogą być często czynnikami sprzyjającymi popełnieniu 
przestępstwa”286. Sędzia Kennedy w istotny sposób zdefiniował normatywny 
charakter godności człowieka i jej miejsce w Konstytucji, w całym systemie po-
litycznym oraz w całej amerykańskiej myśli polityczno-prawnej. Podkreślił, że 
w Konstytucji: „określono i oparto się na innowacyjnych zasadach, które były 

284 Stanford v. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989). 
285 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
286 Ibidem.
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oryginalne dla doświadczeń amerykańskich, takich jak: federalizm, sprawdzo-
na równowaga w mechanizmach politycznych przez podział władzy, konkretne 
gwarancje dla oskarżonych w sprawach karnych oraz szerokie przepisy mające 
na celu zapewnienie wolności jednostki i ochronę godności człowieka (human 
dignity)”. Powyższe zasady i koncepcje „mają zasadnicze znaczenie dla doświad-
czenia amerykańskiego i pozostają kluczowe dla naszej dzisiejszej samoidentyfi-
kacji i tożsamości narodowej”287. Na zakończenie opinii sędzia Kennedy wskazał 
na to, że reguły te pierwszy raz na świecie w praktyce zostały zastosowane właśnie 
w amerykańskim systemie politycznym, a „wyraźne potwierdzenie niektórych 
praw podstawowych przez inne narody i państwa po prostu podkreśla centralne 
znaczenie tych samych praw w naszym własnym dziedzictwie wolności”288.

Odwołanie do idei godności człowieka w kontekście wpływu prawa mię-
dzynarodowego na prawo amerykańskie znalazło się także w zdaniu odrębnym 
sędzi Sandry Day O’Connor289. Sędzia, nie zgadzając się z opinią większości co 
do wyroku, zgodziła się z argumentem o wadze rozwiązań zawartych w prawie 
międzynarodowym. Podkreśliła, że w ciągu ostatniego półwiecza Sąd Najwyższy 
konsekwentnie odwoływał się do prawa międzynarodowego i regulacji innych 
państw jako istotnych z punktu widzenia oceny ewoluujących standardów przy-
zwoitości. Takie porównania odzwierciedlają szczególny charakter VIII popraw-
ki, która czerpie swoje znaczenie bezpośrednio z dojrzałych wartości cywilizo-
wanego społeczeństwa290. 

Sędzia O’Connor przyznała, że pod wieloma względami prawo amerykańskie 
jest odrębne. Jednakże ewoluujące rozumienie godności człowieka (evolving  
understanding of human dignity) przez amerykański naród z pewnością nie 
jest ani całkowicie odizolowane od wartości panujących w innych krajach, ani 
z natury sprzeczne z tymi wartościami. Sędzia uznała, że nie powinno wy-
woływać zaskoczenia stwierdzenie zgodności między wartościami krajowy-
mi i międzynarodowymi, zwłaszcza tam, gdzie społeczność międzynarodowa 
osiągnęła wyraźne porozumienie – wyrażone w prawie międzynarodowym lub 
w prawie krajowym poszczególnych państw – że dana forma kary jest niezgod-
na z podstawowymi prawami człowieka. W każdym razie istnienie takiego 
międzynarodowego konsensusu mogłoby służyć potwierdzeniu prawdziwości 
i zasadności konsensusu istniejącego w amerykańskim społeczeństwie. Jed-

287 Ibidem.
288 Ibidem. 
289 Sandra Day O’Connor (ur. 26.03.1930) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1981–2006, pierw-

sza kobieta sędzia Sądu Najwyższego, określana jako umiarkowanie konserwatywna; znana była ze 
swoich beznamiętnych i skrupulatnie przygotowywanych opinii; szerzej zob. Sandra Day O’Con-
nor. United States Jurist [online], https://www.britannica.com/biography/Sandra-Day-OConnor 
[dostęp 20.08.2018]. 

290 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
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nakże – jak stanowczo stwierdziła sędzia O’Connor – w Stanach Zjednoczo-
nych w tym wypadku nie ma takiego ogólnonarodowego konsensusu291.

Jednym z ostatnich tego typu orzeczeń jest wyrok w sprawie Kennedy v. Lou- 
isiana292 z 2008 r. Patrick Kennedy został skazany za gwałt na swojej 8-letniej 
pasierbicy. Okoliczności gwałtu były bardzo brutalne. Zgwałcona dziewczynka 
potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej i operacji chirurgicznej. Sąd 
Najwyższy w wyroku stwierdził, że czyn Kennedy’ego był przestępstwem, któ-
rego nie można opisać „w sposób wystarczający, aby w pełni uchwycić krzywdę 
i horror zadane jego ofierze”. Podkreślono opinię eksperta z dziedziny medycyny 
sądowej i pediatrii, który zeznał, że były to najcięższe obrażenia, jakie widział 
w wyniku napaści na tle seksualnym w ciągu swoich czterech lat praktyki, wy-
mieniając m.in. uszkodzenie lewej ściany pochwy i oddzielenie szyjki macicy od 
tylnej części pochwy, rozdarcie krocza aż do odbytu293. Kennedy konsekwentnie 
podtrzymywał swoją niewinność, ale przeczyły temu inne dowody oraz później-
sze zeznania jego pasierbicy (choć początkowo potwierdzała ona wersję Kenne-
dy’ego). Sąd wymierzył mu karę śmierci, wyrok zaś został podtrzymany przez 
Sąd Najwyższy Luizjany. Sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego, który 
musiał odpowiedzieć na pytanie, czy stanowe przepisy przewidujące karę śmier-
ci w wypadku gwałtu na dziecku są zgodne z Konstytucją. 

Sąd większością 5 do 4 głosów uznał, że VIII poprawka zakazuje nakładania 
kary śmierci za gwałt na dziecku, jeżeli przestępstwo nie skutkowało śmiercią 
dziecka lub sprawca nie działał z zamiarem zabicia ofiary gwałtu. Ewoluujące 
normy przyzwoitości muszą obejmować i wyrażać szacunek dla godności jed-
nostki (dignity of the person), a karanie przestępców musi być zgodne z tą zasa-
dą. Zastosowanie kary śmierci w takim wypadku stanowiłoby wykonanie okrut-
nej i nietypowej kary, a to stanowiłoby naruszenie ogólnonarodowego konsen-
susu w tej sprawie294. 

Warto podkreślić, że wyrok ten wywołał ogromne kontrowersje, zarów-
no ze względu na okoliczności dokonania gwałtu przez Kennedy’go, jak i na 
błąd w ustaleniach faktycznych, które były centralnym elementem uzasad-
nienia opinii większości. Wyrok został skrytykowany przez obu ówczes- 
nych kandydatów na prezydenta: Baracka Obamę295 oraz Johna McCaina296. 
Centralnym punktem analizy sądowej była uwaga, że gwałt na dzieciach był 

291 Ibidem. 
292 Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407 (2008).
293 Ibidem.
294 Ibidem.
295 P. Martin, Obama Attacks US Supreme Court Decision Barring Death Penalty for Child Rape 

[online], http://www.wsws.org/en/articles/2008/06/obam-j26.html [dostęp 20.08.2018].
296 Obama Disagrees with High Court on Child Rape Case [online], http://www.cleveland19.

com/story/8559181/obama-disagrees-with-high-court-on-child-rape-case [dostęp 20.08.2018].
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traktowany jako przestępstwo szczególnej wagi tylko w sześciu stanach i że 
żaden inny stan ani żadna jurysdykcja federalna nie zezwalają na karę śmierci 
za to przestępstwo. Sąd Najwyższy nie uwzględnił jednak nowelizacji wojsko-
wego kodeksu karnego, która za taki rodzaj przestępstw przewidywała karę 
śmierci. Powyższe informacje zostały bardzo szybko upublicznione i pojawiły 
się m.in. w gazecie „New York Times”297. W związku z tym do Sądu Najwyż-
szego wpłynęło szereg wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (rehearing). 
Jednakże Sąd odmówił ponownego jej rozpatrzenia, argumentując, że w żad-
nym razie zgoda na karę śmierci w sferze wojskowej nie oznacza, że jest ona 
zgodna z Konstytucją w kontekście cywilnym, co czyni ponowne rozpatrzenie 
sprawy bezcelowym298.

Podsumowując rozważania dotyczące normatywnego wpływu idei godności 
człowieka na orzecznictwo Sądu Najwyższego w odniesieniu do kary śmierci, 
trudno zgodzić się z twierdzeniami, które można znaleźć w doktrynie prawa 
amerykańskiego, że godność człowieka odcisnęło zbyt słabe piętno w sprawach 
dotyczących VIII poprawki. Jeśli bowiem przyjrzeć się ewolucji stosowania kary 
śmierci, która przez ostatnie dziesięciolecia jest tak znacznie ograniczana, nie-
łatwo znaleźć sferę prawną, w której wpływ idei godności człowieka byłby istot-
niejszy. Po pierwsze, idea godności człowieka została uznana za wartość bez-
pośrednio chronioną przez zakaz kar okrutnych i wymyślnych. Taka deklaracja 
zmieniła w całości linię orzeczniczą w tej sferze. Po drugie, w idei godności czło-
wieka rozpoznano czynnik wpływający na reguły wykładni wypracowane przez 
Sąd Najwyższy w kontekście interpretacji stosowanych standardów, np. zmie-
niających się standardów przyzwoitości. Po trzecie, nakaz poszanowania god-
ności człowieka stał się istotnym elementem definiującym pojmowanie klau-
zul zawartych w samej VIII poprawce. Faktem jest, że kara śmierci nie została 
zniesiona oraz że ostatecznie nie zakwestionowano jej zgodności z Konstytucją. 
Obowiązuje jednak ona jedynie w części stanów, a kierunek ewolucji w tym za-
kresie jest dosyć jasny, zarówno w ustawodawstwie stanowym, jak i federalnym. 

5.  Prawo do reprezentowania samego siebie przed sądem 
(VI poprawka)

Dziedzina prawa karnego jest jedną z istotniejszych sfer, w których wyroki 
Sądu Najwyższego odwołują się do idei godności człowieka. Odwołania do niej 
pojawiły się w kontekście praw oskarżonych lub skazanych, które chronią IV, V 

297 L. Greenhouse, In Court Ruling on Executions, a Factual Flaw [online], https://www.ny-
times.com/2008/07/02/washington/02scotus.html [dostęp 20.08.2018].

298 Kennedy v. Louisiana, No 07-343 [online], https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/554/07-343/index.pdf [dostęp 20.08.2018]. 
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i VIII poprawka. W aspekcie procedury karnej wpływ idei godności człowieka 
odnaleźć można w orzecznictwie dotyczącym VI poprawki. Zgodnie z nią we 
wszystkich sprawach karnych oskarżony będzie miał prawo do szybkiego i pu-
blicznego procesu przed bezstronnym sądem przysięgłych stanu i dystryktu 
miejsca popełnienia przestępstwa, którego właściwość wynika z wcześniej obo-
wiązującego prawa. Oskarżony ma też prawo do informacji o charakterze i przy-
czynie oskarżenia, do konfrontacji ze świadkami oskarżenia, do wzywania do 
obowiązkowego stawienia się świadków obrony i do pomocy prawnej obrońcy299. 
Jedynie na marginesie warto wskazać, że w kontekście sposobu prowadzenia po-
stępowań sądowych godność pojawia się także jako idea odnosząca się do powa-
gi sądu, czego odpowiednikiem jest zwrot dignity of the courtroom. Natomiast 
w polskim systemie prawnym prawo do obrony jest zagwarantowane w art. 42300, 
a prawo do sądu – w art. 45 Konstytucji RP301. Konkretyzacja tych zasad zawarta 
jest w odpowiednich przepisach Kodeksu postępowania karnego. 

Sąd Najwyższy w jednej ze spraw (Faretta v. California302) orzekł, że VI poprawka,  
oprócz zagwarantowania prawa do adwokata, gwarantuje również pozwanemu 
prawo odmowy skorzystania z pomocy adwokata z urzędu i do samodzielnego 
reprezentowania siebie przed sądem. Jednym z istotniejszych orzeczeń w tej kwe-
stii był wyrok McKaskle v. Wiggins303 z 1984 r. W 1972 r. Carl Wiggins obrabował 
sklep należący do popularnej sieci hipermarketów Piggly Wiggly. Jako recydywista 
został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, niemniej ze wzglę-
dów proceduralnych proces musiał zostać przeprowadzony ponownie. W czasie 
pierwszego procesu Wiggins zrezygnował z prawa do adwokata, przed rozpoczę-
ciem drugiego postępowania wystąpił jednak z wnioskiem o udzieleniu mu pomo-
cy prawnej. W trakcie rozpraw sądowych Wiggins wielokrotnie wchodził w spór 
z wyznaczonym mu do pomocy obrońcą. Po ponownym skazaniu zarzucił mu 
zbytnie ingerowanie w przedstawianą przez siebie linię obrony. Po wyczerpaniu 
środków odwoławczych we wniosku do Sądu Najwyższego podniósł zarzut naru-
szenia praw chronionych przez VI poprawkę. 

Sąd Najwyższy większością 6 do 3 głosów orzekł, że VI poprawka nie gwaran-
tuje prawa do samodzielnej reprezentacji całkowicie wolnej od obecności obroń-
cy z urzędu (tzw. standby counsel). W opinii większości, którą sporządziła sędzia 
O’Connor, wskazano, że poprawka chroni raczej prawo pozwanego do kontroli 

299 Konstytucja Stanów, op. cit., s. 56.
300 Art. 42 ust. 2 Konstytucji RP: „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie kar-

ne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać 
obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu”. 

301 Art. 45 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy 
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.

302 Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975).
303 McKaskle v. Wiggins, 465 U.S. 168 (1984). 
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organizacji i treści jego własnej obrony. Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie 
prawa oskarżonego nie zostały naruszone. Zarówno w uzasadnieniu, jak i opinii 
odrębnej, autorstwa sędziego White’a (do którego dołączyli sędziowie Brennan 
i Marshall), pojawiły się odniesienia do idei godności człowieka. 

Sędzia O’Connor przypomniała, że reguły ustanowione w orzeczeniu Faret-
ta v. California opierały się na uznaniu ugruntowanego w sądach federalnych 
i większości sądów stanowych prawa do samodzielnej reprezentacji, a także „na 
języku, strukturze i duchu VI poprawki”. Zgodnie z tą poprawką to oskarżony, 
a nie obrońca, ma być informowany o charakterze i przyczynie oskarżenia, to 
oskarżony ma prawo do konfrontacji ze świadkami, a także to on, a nie obroń-
ca ma prawo przedstawiania świadków zeznających na jego korzyść. Natomiast 
tzw. klauzula obrońcy (the counsel clause), która w celu obrony pozwala oskar-
żonemu korzystać z pomocy adwokata, oznacza, że to sam oskarżony prowadzi 
swoją obronę. Może czynić to, korzystając z profesjonalnej pomocy, jednakże 
nadal proces pozostaje jego procesem, a nie adwokata304. Istotą omawianego 
uprawnienia – jak wskazała sędzia O’Connor – jest fakt, że prawo do samo-
dzielnej reprezentacji istnieje po to, aby potwierdzić godność i autonomię 
oskarżonego (the dignity and autonomy of the accused) oraz aby zapewnić mu 
najlepszą możliwą obronę. Podkreśliła też, że oba te cele można osiągnąć bez 
całkowitego wykluczenia obrońcy z procesu. Przy ustalaniu, czy prawa Faretty 
były przestrzegane, należy przede wszystkim skoncentrować się na tym, czy 
oskarżony miał uczciwą szansę na przedstawienie swojej sprawy na swój włas- 
ny sposób. Po pierwsze, oskarżony musi mieć możliwość zachowania rzeczy-
wistej kontroli nad sprawą, którą zdecyduje się przedstawić przed sądem. Po 
drugie, udział obrońcy bez zgody pozwanego nie powinien mieć wpływu na 
postrzeganie przez ławę przysięgłych faktu, że oskarżony sam się reprezentuje. 
Skoro zatem, jak ponownie podkreśliła sędzia O’Connor, prawo do występo-
wania pro se jest ustanowione dla zapewnienia godności i autonomii jednostki 
(individual dignity and autonomy) w trakcie procesu karnego, muszą być także 
spełnione inne warunki, przykładowo nie może być zmuszona do stawienia 
się w sądzie w kajdanach lub odzieży więziennej305. Jednocześnie jednak re-
prezentowanie samego siebie wiąże się z pewnymi obostrzeniami. Oskarżo-
ny nie ma konstytucyjnego prawa do otrzymywania jakichkolwiek instrukcji 
od sędziego. Tym bardziej nie oznacza to obowiązku sędziego zastępowania 
obrońcy, którym powinien być profesjonalnie wykształcony prawnik. Odwołu-
jąc się do ustaleń zawartych w sprawie Faretta v. California, sędzia podkreśliła 
stanowczo, że „prawo do samodzielnej reprezentacji nie jest pozwoleniem na 
naruszanie powagi sali sądowej (the dignity of the courtroom)”, tak jak nie jest 

304 Ibidem. 
305 Ibidem. 
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uzasadnieniem „nieprzestrzegania odpowiednich przepisów prawa procedu-
ralnego i materialnego”. 

Natomiast sędzia White w swoim sprzeciwie zwrócił uwagę na sytuację, 
w której obrońca z urzędu, nie zgadzając się z oskarżonym reprezentującym  
samego siebie, podaje przed ławą przysięgłych w wątpliwość działania proce-
sowe oskarżonego. Sędzia wskazał, że takie podkopywanie obrony oskarżone-
go nie ma wiele wspólnego z potwierdzaniem jego godności i autonomii oskar-
żonego306. 

Idea godności człowieka w kontekście prawa do samodzielnej obrony powró-
ciła w sprawie Indiana v. Edwards307 z 2008 r. Ahmad Edwards w czasie próby 
kradzieży pary butów postrzelił sklepowego ochroniarza oraz przypadkowego 
klienta. Na początku procesu złożył wniosek o samodzielną reprezentację. Sąd 
na podstawie dokumentacji medycznej wskazującej na to, że cierpi on na schi-
zofrenię, uznał, że choć może on odpowiadać za swoje czyny przed sądem, to nie 
jest zdolny do reprezentowania samego siebie w czasie procesu. Był on repre-
zentowany na rozprawie przez wyznaczonego adwokata i został skazany na karę 
pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny jednak uznał, że odmowa uznania prawa 
do samodzielnej obrony naruszyła jego prawa gwarantowane przez VI poprawkę. 
Po ponownym skazaniu i wykorzystaniu środków odwoławczych sprawa trafiła 
do Sądu Najwyższego. 

Sąd musiał odpowiedzieć na pytanie, czy obowiązujące standardy pozwalają 
na ograniczenie prawa do reprezentacji siebie samego przed sądem wobec osób, 
które mogą podlegać odpowiedzialności karnej, ale na przykład ze względu na 
choroby umysłowe nie są zdolne do samodzielnego prowadzenia obrony w cza-
sie procesu karnego. Sąd większością 7 do 2 głosów uznał, że Konstytucja nie 
zabrania władzom stanowym tego typu działań. Opinię większości sporządził 
sędzia Breyer, natomiast sędzia Scalia sporządził zdanie odrębne, do którego do-
łączył sędzia Thomas. W obu wypadkach odnaleźć możemy istotne odwołania 
do idei godności człowieka. 

Sędzia Breyer podkreślił, że wyrok w sprawie Faretta v. California potwier-
dził prawo do samodzielnej reprezentacji wtedy, gdy dana osoba dobrowolnie się 
na to decyduje, ale tylko w wypadku, gdy jest w stanie to działanie zrealizować. 
W wypadku zaś, gdy jej kompetencje umysłowe są kwestionowane, nie można 
racjonalnie wymagać od niej, że podoła temu obowiązkowi. Sędzia przypomniał, 
że u podstaw prawa do samodzielnej reprezentacji leży godność i autonomia 
jednostki (dignity and autonomy of individual). Jak jednak zauważył sędzia, 
uprawnienie to nie potwierdzi godności oskarżonego, który nie ma faktycznych 
zdolności umysłowych do prowadzenia swojej obrony bez pomocy adwokata. 

306 Ibidem. 
307 Indiana v. Edwards, 554 U.S. 164 (2008). 
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Skutki takiej sytuacji mogą bowiem być przeciwne, gdyż niepewny stan psy-
chiczny pozwanego prawdopodobnie będzie skutkować spektaklem, który go 
upokorzy i poniży. Ponadto sędzia podkreślił, że w zakresie, w jakim brak zdol-
ności do działania oskarżonego grozi niewłaściwym skazaniem lub wyrokiem, 
korzystanie z tego uprawnienia w tak wyjątkowym kontekście „podważa naj-
bardziej podstawowe cele Konstytucji w zakresie prawa karnego, zapewnienia 
sprawiedliwego procesu”. Powyższe oznacza, że Konstytucja zezwala sędziom na 
realistyczne uwzględnienie zdolności umysłowych danego oskarżonego przez 
ocenę, czy oskarżony, który chce prowadzić własną obronę na rozprawie, jest 
umysłowo do tego zdolny308.

Inne stanowisko zaprezentował sędzia Scalia. Wskazał na fakt wielokrot-
nego badania Edwardsa przez psychiatrów, którzy potwierdzali, że był w sta-
nie skutecznie podważyć zeznania świadków oskarżenia i odpowiednio ze-
znawać, oraz na to, że Edwards podkreślał różnice między jego linią obrony 
a tą, którą prezentował adwokat z urzędu. Sędzia podkreślił, że w takiej sytu-
acji nie widzi powodów, dla których należy w tym wypadku odejść od zasad 
ukształtowanych w dotychczasowym orzecznictwie. Po pierwsze, Konstytucja 
gwarantuje pozwanemu, który świadomie i dobrowolnie zrzeka się prawa do 
obrońcy w procesie, prawo do obrony pro se. Po drugie zaś, XIV poprawka gwa-
rantuje prawo do sprawiedliwego procesu także oskarżonemu, który świado-
mie i dobrowolnie wybiera samodzielną reprezentację, nawet jeśli jest chory 
psychicznie. Tymczasem opinia większości określiła, że władze stanowe mogą 
pozbawić psychicznie chorego oskarżonego prawa do reprezentowania siebie, 
gdyż „byłoby to bardziej sprawiedliwe”. Sędzia Scalia stanowczo podkreślił, że 
Konstytucja nie zezwala stanom na zastąpienie prawa oskarżonego „własnym 
postrzeganiem sprawiedliwości”. Narusza to bowiem jego konkretne upraw-
nienie, które w dodatku jest od dawna postrzegane jako kluczowe dla realizacji 
zasady sprawiedliwego procesu309. 

Za największy problem opinii większości sędzia Scalia uznał jednak co in-
nego, wskazując na naruszenie najistotniejszego aspektu godności człowieka. 
Stwierdził, że dokonana przez Sąd ocena celów prawa do samodzielnej repre-
zentacji jest błędna u samych jej podstaw. Nie ma bowiem wątpliwości, że za-
chowanie godności jednostki (individual dignity) jest wśród tych celów uważa-
ne za nadrzędne. Niemniej nie powinno być również żadnych wątpliwości, że 
nie chodzi tu o utratę godności, wskutek tego „oskarżony czyni z siebie głupca, 
przedstawiając amatorską lub nawet niespójną obronę”. Najważniejszą bowiem 
kwestią jest zagrożenie dla najwyższej godności człowieka (the supreme human 
dignity) polegającej na byciu panem własnego losu zamiast niesamodzielnym 

308 Ibidem. 
309 Ibidem.
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podopiecznym podlegającym władzy państwa. Wyrok zagraża jednej z najważ-
niejszych wartości – godności indywidualnego wyboru, jak bowiem zauważył 
sędzia Scalia, „cokolwiek można powiedzieć o tych, którzy spisali Kartę Praw, 
z pewnością nie może być wątpliwości, że rozumieli oni bezcenną wartość wol-
nego wyboru (the inestimable worth of free choice)”310. Kończąc swojej rozważa-
nia, sędzia Scalia uznał, że jeśli Sąd Najwyższy chce szanować koncepcję godno-
ści, która leży u podstaw prawa do reprezentacji samego siebie w sądzie, powi-
nien szanować autonomię jednostki, wyrażającą się przez dokonywane przez nią 
świadomie i dobrowolnie wybory311.

Idea godności człowieka w tym orzeczeniu została przywołana w dwóch od-
miennych znaczeniach. Po pierwsze, jako wartość, którą można utracić wsku-
tek niewłaściwego postępowania. Powiązano to z obowiązkiem władz przeciw-
działania takiej sytuacji, ponieważ prowadzący proces to podmiot, który winien 
przeciwdziałać utracie godności, przejawiając nawet zapędy paternalistyczne. 
Po drugie, zaś przywołano ją w znaczeniu typowym dla amerykańskiej tradycji, 
tj. bezcennej wartości przynależnej każdemu, ale nierozłącznie związanej z wol-
nością wyboru i prawem do samodzielnego kreowania swojego życia. 

6.  Konflikt oraz synergia idei godności człowieka  
i wolności słowa (I poprawka)

Zgodnie z I poprawką Kongres nie będzie stanowił żadnych ustaw traktu-
jących jakieś wyznanie jako religię państwową lub zakazujących swobodnych 
praktyk religijnych; ograniczających wolności słowa i prasy, a także prawa lu-
dzi do pokojowych zgromadzeń oraz kierowania do władz państwowych petycji 
o naprawienie krzywd312. Zgodnie z tytułem podrozdziału dla problematyki ba-
dawczej istotna jest zawarta w niej wolność słowa. W polskim systemie prawnym 
swoboda wypowiedzi zadeklarowana jest w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, który 
stanowi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz po-
zyskiwania i rozpowszechniania informacji. Natomiast ust. 2 ustanawia zakaz 
cenzury prewencyjnej. Ograniczenia swobody wypowiedzi muszą być zgodne 
z ogólną zasadą ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw zawartą w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP313. W kontekście poniższych roz-
ważań istotne ograniczenia wolności słowa zawarto w Kodeksie karnym, m.in. 

310 Ibidem.
311 Ibidem.
312 Konstytucja Stanów, op. cit., s. 55.
313 Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno-

ści i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdro-

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



203

w art. 212, który statuuje przestępstwo zniesławienia, art. 226 – ustanawiają-
cym przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego. Wspomnieć na-
leży także art. 216 k.k., w którym uregulowane jest przestępstwo zniewagi, oraz 
art. 23 k.c., który ustanawia ochronę tzw. dóbr osobistych (do których zalicza się 
cześć i godność osobistą)314. 

Jednym z ważniejszych orzeczeń odnoszących się do I poprawki w kon-
tekście niniejszych rozważań była sprawa Rosenblatt v. Baer315 z 1966 r. Alfred 
Rosenblatt został skazany za zniesławienie Franka Baera. Przyczyną był arty-
kuł prasowy, który ukazał się w lokalnej gazecie „Evening Citizen”. W felie-
tonie dziennikarz skrytykował działania Baera jako urzędnika nadzorującego 
działalność ośrodka sportu i rekreacji w Belknap (Belknap County Recreation 
Area). Artykuł krytykował sposób, w jaki Baer i inni urzędnicy hrabstwa za-
rządzali instytucją, wskutek czego osiągała ona, zdaniem dziennikarzy, bardzo 
słabe wyniki. Dziennikarz w felietonie retorycznie pytał, co się stało z wszyst-
kimi dotychczas wydanymi pieniędzmi, co według Baera sugerowało, że doszło 
do defraudacji publicznych środków, a on sam jest skorumpowany. Sąd skazał 
dziennikarza, przyznając Baerowi odszkodowanie. 

Między wyrokiem w I instancji a rozstrzygnięciem odwołania Sąd Najwyż-
szy w 1964 r. wydał wyrok w precedensowej sprawie New York Times Co. v. Sul-
livan316. Była to jedna z ważniejszych spraw w kontekście I poprawki i wolności 
prasy, ustanawiająca standard rzeczywistego złośliwego zamiaru (actual ma-
lice). W wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że urzędnikowi państwowemu nie 
może przyznać odszkodowania za artykuł prasowy, nawet jeśli zawiera on znie-
sławiające kłamstwo (defamatory falsehood), z wyjątkiem sytuacji, gdy pozwa-
nemu dziennikarzowi udowodni się, że wiedział, że publikowane informacje są 
fałszywe, a mimo to je opublikował, lekkomyślnie ignorując prawdę (reckless 
disregard for the truth)317. Jednakże Sąd Najwyższy New Hampshire uznał, że 
ustalony precedens nie ma zastosowania w tej sprawie, i podtrzymał niekorzyst-
ny wyrok dla gazety. 

Wskutek odwołania sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który musiał od-
powiedzieć na pytanie, czy urzędnik w tego typu procesie musi udowodnić, że 
zniesławiające wypowiedzi były w rzeczywistości złośliwe, zgodnie z ustanowio-
nym standardem. Sąd jednogłośnie orzekł, że powód musi udowodnić pozwa-

wia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw.

314 Art. 23 k.c.: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swobo-
da sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność miesz-
kania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną 
prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. 

315 Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966).
316 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 
317 Ibidem.
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nemu działanie zgodne z ustalonym w New York Times v. Sullivan standardem 
ochrony wolności prasy. Opinię większości sporządził sędzia Brennan, jednakże 
w jej treści nie pojawiło się odniesienie do godności człowieka. 

Natomiast istotne kwestie dotyczące idei godności człowieka pojawiły się 
w zdaniu zbieżnym sędziego Stewarta. Sędzia podkreślił, że I poprawka nie jest 
jedynym drogowskazem dla oceny stanowych przepisów regulujących kwestie 
zniesławienia. Przypomniał wcześniejszą opinię Sądu Najwyższego, wedle któ-
rej u podstaw tego typu przepisów leżą ważne wartości społeczne (important 
social values). W powszechnym i ważnym interesie społecznym leży zapobiega-
nie atakom na dobre imię jednostki oraz ewentualne naprawienie wyrządzonej 
w ten sposób szkody318. Sędzia Stewart wskazał, że powszechne prawo do ochro-
ny własnej reputacji przed nieuzasadnionym naruszeniem i bezprawną szkodą 
odzwierciedla zasadniczą koncepcję podstawowej godności i wartości każdego 
człowieka (the essential dignity and worth of every human being). To zaś uznał za 
idee leżące u podstaw każdego przyzwoitego systemu zorganizowanej wolności 
(system of ordered liberty), jaki obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. W dalszej 
części swego wywodu sędzia Stewart wskazał, dlaczego mimo takiego stanowi-
ska poparł opinię większości319. 

Oceniając powyższe stwierdzenia, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii, 
które komplikują interpretację tego wyroku. Z jednej bowiem strony godność 
człowieka została uznana za jedną z wartości, obok zawartych w I poprawce, słu-
żących do interpretacji problemu zniesławienia. Postawiono ją zatem na równi 
z jedną z najważniejszych poprawek do Konstytucji. Ponadto godność człowie-
ka została określona jako fundament całego amerykańskiego systemu społecz-
no-politycznego, do którego opisu sędzia Stewart użył pojęcia zorganizowanej 
wolności. Warto w tym miejscu wyjaśnić tę koncepcję. Wedle tej idei chronio-
ne konstytucyjnie prawa obywatelskie nie mają charakteru absolutnego, a ich 
treść i granice muszą być wyznaczane w drodze zrównoważenia dobra wspólne-
go i praw jednostki. Aby określić zakres ich stosowania, trzeba zatem wyważyć 
sprzeczne do pewnego stopnia wartości, aby uzyskać stan wolności uporządko-
wanej. 

Idea wolności zorganizowanej pojawiła się w kontekście stosowania XIV po-
prawki i zawartych w niej klauzul. Jednym z pierwszych orzeczeń, w których 
znaleźć można ten termin, jest sprawa Palko v. Connecticut320 z 1937 r. W opinii 
większości sędzia Benjamin N. Cardozo321 wskazał na pewne uprawnienia kon-

318 Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966).
319 Ibidem.
320 Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937).
321 Benjamin N. Cardozo (1870–1938) – sędzia Sądu Najwyższego w latach 1932–1938, nomi-

nowany przez prezydenta Herberta Hoovera, zwolennik zmian w prawie i zaangażowania Sądu 
Najwyższego w zmiany społeczne przez jego orzecznictwo; szerzej zob. Benjamin Nathan Cardozo. 
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stytucyjne jednostki jako na niepodlegające całkowitej ochronie wynikającej 
z XIV poprawki. Sędzia stwierdził, że prawo do bycia sądzonym przez ławę przy-
sięgłych lub pewne szczególne immunitety procesowe mają ogromną wartość 
i znaczenie, jednakże nie są one istotą systemu uporządkowanej wolności, a ich 
zniesienie nie oznacza pogwałcenia fundamentalnej zasady sprawiedliwości za-
korzenionej w tradycji i sumieniu amerykańskiego narodu322. Natomiast pewne 
prawa obywatelskie są całkowicie nienaruszalne, przykładowo wolność myśli 
i słowa. Wedle sędziego Cardozo o tej wolności można powiedzieć, że jest ona 
„matrycą, warunkiem koniecznym niemal każdej innej formy wolności. Przy 
rzadkich aberracjach, powszechne uznanie tej prawdy można prześledzić w na-
szej historii politycznej i prawnej”323. 

W myśli polityczno-prawnej wolność zorganizowana to koncepcja, zgodnie 
z którą wolność jednostki może być ograniczona potrzebą zachowania porządku 
w społeczeństwie. W takim znaczeniu pojawia się na przykład w myśli politycz-
no-prawnej Russela Kirka, który w The American Cause z 1957 r. zatytułował 
w ten sposób jeden z rozdziałów. Kirk pisał o wolności uporządkowanej jako 
o równowadze pomiędzy sprawiedliwością, porządkiem i wolnością. W państwie 
wyznającym tę zasadę interesy jednostek i grup są równoważone i harmonizo-
wane przez dobre prawo. Amerykański system polityczny Kirk nazwał właśnie 
systemem wolności uporządkowanej, który ma na celu zapewnienie sprawiedli-
wości, porządku i wolności całego ich należnego uznania i części324. 

Początkowo więc pojęcie wolności zorganizowanej było jednym ze standar-
dów ustalania, jakie postanowienia Karty Praw, poprzez klauzulę sprawiedliwe-
go procesu zawartą w XIV poprawce, mają być chronione przed ograniczeniem 
przez ustawodawstwo stanowe325. Warto jednak nadmienić, że dziś orzecznic-
two Sądu Najwyższego zmierza w innym kierunku i uznaje, że XIV poprawka 
obejmuje wszystkie gwarancje, które są zawarte w Karcie Praw lub które można 
z niej wyinterpretować, a nie wyłącznie część praw obywatelskich, które uznaje 
się za kluczowe. Jednocześnie jednak we współczesnej myśli polityczno-prawnej 
pojawiają się głosy, że amerykański system konstytucyjny egzekwuje prawa jed-
nostek kosztem takich wartości, jak: odpowiedzialność, cnota (virtue) czy dobro 
wspólne. Jedynie tytułem przykładu warto wskazać na koncepcję obywatelskie-
go liberalizmu (civic liberalism), opartego właśnie na idei uporządkowywanej 

United States Jurist [online], [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biogra-
phy/Benjamin-Nathan-Cardozo [dostęp 18.08.2018].

322 Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937).
323 Ibidem. 
324 R. Kirk, The American Cause, Santa Barbara 1975. 
325 Na temat sporów wokół tej koncepcji i jej roli w orzecznictwie Sądu Najwyższego zob. m.in.: 

O.J. Rogge, op. cit., s. 238–266; J.W. Landynski, Due Process and the Concept of Ordered Liberty: 
“A Screen of Words Expressing Will in the Service of Desire?”, Hofstra Law Review 2(1), 1974, s. 1–66. 
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wolności. Wedle tej doktryny uporządkowana wolność chroni podstawowe wol-
ności w sposób ścisły, ale nie bezwzględny. Jednocześnie rolą władzy publicznej 
jest wspieranie cnót obywatelskich i propagowanie wśród obywateli idei odpo-
wiedzialności, jednakże bez poświęcania autonomii osobistej na rzecz kolek-
tywnych decyzji zbiorowości326.

Wracając do kwestii interpretacji orzeczenia Rosenblatt v. Baer, należy wska-
zać, że godność człowieka została uznana za fundament systemu społecznego, 
który – obok takich wartości, jak wolność słowa – w decydujący sposób determi-
nuje interpretację praw jednostki. Z drugiej jednak strony nie można zapomi-
nać, że powyższe stwierdzenia pojawiły się jedynie w zdaniu zbieżnym, a nie opi-
nii większości. Ponadto należy dostrzec, że w dużo ważniejszym dla I poprawki 
orzeczeniu New York v. Sullivan godność w znaczeniu istotnym dla problemu 
badawczego nie pojawiła się wcale327.

W kontekście I poprawki innym ważnym dla problemu badawczego niniej-
szej pracy wyrokiem było orzeczenie w sprawie Cohen v. California328 z 1971 r. 
Warto podkreślić, że jest to jedno z najważniejszych precedensowych orzeczeń 
dotyczących wolności słowa. Sprawa dotyczyła Paula Cohena, który w proteście 
przeciwko wojnie w Wietnamie na noszonej przez siebie kurtce umieścił ha-
sło: „Fuck the draft. Stop the war”. Zgodnie ze stanowymi przepisami Kalifor-
nii za pojawienie się w niej w miejscu publicznym został uznany za winnego 
„złośliwego i umyślnego zakłócania porządku i spokoju w miejscu publicznym 
przez obraźliwe zachowanie” i skazano go na 30 dni kary pozbawienia wolności. 
W efekcie odwołań sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego, który musiał 
zdecydować, czy przepisy zakazujące prezentowania publicznie tego typu ko-
munikatów naruszają wolność słowa chronioną przez I poprawkę.

Sąd Najwyższy większością 5 do 4 głosów uznał, że stanowe przepisy naru-
szają swobodę wypowiedzi w zakresie chronionym I poprawką. W opinii więk-
szości, sporządzonej przez sędziego Harlana, istotną rolę odegrała koncepcja 
godności jednostki (individual dignity). 

Sędzia Harlan stwierdził na początku, że większość sytuacji, w których pań-
stwo ma uzasadniony interes w regulowaniu swobody wypowiedzi, wchodzi 
w zakres jedynie kilku wyjątków od generalnej zasady, zgodnie z którą państwo 
i jego organy nie mogą narzucać formy lub treści wypowiedzi swoim obywate-
lom. I choć nie można przecenić tego stwierdzenia, równie ważne jest konsty-
tucyjne otoczenie, jakie musi być w tej sprawie brane pod uwagę. Sędzia Har-

326 J.E. Fleming, L.C. McClain, Ordered Liberty: Rights, Responsibilities, and Virtues, Cam-
bridge, MA, 2013. 

327 Jedynie na marginesie warto zauważyć, że godność pojawiła się w tym orzeczeniu w trady-
cyjnym znaczeniu jako godność i reputacja sądów (dignity and reputation of the courts); New York 
Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).

328 Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971). 
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lan podkreślił, że konstytucyjne prawo do swobody wypowiedzi jest potężnym 
„lekarstwem” w społeczeństwie tak dużym i zróżnicowanym, jak amerykańskie. 
Jest zaprojektowane i pomyślane jako narzędzie do usuwania ograniczeń ze sfe-
ry debaty publicznej. Jest bowiem efektem głębokiego przekonania, że to sami 
obywatele powinni podejmować decyzję, jakie poglądy można rozpowszechniać 
w społeczeństwie, w którym żyją. Jednocześnie jest wyrazem nadziei, że użycie 
tego typu wolności w ostateczności przyczyni się do narodzin bardziej kompe-
tentnych obywateli i coraz to lepiej prowadzonej polityki i debaty publicznej. 
Wszystko to, uznał sędzia Harlan, jest wynikiem przeświadczenia, że żadne inne 
podejście do tych kwestii nie jest zgodne z zasadą godności jednostki (individual 
dignity) i indywidualnych wyborów. Sędzia pisał, że nie sposób „przyjąć proste-
go założenia, iż można zabronić określonych słów, nie ryzykując jednocześnie 
znacznego stłumienia idei w tym procesie. Rządy mogą wkrótce wykorzystać 
cenzurę poszczególnych słów jako wygodny pretekst do zakazu wyrażania nie-
popularnych poglądów”329. 

Mimo że w wyroku sędzia Harlan nie odwołał się więcej do idei godności 
(zresztą sam wyrok był niezwykle krótki, wraz ze zdaniem odrębnym sędziego 
Blackmuna liczył 6 stron), to wydaje się, że ma on niebagatelne znaczenie dla 
rozważań na temat idei godności człowieka. Po pierwsze, idea godności czło-
wieka została uznana za wartość leżącą u podstaw postrzegania I poprawki, 
obok takich fundamentalnych wartości, jak wolność indywidualnych wyborów. 
Po drugie, uznano, że oparty na tych ideach ład publiczny pozytywnie wpływa 
zarówno na poszczególne jednostki (w takim ujęciu godność człowieka wspiera 
wolność słowa każdego), jak i całe społeczeństwo (w takim ujęciu godność czło-
wieka wspiera wolność słowa całej wspólnoty). 

Powyższa analiza wybranych orzeczeń wyraźnie pokazała, że godność czło-
wieka w kontekście I poprawki występuje w innej roli, aniżeli można się było 
spodziewać. Wydawać się bowiem może, że godność będzie stała w konflikcie 
z wolnością słowa, co można obserwować chociażby w wypadku konfliktu wol-
ności prasy z godnością osobistą. Tymczasem w obu omawianych orzeczeniach 
mamy do czynienia z postrzeganiem godności człowieka jako wartości wspiera-
jącej wolność. W wypadku sprawy Rosenblatt v. Baer godność leżała u podstaw 
społeczno-politycznego systemu wolności uporządkowanej, w wypadku sprawy 
Cohena v. California wspierała wolność dyskusji, będąc wartością istotną zarów-
no z punktu widzenia jednostki, jak i całego społeczeństwa. Co więcej, w drugiej 
z tych spraw podkreślono, że tylko jak najszersza swoboda wypowiedzi da się po-
godzić z godnością każdego z ludzi. Paradoksalnie więc, zamiast potencjalnego 
konfliktu dwóch wartości, mamy w tym wypadku ich silne powiązanie i oczeki-
wanie pozytywnych efektów synergii tych dwóch idei. 

329 Ibidem. 
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Rozdział III

Klauzule sprawiedliwego procesu  
i równej ochrony praw XIV poprawki  
a idea godności człowieka w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego w latach 1943–2015

1.  Argumentacja oparta na idei godności człowieka  
w walce z segregacją rasową

Orzeczenie Brown v. Board of Education of Topeka1 z 1954 r. uznaje się za je-
den z najważniejszych wyroków w historii Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie 
jest ono niezwykle istotne dla rozważań na temat idei godności człowieka. Ten 
precedensowy wyrok rozpoczął proces desegregacji rasowej, uchylając częścio-
wo zasadę „oddzielnie, ale równo” ustaloną w wyroku Plessy v. Fergusson. Wyrok 
w swoim rozstrzygnięciu dotyczył jedynie edukacji dzieci, jednakże zapoczątko-
wał działania zmierzające do odchodzenia od dyskryminacji Afroamerykanów 
we wszystkich pozostałych sferach życia społecznego, politycznego i prawnego2. 

Sprawa była efektem walki z dyskryminacją rasową prowadzoną przez 
Narodowe Stowarzyszenie na rzecz Awansu Osób Kolorowych (National As-
sociation for the Advancement of Colored People, NAACP)3. Z inicjatywy tej 
organizacji afroamerykańscy rodzice składali wnioski o umieszczenie swoich 
dzieci w szkołach tylko dla białych. Po otrzymaniu decyzji odmownych rodzice 
zdecydowali się na pozew sądowy. Skarżącym był Oliver Brown, Afroameryka-
nin, którego córka Linda Brown, zamiast chodzić do szkoły położonej najbliżej 
jej miejsca zamieszkania, ze względu na panującą w stanie Kansas segregację 

1 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
2 O wpływie i znaczeniu tego wyroku świadczy chociażby liczba cytowań w innych wyrokach 

sądowych. Wedle danych portalu Casetext (stan na 22 sierpnia 2018 r.) był on cytowany w 2349 
wyrokach sądowych. Dla porównania wspomniany wyrok Plessy v. Fergusson był cytowany jedynie 
616 razy. 

3 NAACP – jedna z organizacji ruchu praw obywatelskich broniąca praw mniejszości raso-
wych, założona w 1909 r. m.in. przez W.E.B. Du Boisa, Idę Bell Wells-Barnett i Mary White Oving-
ton; bezpośrednią przyczyną jej powstania były zamieszki na tle rasowym z 1908 r. w Springfield 
w stanie Illinois (tzw. Springfield Race Riot). 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



209

rasową, musiała uczęszczać do szkoły dla czarnych, położonej w odległej części 
miasta. 

Oliver Brown, wraz z rodzicami innych czarnoskórych dzieci (łącznie 13 skar-
żących reprezentujących 20 dzieci), złożył pozew przeciwko miejskiej radzie szkol-
nej. Strona skarżąca4 podnosiła zarzut, że segregacja rasowa pozbawia jej równej 
ochrony praw wynikającej z klauzuli zawartej w XIV poprawce. Rozpatrujący spra-
wę sąd federalny stanął po stronie pozwanej instytucji. W wyroku stwierdzono, że 
reguły ustalone we wcześniejszych wyrokach (Plessy v. Fergusson oraz Gong Lum 
v. Rice5) nie zostały unieważnione i że nadal stanowią obowiązujące prawo utrzy-
mujące segregację rasową w niższych klasach szkół podstawowych6. Co ciekawe, 
sąd jednak przyznał, że szkolna segregacja może mieć negatywny wpływ na afro-
amerykańskie dzieci. Sędzia Walter Huxman7, który w imieniu sądu sporządził 
wyrok, wskazywał, że odpowiedź na to pytanie nastręcza sporo trudności, i wy-
mijająco stwierdził, że sąd musi kierować się wcześniej zapadłymi orzeczeniami. 
Jednocześnie jednak, stosując standard sprawy Plessy v. Fergusson, uznał, że białe 
i afroamerykańskie szkoły oferowały wystarczająco równy (sufficiently equal) po-
ziom nauczania, dojazdu dzieci do szkoły i innych udogodnień8.

Sprawa trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego. Tu rozpatrywana była łącz-
nie z czterema innymi sprawami9 pochodzącymi z innych stanów (Karoliny Po-
łudniowej, Wirginii, Delaware oraz Dystryktu Kolumbii), które także dotyczyły 
segregacji rasowej w publicznych szkołach. Warto podkreślić dwie kwestie. Po 
pierwsze, sprawa z Topeki była wyjątkowa, ponieważ między stronami proceso-
wymi nie było sporu co do braku równych warunków. Strona skarżąca podnosiła 
bowiem, że segregacja sama w sobie narusza prawa obywatelskie i klauzulę rów-
nej ochrony praw. Sąd nie odrzucił tego argumentu, co więcej – jak wspomnia-

4 Warto nadmienić, że jednym z adwokatów reprezentujących rodziców z ramienia NAACP 
był Thurgood Marshall, który w 1967 r. został mianowany sędzią Sądu Najwyższego; był pierwszym 
afroamerykańskim sędzią Sądu Najwyższego.

5 Gong Lum v. Rice, 275 U.S. 78 (1927). W tym orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał, że dziecko 
chińskiego pochodzenia, urodzone w USA i będące obywatelem Stanów Zjednoczonych nie jest 
pozbawione wynikającej z XIV poprawki równej ochrony praw tym, że jest sklasyfikowane przez 
przepisy stanowe jako przynależne do kategorii osób kolorowych (the colored races), przez co jest 
przypisane do szkoły publicznej innej niż ta dla białych, jeśli tylko dla obu typów szkół zapewnione 
są równe warunki prowadzenia działalności edukacyjnej. 

6 Brown v. Board of Education of Topeka, 98 F. Supp. 797 (D. Kan. 1951). 
7 Walter Huxman (1887–1972) – prawnik i polityk amerykański, w latach 1936–1938 pełnił funk-

cję gubernatora stanu Kansas z ramienia Partii Demokratycznej, po przegranych wyborach w 1938 r. 
mianowany przez prezydenta Roosevelta na stanowisko sędziego 10th United States District Court 
in Topeka, gdzie orzekał do 1962 r. Szerzej zob. Walter A. Huxman, https://www.kshs.org/kansape-
dia/walter-a-huxman/17117 [dostęp 18.09.2018]. 

8 Brown v. Board of Education of Topeka, 98 F. Supp. 797 (D. Kan. 1951).
9 Briggs v. Elliott (Południowa Karolina), Davis v. County School Board of Prince Edward Coun-

ty (Wirginia), Gebhart v. Belton (Delaware) i Bolling v. Sharpe (Dystrykt Kolumbii).
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no wcześniej – uznał, że segregacja w szkole może mieć negatywne skutki dla 
afroamerykańskich dzieci, na co zresztą zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w swoim 
orzeczeniu. Po drugie, ważne stwierdzenia padły w już sprawie Gebhart v. Bel-
ton. W wyroku sądu I instancji uznano, że segregacja sama w sobie (per se) po-
woduje, że Afroamerykanie otrzymują gorsze wykształcenie, oraz wyrażono opi-
nię, że należy odrzucić doktrynę „oddzielnie, ale równo” (choć nie uznano tych 
argumentów za istotne z punktu widzenia prawa)10. Natomiast Sąd Najwyższy 
Delaware stwierdził, że afroamerykańscy uczniowie muszą być dopuszczeni do 
publicznej szkoły tylko dla białych, ponieważ ma ona wyższy standard niż ta 
przeznaczona dla czarnych11. Sąd Najwyższy jednomyślnie uznał, że segregacja 
w szkołach publicznych oparta na przesłankach rasowych łamie konstytucyjną 
zasadę równej ochrony praw ustanowioną przez XIV poprawkę. Jak zauważono: 
„w dziedzinie edukacji publicznej nie ma miejsca na doktrynę oddzielnie, ale 
równo”. W uzasadnieniu podkreślono, że odrębne placówki oświatowe są z natu-
ry nierówne (inherently unequal)12.

Ogromnym paradoksem jest to, że w uzasadnieniu nie odwołano się bezpo-
średnio do idei godności człowieka. Jednakże w literaturze przedmiotu powszech-
nie uznaje się, że u podstaw wyroku leży idea godności człowieka, uzasadnienie 
zaś jest napisane tzw. godnościowym językiem, a sam wyrok chroni tzw. interesy 
godnościowe (dignitarian interests)13. Zresztą sam język, jakim opinia większości 
została napisana, był specyficzny. Prezes Sądu, sędzia Warren, który ją sporzą-
dził, nie mógł bowiem opierać się na argumentach prawnych i dotychczasowej 
linii orzeczniczej, gdyż ta ukształtowana była przez orzeczenie Plessy v. Fergus-
son. Dlatego zamiast na precedensach sądowych (które nie istniały) Warren zde-
cydował się odwołać do argumentów pozaprawnych i oparł swoją opinię w dużej 
mierze na ustaleniach nauk społecznych, podbudowując argumentację licznymi 

10 Belton v. Gebhart, 87 A.2d 862 (1952).
11 Gebhart v. Belton, 91 A.2d 137 (Del. 1952). 
12 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
13 Maxime Goodman stwierdziła, że: „w orzeczeniu Brown v. Board of Education of Topeka Sąd 

Najwyższy chronił godność czarnoskórych uczniów (the dignity of black school children)”; eadem,  
op. cit., s. 762. Podobnie twierdził sędzia Brennan, pisząc o wspólnych wartościach, które muszą 
chronić sędziowie, dążąc do równości społecznej; idem, Equality Principle in American Constitu-
tional Jurisprudence, Ohio State Law Journal 48(4), 1987, s. 921; idem, Color-Blind, Creed-Blind, 
Status-Blind, Sex-Blind, Human Rights 14(1), 1987, s. 31. Zgadzając się z sędzią Brennanem, także 
Jordan J. Paust uznał, że idea godności jest w samym centrum argumentacji uzasadnienia tego wy-
roku; idem, Human Dignity, op. cit., s. 172. Z kolei Christopher Bracey podkreślił, że omawiane 
orzeczenie „umieściło kwestię godności (issue of dignity) na czele ruchu na rzecz sprawiedliwości 
rasowej”; idem, Dignity in Race Jurisprudence, University of Pennsylvania Journal of Constitutional 
Law 7(3), 2005, s. 696. Także Naomi Rao podkreślała wagę tego orzeczenia w kontekście godno-
ści człowieka. W kontekście pojmowania godności człowieka jako uznania (dignity as recognition) 
wskazywała, że to właśnie w tym wyroku Sąd Najwyższy podkreślił wagę równości rasowej; eadem, 
Three Concepts of Human Dignity in Constitutional Law, Notre Dame Law Review 86(1), 2011, s. 263. 
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odniesieniami do literatury socjologicznej (m.in. przywołując poglądy Gunnara 
Myrdalla zawarte w jego książce American Dilemma14). Ponadto uzasadnienie na-
pisane jest prostym językiem, zrozumiałym dla każdego Amerykanina. Wreszcie 
bardzo ważne jest, że wyrok był jednomyślny, a żaden z sędziów nie złożył zdania 
odrębnego, które mogłyby w przyszłości zostać wykorzystane przez zwolenników 
segregacji rasowej. Warto także przyjrzeć się bliżej samej procedurze wydania wy-
roku. Pierwsze przesłuchanie odbyło się w dniach 9–11 grudnia 1952 r., dopiero 
rok później odbyło się ponowne przesłuchanie (tj. 7–9 grudnia 1953), a sam wyrok 
ogłoszono dopiero 17 maja 1954 r. Prawdopodobnie zarówno drugie przesłuchanie, 
jak i relatywnie długi (na amerykańskie warunki) czas procesowania były celo-
wymi działaniami sędziego Warrena, który ten czas wykorzystał do osiągnięcia 
konsensusu wśród wszystkich sędziów. 

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, niezwykle istotny był sam skład 
Sądu Najwyższego, wbrew bowiem ostatecznie osiągniętej jednomyślności, sę-
dziowie mieli w kwestii segregacji mocno zróżnicowane poglądy. Część z nich 
nie była przeciwna samej idei segregacji rasowej (sędziowie Reed i Clark). Sę-
dziowie Frankfurter i Jackson raczej obawiali się trudności w wyegzekwowa-
niu radykalnej decyzji. Z kolei sędziowie Black, Douglas, Burton i Minton od 
początku byli gotowi odrzucić segregacyjny standard ustalony w 1893 r. Wobec 
takich odmienności w łonie samego Sądu za kluczową postać uznać należy jego 
prezesa – sędziego Warrena, mianowanego przez prezydenta Dwighta D. Eisen-
howera; zajął miejsce zmarłego we wrześniu 1953 r. prezesa Sądu Najwyższego 
sędziego Vinsona15.

W pierwszej kolejności Sąd Najwyższy uznał za niewystarczające argumenty 
natury historycznej, odwołujące się do okoliczności uchwalenia i wprowadzenia 
XIV poprawki. Podobnie ocenił argumenty odwołujące się do ówcześnie istnie-
jących praktyk segregacji rasowej. Podkreślił, że zarówno ich zwolennicy, jak 
i przeciwnicy są w stanie przedstawić szereg argumentów przemawiających za 
własnym stanowiskiem. Dlatego pomimo faktu, że powyższe kwestie są istotne 
z punktu widzenia problemu, nie są w stanie dostarczyć rozstrzygających argu-

14 G. Myrdall, American Dilemma, New York–London 1944. Za niezwykle intrygujące w kon-
tekście problemu badawczego uznać należy rozważania Myrdalla dotyczące istoty i interpretacji 
tzw. amerykańskiego wyznania wiary (the Creed). Myrdall pisał, że „[a]merykańscy Murzyni [...] 
wierzą, podobnie jak biali, że wyznanie wiary [the Creed – M.U.] rządzi Ameryką”, a częściami 
składowymi tej wiary są „ideały podstawowej godności jednostki ludzkiej (the essential dignity of 
the individual human being), fundamentalnej równości wszystkich ludzi i pewnych niezbywalnych 
praw do wolności, sprawiedliwości i sprawiedliwych szans” (ibidem, s. 4). 

15 M.in.: B. Schwartz, A History of Supreme Court, New York–Oxford 1993, s. 291–295; J.D. Hock-
ett, A Storm over This Court: Law, Politics, and Supreme Court Decision Making in Brown v. Board 
of Education, Charlottesville 2013, s. 36–58; G.T. Dunne, Justice Hugo Black and the Brown Decision: 
A Speculative Inquiry, Missouri Law Review 39(1), 1974, s. 1–26; J.D. Fassett et al., Supreme Court Law 
Clerks’ Recollections of Brown v. Board of Education, St. John’s Law Review 78(3), 2004, s. 515–567. 
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mentów. Sąd uznał, że zwolennicy jak najszerszego stosowania poprawek rekon-
strukcyjnych dążą do usunięcia wszelkich prawnych różnic pomiędzy – jak to 
ujęto w XIV poprawce – „wszystkimi osobami urodzonymi lub naturalizowany-
mi w Stanach Zjednoczonych”. Natomiast przeciwnicy tego poglądu zmierzają 
do największego ograniczenia „ducha i litery” tych poprawek i do ich możliwie 
jak najwęższego stosowania16. 

Podobnie za niewystarczające do rozwiązania sporu sędzia Warren uznał 
odwołania do historycznych doświadczeń publicznej edukacji z okresu rekon- 
strukcji. Przypomniał, że w 2. poł. XIX w. na amerykańskim Południu szkolnictwo 
powszechne w zasadzie nie istniało ze względu na brak podatków stanowych na 
ten cel. Dlatego też edukacja dzieci białych była głównie prowadzona przez szkoły 
prywatne. Natomiast edukacja dzieci czarnych prawie nie istniała, a praktycznie 
wszyscy Afroamerykanie byli analfabetami. Sędzia podkreślił, że w rzeczywistości 
w niektórych stanach prawo wręcz zabraniało edukacji i nauczania Afroamery-
kanów (any education of Negroes was forbidden by law in some states). Także na 
Północy powszechna edukacja napotykała wiele problemów. Co prawda stała na 
wyższym poziomie, daleka było jej jednak do standardów uznawanych w XX w. Jak 
pisał sędzia Warren: „program nauczania miał zazwyczaj charakter podstawowy, 
szkoły wiejskie nie były dzielone na klasy, w wielu stanach semestr trwał tylko trzy 
miesiące w roku”, a obowiązkowa nauka do określonego wieku była praktycznie 
nieznana. Dlatego też – konkludował sędzia Warren – nie może dziwić fakt, że 
w historii obowiązywania i stosowania XIV poprawki tak niewiele dotychczas było 
kwestii związanych z powszechną edukacją publiczną17. 

Dzięki tej argumentacji sędzia Warren mógł odrzucić argumenty orygina-
listów, ukazując, że zarówno w czasie tworzenia Konstytucji, jak i uchwalania 
XIV poprawki panowały zupełnie inne uwarunkowania społeczne (edukacja 
wyłącznie dla białych dzieci, tylko dla bogatszej części społeczeństwa i miała 
głównie charakter prywatny)18. Natomiast w 1954 r. edukacja była powszechna 
i publiczna, a przede wszystkim skierowana do przedstawicieli różnych ras. Ze 
względu na przyjęty sposób argumentacji omawiane orzeczenie jest powszech-
nie uważane w amerykańskiej nauce prawa za przykład jednego z pierwszych tak 
istotnych orzeczeń, w którym kluczową rolę odegrała koncepcja aktywizmu sę-
dziowskiego (judicial activism) i w pełni zastosowano ten sposób wyrokowania19. 

16 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
17 Ibidem. 
18 Jedynie tytułem uzupełnienia i potwierdzenia słuszności toku rozumowania sędziego War-

rena warto przypomnieć trudności, jakie napotykał Tomasz Jefferson przy realizacji idei publicznej 
biblioteki i szkoły wyższej w swojej rodzinnej Wirginii; szerzej zob. M. Urbańczyk, Tomasz Jeffer-
son, op. cit., s. 187–200.

19 Obok późniejszych takich precedensowych spraw, jak: Roe v. Wade, Bush v. Gore, Citizens  
United v. Federal Election Commission oraz Obergefell v. Hodges. Interesującym faktem jest,  
że w części tego typu spraw istotną rolę odgrywała argumentacja oparta na idei godności człowieka. 
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Odnosząc się do dotychczasowej linii orzeczniczej, sędzia Warren wskazał, 
że pierwszych wyrokach interpretujących XIV poprawkę Sąd Najwyższy zdefi-
niował ją jako zakazującą wszelkiej narzuconej przez władzę publiczną dyskry-
minacji wobec Afroamerykanów20. Natomiast w dotychczas rozstrzyganych spra-
wach odnoszących się do stosowania doktryny „oddzielnie, ale równo” w sferze 
edukacji stwierdzono co najwyżej istnienie nierówności wynikających z tego, że 
pewnych świadczeń, z których korzystali biali uczniowie, odmawiano uczniom 
czarnoskórym o tych samym kwalifikacjach21. W żadnym z tych wypadków jed-
nak nie kwestionowano zasadności samej istoty tej reguły albo jej prawomocno-
ści i zgodności z Konstytucją. Na marginesie swoich rozważań sędzia Warren za-
uważył, że problem segregacji w edukacji nie dotyczy jedynie szkół na Południu, 
ale też na Północy. Dlatego problem ten ma charakter ogólnokrajowy22. 

Sędzia Warren uznał, że z powyższych powodów nie można skupiać się jedy-
nie na kwestii wyrównywania warunków panujących w różnych szkołach. Dużo 
istotniejszą kwestią jest wpływ segregacji rasowej na samą edukację. Sędzia pod-
kreślił, że konieczny jest namysł nad edukacją publiczną w świetle jej obecnego 
rozwoju i roli, jaką pełni w życiu całego narodu, zwłaszcza że „dziś edukacja jest 
być może najważniejszą funkcją władz stanowych i lokalnych”. Warren bardzo 
mocno podkreślił i szczegółowo opisał funkcje edukacji zarówno w stosunku do 
jednostki, jak i całego amerykańskiego społeczeństwa23. Uznał, że współcześnie 
nie można od kogokolwiek racjonalnie oczekiwać, że odniesie sukces życiowy, 
jeśli nie otrzyma edukacji na właściwym poziomie. Taka możliwość (opportuni-
ty), którą państwo zobowiązało się zapewnić, jest prawem (right), które musi być 
realizowane na równych warunkach dla wszystkich24.

Wobec tak określonej roli edukacji w życiu państwa, społeczeństwa i oby-
watela sędzia Warren potwierdził, że: „segregacja dzieci białych i kolorowych 
w szkołach publicznych ma szkodliwy wpływ na dzieci kolorowe. Ta szkodliwość 
jest jeszcze większa, gdyż jest usankcjonowana przez prawo, bo polityka podzia-

20 Sędzia Warren miał tu na myśli tzw. sprawy rzeźni (Slaughter-House Cases) z 1873 r.; por. 
wyżej rozdz. I.2.

21 Warto przytoczyć przynajmniej podstawowe informacje na temat tych spraw: Missouri ex 
rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337; Sipuel v. Oklahoma, 332 U.S. 631; Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629; 
McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637.

22 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
23 „Obowiązkowe przepisy dotyczące frekwencji w szkole oraz ogromne wydatki na edukację 

świadczą o naszym uznaniu znaczenia edukacji dla naszego demokratycznego społeczeństwa. Jest 
ona niezbędna do wykonywania naszych najbardziej podstawowych obowiązków publicznych, na-
wet służby w siłach zbrojnych. Jest to fundament dobrego obywatelstwa. Dzisiaj jest to główny in-
strument budzenia dziecka do wartości kulturowych, przygotowania go do późniejszego szkolenia 
zawodowego i pomocy w normalnym dostosowaniu się do otoczenia. W dzisiejszych czasach wąt-
pliwe jest, aby od każdego dziecka można było racjonalnie oczekiwać, że odniesie sukces w życiu, 
jeśli nie będzie mu dana szansa na edukację” – ibidem. 

24 Ibidem.
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łu ze względu na rasę jest zwykle interpretowana jako oznaczająca podrzędność 
mniejszości murzyńskiej. Poczucie niższości wpływa na motywację dziecka do 
nauki. Usankcjonowana prawem segregacja ma więc tendencję do opóźniania 
rozwoju edukacyjnego i psychicznego murzyńskich dzieci i pozbawiania ich 
niektórych korzyści, które otrzymywałyby w systemie szkolnym zintegrowanym 
na płaszczyźnie rasowej”25. Konkludując, sędzia Warren stwierdził, że w sferze 
edukacji publicznej nie ma miejsca na doktrynę „oddzielnie, ale równo”. Odręb-
ne placówki oświatowe są z natury nierówne. W związku z tym Sąd Najwyższy 
uznał, że skarżący są pozbawieni przez segregację rasową równej ochrony praw 
gwarantowanej przez XIV poprawkę.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że decyzja Sądu Najwyższego na-
leżała do jego najbardziej rewolucyjnych opinii. W kontekście ustrojowym 
oznaczała bowiem przyznanie sobie przez Sąd prawa do zakończenia segrega-
cji rasowej bez zgody Kongresu. Podobnie krytycznie wypowiadano się na te-
mat dominacji argumentów pozaprawnych nad prawnymi w celu uzasadnienia 
ostatecznego stanowiska. Kwestie te są elementami bardziej generalnego pyta-
nia o zakres odwoływania się przez Sąd Najwyższy do koncepcji aktywizmu sę-
dziowskiego. Rozumowanie jego prezesa – sędziego Warrena było krytykowane 
przez współczesnych mu prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Przy-
kładowo Billings Learned Hand26, jeden z najczęściej cytowanych27 przez Sąd 
Najwyższy autorów, wskazał, że ten „przyjął rolę trzeciej izby ustawodawczej”28, 
a Herbert Wechsler29, dyrektor Instytutu Prawa Amerykańskiego (American Law 
Institute), uznał za niemożliwe uzasadnienie tego wyroku na podstawie zasad 
neutralności30.

Mimo wątpliwości natury prawniczej wyrok odegrał niebagatelną rolę w ży-
ciu społecznym, prawnym i politycznym Stanów Zjednoczonych. Ponieważ był 
prawnym fundamentem ruchu praw obywatelskich, miał więc niebagatelne zna-
czenie polityczne, wykraczające poza granice Stanów Zjednoczonych31. Zapo-

25 Ibidem. 
26 Billings Learned Hand (1872–1961) – amerykański prawnik i filozof prawa, sędzia Sądu Ape-

lacyjnego Stanów Zjednoczonych Drugiego Okręgu, autor ponad 4 tys. opinii sądowych.
27 Tak m.in.: G.R. Stone, Perilous Times: Free Speech in Wartime from the Sedition Act of 1798 

to the War on Terrorism, New York 2004, s. 200, oraz Great American Judges: An Encyclopedia, t. 1, 
pod red. J.R. Vile’a, Santa Barbara 2003, s. 319. 

28 B.L. Hand, The Bill of Rights, Cambridge 1958, s. 55. 
29 Herbert Wechsler (1909–2000) – wykładowca prawa i dyrektor Instytutu Prawa Amerykań-

skiego, autor projektu amerykańskiego kodeksu karnego.
30 Szerzej na temat dyskusji prawników na temat tego orzeczenia zob. m.in. M.J. Klarman, 

Windsor and Brown: Marriage Equality and Racial Equality, Harvard Law Review 127(1), 2013, s. 127–
160; P.S. Karlan, What Can Brown® Do for You?: Neutral Principles and the Struggle over Equal 
Protection Clause, Duke Law Review 58(6), 2009, s. 1049–1069. 

31 Por. M.L. Dudziak, Brown as a Cold War Case [online], http://www.scotusblog.com/2010/02/
the-global-impact-of-brown-v-board-of-education/ [dostęp 10.01.2019]; P. Laidler, The Internation-
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czątkował proces desegregacji rasowej, który jednak przebiegał z dużymi trud-
nościami, a obawy sędziego Jacksona co do możliwości egzekwowania przepisów 
okazały się prorocze. Wyrok tak naprawdę nie był więc końcem segregacji, lecz 
początkiem walki legislacyjnej o desegregację. Zresztą sam Sąd Najwyższy nie 
określił żadnej metody zakończenia segregacji rasowej w szkołach. Tej kwestii 
dotyczył wyrok w tzw. drugiej sprawie Browna, tj. orzeczeniu Brown v. Board of 
Education of Topeka II32 z 1955 r. 

Ocena wagi omawianej sprawy dla historii najnowszej USA nie budzi 
wątpliwości. Natomiast warto kilka zdań poświęcić objaśnieniu jej znaczenia 
w kontekście badań idei godności człowieka, mimo że literatura amerykańska 
jest zgodna co do miejsca tego orzeczenia w historii tej idei w USA. W pierw-
szej kolejności należy podkreślić, że jest to orzeczenie przełomowe dla kwestii 
dyskryminacji rasowej, jednego z najważniejszych naruszeń godności człowie-
ka. Po drugie, należy wskazać, że sędzia Warren skupił się na negatywnym 
wpływie segregacji na edukację Afroamerykanów. Powyższe stwierdzenia pre-
zesa sądu Warrena należy uwypuklić, gdyż są one istotne w kilku aspektach. 
Edukacja została uznana za warunek konieczny do tego, by w możliwie pełny 
sposób realizować jedno z podstawowych uprawnień naturalnych, tj. prawo 
do dążenia do szczęścia (pursuit of happiness) i samorealizacji w życiu osobi-
stym i społecznym. Jest to tym ważniejsze, że w amerykańskiej kulturze moc-
ny nacisk kładzie się z jednej strony na autonomię jednostki, a z drugiej – na 
osiągnięcie życiowego sukcesu. Realizacja jednego i drugiego nie jest możliwa 
bez właściwej edukacji, która uzasadniana jest argumentami odwołującymi 
się do idei godności człowieka. Idea godności odgrywa tu więc rolę podwójną. 
Wspiera autonomię jednostki jako pewnego rodzaju koncepcję samodzielno-
ści i suwerenności33. Po drugie zaś, uzasadnia właściwą edukację, która daje 
realne możliwości skorzystania z tej autonomii, a w dalszej kolejności praw 
i wolności jednostki (to z kolei obecne jest w filozofii Marthy Nussbaum). 
Widać więc wpływ godności człowieka na dwóch poziomach – pierwotnym 
i wtórnym. Pierwotnie wspiera autonomię, wtórnie – wspiera stworzenie wa-

al Aspect of the Brown Case and the National Aspect of Communism: Foreign Policy and the U.S. 
Supreme Court during the First Years of the Cold War, [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, 
and Practice, red. A. Mania, P. Laidler i Ł. Wordliczek, Kraków 2008, s. 389–400.

32 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955). W literaturze przedmiotu pod-
kreśla się, że Sąd Najwyższy wykorzystał tę decyzję do delegowania na organy administracji odpo-
wiedzialności za wdrażanie wyroku z pierwszej sprawy. Kilkadziesiąt lat później wielu obserwato-
rów twierdziło, że wysiłki te zakończyły się niepowodzeniem lub przyniosły jedynie krótkotermi-
nowe rezultaty. W dodatku szereg niespodziewanych zjawisk, jak np. tzw. biała ucieczka (white 
flight), doprowadziło do re-segregacji szkół publicznych na wielu obszarach, często w miejscach, 
w których wcześniej nie było problemu dyskryminacji rasowej. 

33 Widać to w szeregu innych orzeczeń Sądu Najwyższego, ale także przykładowo w filozofii 
praw człowieka Alana Gewirtha i koncepcjach Ronalda Dworkina. 
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runków do pełnego korzystania z tej autonomii. Konieczne do tego bowiem 
równe warunki edukacji są prawem każdego, a stworzenie takich możliwości 
jest skorelowanym z tym prawem obowiązkiem państwa.

Jak już podkreślono, orzeczenie Brown v. Board of Education of Topeka 
było początkiem walki z segregacją rasową. Istotnym krokiem legislacyjnym 
w tej sferze było przyjęcie przez Kongres 9 września 1957 r. ustawy o prawach 
obywatelskich. Była to pierwsza od 1875 r. federalna ustawa o prawach oby-
watelskich. Jej celem było pokazanie poparcia władz federalnych dla działań 
zmierzających do zapewnienia równości rasowej. Ustawa dotyczyła kwestii 
związanych z wyborami i realizacją prawa do głosowania. Na jej mocy utwo-
rzono Komisję Praw Obywatelskich (U.S. Commission on Civil Rights). Za-
daniem tej instytucji było prowadzenie dochodzeń w sprawach dotyczących 
praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych, składanie sprawozdań na ten 
temat i formułowanie zaleceń dla dalszych działań w tym zakresie. Kolejna 
tego typu ustawa została uchwalona 6 maja 1960 r. Na mocy jej przepisów usta-
nowiono federalną kontrolę stanowych lokali wyborczych i wprowadzono kary 
dla każdego, kto utrudniał procedurę rejestrowania się wyborców przed wy-
borami. Celem tych przepisów była walka z dyskryminacyjnymi praktykami 
głównie w stanach Południa, w wyniku których Afroamerykanie oraz Latynosi 
byli skutecznie pozbawiani praw wyborczych oraz innych powiązanych z nimi 
praw obywatelskich. Ponadto jej przepisy przedłużyły okres działania Komisji 
Praw Obywatelskich (ograniczony wcześniej do dwóch lat). Następną ustawę 
o prawach obywatelskich uchwalono w 1964 r.34 Jej regulacje zakazywały dys-
kryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć i pochodzenie etniczne 
w miejscach użyteczności publicznej. 

Właśnie naruszenia przepisów tej ustawy o prawach obywatelskich dotyczył 
wyrok w sprawie Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States35. Sekcja 201(a) ty-
tułu II ustawy stanowiła, że każdy ma prawo do pełnego i równego korzystania 
z towarów, usług, budynków, udogodnień, przywilejów, korzyści i miejsc nocle-
gowych w każdym punkcie usług hotelarskich. Wprost zakazano dyskryminacji 
lub segregacji klientów ze względu na rasę, kolor skóry, religię lub pochodzenie 
etniczne. Tymczasem motel „Heart of Atlanta” odmówił obsługi czarnoskórym 
klientom. Moreton Rolleston, właściciel motelu, zaskarżył regulacje ustawy, 
wskazując, że uchwalenie tego typu przepisów przez Kongres pozbawiło przed-
siębiorców ich podstawowego prawa wyboru klientów. Dodatkowo wskazywał 
na naruszenie V oraz XIII poprawki. W wypadku tej drugiej twierdził, że na 
mocy przepisów podlega „przymusowej służbie (involuntary servitute)”, w wyni-
ku zmuszania go do wynajęcia części swojego majątku (pokoje motelowe) oso-

34 Civil Rights Act 1964 [ustawa o prawach obywatelskich z 1964 r.], http://library.clerk.house.
gov/reference-files/PPL_CivilRightsAct_1964.pdf [dostęp 23.08.2018].

35 Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964). 
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bom, których on sam nie wybrał. Natomiast w kontekście V poprawki argumen-
tował, że federalne przepisy w praktyce pozbawiają go możliwości wykonywania 
uprawnień właściciela, co jest równoznaczne z zakazanym przez V poprawkę 
pozbawieniem własności lub wolności bez sprawiedliwego procesu sądowego. 
Sąd jednak nie przychylił się do jego argumentacji i Rolleston wniósł apelację do 
Sądu Najwyższego. 

Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na generalne pytanie, czy Kongres, 
uchwalając przepisy ustawy o prawach obywatelskich, pozbawił przedsiębior-
ców ich praw i tym samym przekroczył swoje uprawnienia wynikające z zawartej 
w Konstytucji tzw. klauzuli handlu (commerse clause)36. Sąd jednomyślnie po-
twierdził konstytucyjność przepisów ustawy o prawach obywatelskich, odrzuca-
jąc zarzuty skarżących. 

Opinię Sądu sporządził sędzia Clark. W pierwszej kolejności zajął się za-
rzutami naruszenia V i XIII poprawki. Stanowczo odrzucił zarzut naruszenia 
drugiej z wymienionych. Podkreślił, że trudno sobie wyobrazić, aby właśnie ta 
poprawka mogła mieć zastosowanie w ograniczaniu prawodawstwa w zakresie 
praw obywatelskich. Była ona bowiem bezpośrednio związana z likwidacją nie-
wolnictwa i wynikających z niego negatywnych skutków politycznych i społecz-
nych. Ponadto Sąd stwierdził, że zmuszanie Rollestona do oferowania pokojów 
motelowych Afroamerykanom nie jest zabronionym przez Konstytucję przej-
mowaniem własności bez sprawiedliwego odszkodowania (taking of property 
without just compensation)37. 

Z kolei w kwestii podstawowego zarzutu Sąd swoją argumentację poprowa-
dził w dwóch kierunkach: odniósł się do celów ustawy oraz samej istoty klau-
zuli handlu. W związku z tym drugim podkreślił, że sens tej klauzuli określono 
już 140 lat temu w orzeczeniu Gibbons v. Ogden38 z 1824 r. Bezsporne jest, że 
klauzula nadaje uprawnienia władzom federalnym do wydawania przepisów 
regulujących działalność gospodarczą, jeśli ta ma charakter międzystanowy. 
W wypadku skarżącego prowadzi on motel dla podróżnych; w trakcie procesu 
udowodniono, że większość jego klientów to podróżni z innych stanów, a sam 
motel leży przy dwóch autostradach międzystanowych. Sąd uznał, że w prak-
tyce jedynym realnym pytaniem, na jakie musi odpowiedzieć, jest to, czy jest 
ona zgodna z § 5 XIV poprawki (Kongres ma prawo egzekwować, przez od-

36 Tłum. [za:] R. Tokarczyk. Amerykańskie normy prawa handlowego mają źródła konstytu-
cyjne – w art. I § 8 (zd. 3) Konstytucji, nazywanym klauzulą handlu (commerse clause). Przekazuje 
ona Kongresowi wyłączną władzę nad handlem międzystanowym. Uprawnienia Kongresu tworzą 
podstawę całego federalnego i stanowego prawodawstwa w sferze szeroko rozumianego prawa han-
dlowego; R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, op. cit., s. 172.

37 Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964).
38 Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 1 (1824). 
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powiednie ustawodawstwo, postanowienia tego artykułu) oraz z treścią samej 
klauzuli równej ochrony praw39.

Dla niniejszych rozważań najistotniejsze jest przywołanie celów, dla których 
ustawa o prawach obywatelskich została uchwalona. Sędzia Clark podkreślił, że 
w historii legislacyjnej działalności Kongresu nie jest to pierwsza ustawa, która 
poza tym, że ma osiągnąć szczegółowe cele, ma także przeciwdziałać krzywdom 
moralnym (moral wrongs). Kwestionowane przepisy ustawy regulują zjawiska, 
które Kongres uznał za problematyczne nie tylko z gospodarczego, ale przede 
wszystkim z moralnego punktu widzenia (moral problem). Sędzia podkreślił, że 
problemy, z jakimi spotykają się Afroamerykanie w czasie podróży między sta-
nami, są destrukcyjne nie tylko w kontekście działalności gospodarczej40. Mają 
także charakter krzywd moralnych i społecznych (moral and social wrong) wy-
nikających z dyskryminacji, która jest związana jeszcze z nierównościami raso-
wymi zakorzenionymi w czasach niewolnictwa41. 

W uzasadnieniu wyroku odwołano się do opinii senackiej Komisji Handlu 
(Senate Commerce Committee), która podkreśliła, że fundamentalnym celem 
przepisów ustawy jest zapewnienie poszanowania godności jednostek (personal 
dignity). Takie naruszenie godności w sposób oczywisty towarzyszy odmowie 
równego dostępu do usług publicznych (equal access to public establishments), 
w tym wypadku usług hotelowych. Sąd Najwyższy podkreślił, że prowadzący 
tego typu przedsiębiorstwa nie mają prawa do wybierania osób, które obsłużą42. 
Sąd przypomniał nawet treść wezwania prezydenta Kennedy’ego z 1963 r., który 
uzasadniając potrzebę uchwalenia nowej ustawy o prawach obywatelskich, pod-
kreślił, że wspieranie ogólnego dobrobytu (promote the general welfare), o któ-
rym w preambule stanowi Konstytucja, oznacza także eliminację dyskryminacji 
ze względu na rasę, kolor skóry, religię lub pochodzenie etniczne43. 

Podobnie powyższą kwestię ujął sędzia Goldberg w zdaniu zbieżnym, w któ-
rym wskazał, że podstawowym celem ustawy o prawach obywatelskich nie są 
kwestie ekonomiczne, ale obrona godności człowieka (vindication of human dig- 
nity). Sędzia obszernie zacytował także wspomniane wcześniej uzasadnienie 
ustawy z senackiej komisji, gdzie podkreślono, że „[d]yskryminacja to nie tylko 

39 Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964).
40 Jak ważnym problemem była segregacja rasowa w kontekście podróży międzystanowych, 

świadczy chociażby inicjatywa Victora Hugo Greena, który od 1937 r. regularnie publikował prze-
wodnik: The Negro Motorist Green Book. W tej książce wskazywał miejsca, gdzie Afroamerykanie 
mogą liczyć na obsługę, zrobienie zakupów i nocleg w czasie podróży. Przewodnik ukazywał się aż 
do 1962 r. – jego cyfrowe egzemplarze można obejrzeć na stronach Biblioteki Publicznej Nowego 
Jorku: The Green Book, https://digitalcollections.nypl.org/collections/the-green-book#/?tab=abo-
ut&scroll=10 [dostęp 19.09.2018]. 

41 Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964).
42 Ibidem.
43 Ibidem.
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dolary i centy, hamburgery i filmy; to upokorzenie, frustracja i zażenowanie, 
które z pewnością człowiek musi odczuwać, kiedy mówi się mu, że jest nie do 
przyjęcia jako członek społeczeństwa ze względu na rasę lub kolor skóry. Jest to 
również niezdolność do wytłumaczenia dziecku, że bez względu na wykształce-
nie, dobre maniery, uprzejmość i moralność zostanie mu odmówione prawo do 
równego traktowania, mimo że jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, który 
może być wezwany do poświęcenia swego życia w celu zagwarantowania, że Na-
ród ten będzie mógł dalej istnieć”44. 

Wyrok w sprawie Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States odegrał istot-
ną rolę w procesie desegregacji rasowej i walki z dyskryminacją rasową w sfe-
rze korzystania ze swobody przemieszczania się, tak ważnej dla Amerykanów. 
Warto jednak, podsumowując ten podrozdział, odnieść się do obu wyroków. 
Orzeczenie Brown v. Board of Education of Topeka było przełomowe. Mimo że 
brak w nim bezpośredniego odwołania do idei godności człowieka, to język, 
jakim je napisano, jasno wskazuje, że u jego podstaw leżała ochrona funda-
mentalnej wartości, jaką jest równa i powszechna bezcenna wartość każdego 
człowieka. Zakwestionowano bowiem samą ideę podziału ludzi ze względu na 
kolor skóry. Natomiast w sprawie Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States  
dobitnie podkreślono, że zarówno Kongres, jak i Sąd Najwyższy godność czło-
wieka uznały za podstawową wartość uzasadniającą walkę z dyskryminacją 
rasową. W praktyce ochrona godności człowieka stała się ważniejsza aniżeli 
wolność i własność. Ochrona godności człowieka przeważyła nad wolnością 
jednostki w sferze handlu i usług, przeważyła także nad wolnością rozporzą-
dzania własnym majątkiem i swobodą prowadzenia działalności gospodarczej, 
gdyż przedsiębiorcom odmówiono „prawa” do wybierania gości według włas- 
nego uznania, w sposób wolny od regulacji rządowych. Ochrona godności 
człowieka, nawet realizowana w sposób pośredni i bez bezpośrednich odwo-
łań do tej idei, stała się istotnym zadaniem stojącym przed całym systemem 
prawnym. W obu wyrokach została uznana za ważny element z punktu wi-
dzenia całego społeczeństwa, i to w tak ważnych sferach życia, jak edukacja 
i działalność gospodarcza. Zresztą normatywny charakter godności w kwestii 
walki z segregacją i dyskryminacją rasową najdobitniej wyrażony był w doktry-
nie polityczno-prawnej Martina Luthera Kinga, w której pierwszoplanową rolę 
odgrywała właśnie idea godności człowieka45.

44 Ibidem.
45 Szerzej zob. M. Urbańczyk, Przeciw segregacji rasowej. Idea nonviolence i jej filozoficzne 

korzenie w myśli społecznej Martina Luthera Kinga, Filo-Sofija 15(29), 2015, s. 177–191; idem, Idea 
godności, op. cit., s. 193–213. 
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2.  Socjalny aspekt idei godności człowieka.  
Klauzula sprawiedliwego procesu w postępowaniu 
administracyjnym 

Zarówno w literaturze przedmiotu46, jak i w amerykańskiej myśli politycz-
no-prawnej (m.in. sędzia Brennan) uznaje się, że godność człowieka odegra-
ła także istotną rolę w sferze polityki społecznej i pomocy socjalnej. W tym 
kontekście za kluczowe dla problemu badawczego uznać należy orzeczenie 
Goldberg v. Kelly47 z 1970 r. Sprawa była efektem zaprzestania wypłacania zasił-
ków socjalnych osobom podejrzanym o ich wyłudzanie. Skarżący John Kelly, 
działając w imieniu mieszkańców Nowego Jorku otrzymujących zasiłki socjal-
ne w ramach programu federalnego48 i stanowego,49 zakwestionował zgodność 
z Konstytucją procedur dotyczących zakończenia wypłacania zasiłków socjal-
nych. Obowiązujące bowiem regulacje pozwalały na to bez konieczności wysłu-
chania ich beneficjentów. Skarżący podkreślali brak jakichkolwiek przepisów 
dotyczących osobistego stawiennictwa odbiorcy przed urzędnikiem decydują-
cym o odebraniu zasiłku, brak możliwości ustnego przedstawiania dowodów 
oraz brak możliwości skonfrontowania się w jakikolwiek sposób ze świadkami 
i dowodami zgromadzonymi przez urzędników na niekorzyść uprawnionych 
do pomocy społecznej. 

Sąd federalny przychylił się do stanowiska Kelly’ego, od tego wyroku jed-
nak odwołała się nowojorska administracja. W trakcie procesu wskazywała, że 
obowiązująca procedura jest wystarczająca. W jej ramach urząd miał obowiązek 
poinformować pisemnie o przewidywanej dacie zakończenia wypłaty zasiłków 
i uzasadnieniu tej decyzji na siedem dni przed tym terminem. Odbiorcy zasił-
ków mieli w takiej sytuacji prawo zwrócenia się do właściwego urzędnika z wnio-
skiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez urzędnika służb socjalnych wyższe-
go szczebla, a także do złożenia pisemnego oświadczenia na poparcie swojego 
stanowiska, że świadczenia nie powinny zostać odebrane. Sąd Najwyższy musiał 
odpowiedzieć na pytanie, czy zakończenie wypłacania świadczeń pomocy spo-
łecznej bez przesłuchania beneficjenta narusza proceduralny aspekt klauzuli 
sprawiedliwego procesu zawartej w XIV poprawce. 

46 Por. rozdz. IV.3 i IV.4.
47 Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970).
48 Szerzej zob. R.H. Mugge, Aid to Families with Dependent Children: Initial Findings of the 

1961 Report on the Characteristics of Recipients, [online], https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/
v26n3/v26n3p3.pdf [dostęp 10.01.2019].

49 Szerzej zob. H. Chernick, C. Reimers, Welfare Reform and New York City’s Low-Income Pop-
ulation, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review 7(2), 2001, s. 83–97.
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Sąd większością 5 do 3 głosów50 utrzymał w mocy wyrok sądu niższej in-
stancji i zakwestionował dotychczas obowiązujące procedury jako niezgodne 
z XIV poprawką. Uzasadnienie wyroku sporządził sędzia Brennan, który właśnie 
to uzasadnienie uznał za najważniejsze dla ochrony godności człowieka w cza-
sie pełnienia przez siebie funkcji sędziego Sądu Najwyższego. I choć godność 
człowieka pojawiła się w uzasadnieniu jedynie incydentalnie, to w literaturze 
przedmiotu (podobnie jak w wypadku orzeczenia Brown v. Board of Education of 
Topeka) wskazuje się na to orzeczenie ze względu na język godnościowy, w jakim 
zostało ono napisane, i interesy godnościowe jednostki, które chroniło. Zresztą 
treść orzeczenia sprawia, że jest to jedno z tych orzeczeń, które pokazują wpływ 
ogólnej idei godności człowieka na szczegółowe regulacje prawne.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Brennan uznał, że w ocenie przedmiotowej 
sprawy konieczne jest wyważenie dwóch wartości: z jednej strony uzasadnionej 
potrzeby ochrony środków publicznych, co podnosili przedstawiciele Nowego 
Jorku, z drugiej – potrzeb jednostki znajdującej się w wyjątkowej sytuacji ma-
terialnej oraz zagwarantowania jej tego, by nie została niesłusznie pozbawiona 
pomocy socjalnej. Jak jednak zauważył sędzia, ochrona środków publicznych 
nie może uzasadniać pozbawienia beneficjenta dostępu do zwykłych reguł spra-
wiedliwego procesu. W jakichkolwiek okolicznościach wypłata świadczeń zo-
stałaby zakończona (w omawianym wypadku beneficjenci byli podejrzani o ich 
wyłudzanie) podstawowe zasady sprawiedliwego procesu wymagają chociażby 
przesłuchania beneficjenta przed zakończeniem wypłaty świadczeń socjalnych, 
a sama możliwość odwołania się od podjętej decyzji, która na dodatek weszła już 
w życie, nie jest wystarczającym zabezpieczeniem51.

Sędzia Brennan na potrzeby uzasadnienia swojego stanowiska na nowo zde-
finiował świadczenia socjalne (welfare benefits). Uznał, że tego typu świadczenia 
są kwestią ustawowych uprawnień osób uprawnionych do ich otrzymywania. 
Podkreślił, że właściwsze i bardziej realistyczne w tych czasach byłoby trakto-
wanie świadczeń socjalnych jako „własności” (property) niż zadośćuczynienia 
(gratuity). W ten sposób Brennan, rozszerzając definicję własności na świad-
czenia socjalne, równocześnie rozszerzył na nie uprawnienia jednostki związa-
ne z prawem własności. Oznaczało to także odejście od uznanego dotychczas 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozróżnienia na „prawa” (rights) i „przywi-
leje” (privileges). Na uzasadnienie swego stanowiska Brennan argumentował, że 
szereg współczesnych uprawnień przybiera formy, które nie mieszczą się w tym 
tradycyjnym podziale, wywodzącym się jeszcze z angielskiego common law. Jako 
przykład podał m.in. prawo do zakładania związków zawodowych oraz inne pra-
wa pracownicze, kontrakty menadżerskie i przysługujące menadżerom szcze-

50 Po rezygnacji sędziego Abego Fortasa pozostawał w tym czasie wakat na stanowisku sędzie-
go Sądu Najwyższego. 

51 Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970).
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gólne prawa (np. prawo wykupu akcji po określonej cenie, tzw. stock options) 
oraz renty i emerytury52. 

Sędzia Brennan stwierdził następnie, że wskazane przez niego przykłady 
uprawnień, w praktyce będące dla jednostek źródłami zabezpieczeń (sources of 
security), nie mogą być uważane za luksusy czy nagrody (luxuries or gratuities). 
Dla tych, którzy są ich odbiorcami, są one niezbędne, w pełni zasłużone i w żad-
nym wypadku nie są formą dobroczynności (form of charity). Takie zdefinio-
wanie świadczeń socjalnych oznaczało, że ich wypłacanie powinno odbywać się 
zgodnie z takimi procedurami, jakie obowiązują w wypadku pozostałych umów 
dotyczących własności, czyli między innymi chroniącymi strony przed nieuza-
sadnionym zakończeniem stosunku prawnego53. Jednocześnie sędzia Brennan 
zwrócił uwagę na faktyczne skutki zaprzestania wypłaty świadczeń socjalnych. 
Podkreślił, że opieka społeczna zapewnia środki na zakup niezbędnej żywno-
ści, odzieży, mieszkania i opieki medycznej, wstrzymanie zaś pomocy w ocze-
kiwaniu na rozstrzygnięcie sporu dotyczącego zasadności dalszej wypłaty może 
pozbawić uprawnionego odbiorcę środków do życia. Ponieważ taka osoba naj-
częściej nie dysponuje innymi źródłami utrzymania, jej sytuacja staje się „na-
tychmiast beznadziejna (immediately desperate)”54.

W takim kontekście sędzia Brennan odwołał się do amerykańskiej historii, 
pisząc, że „[o]d momentu powstania Naród zobowiązał się do wspierania godno-
ści i dobrobytu (dignity and well-being) wszystkich osób znajdujących się w jego 
granicach”. Jednakże dotychczasowe doświadczenie wprowadziło zmiany w po-
strzeganiu sposobów, jakimi należy się posługiwać dla osiągnięcia tych celów. 
Według Brennana stosowane praktyki udowodniły, że to, co przyczynia się do 
ubóstwa, znajduje się często poza kontrolą tych, których dotyka nędza. To spo-
strzeżenie – idące wbrew amerykańskiej tradycji – znacząco wpłynęło na rozwój 
współczesnego amerykańskiego systemu pomocy społecznej. Opieka społeczna 
(welfare), zapewniając środki niezbędne dla zagwarantowania egzystencji cho-
ciażby na minimalnym poziomie, może zagwarantować ubogim te same możli-
wości, które są dostępne dla innych. Dzięki temu, wychodząc z biedy, mogą tak 
jak inni w znaczący sposób uczestniczyć w życiu narodu amerykańskiego. Jed-
nocześnie opieka społeczna chroni przed złymi nastrojami społecznymi (socie-
tal malaise), które mogą wynikać z poczucia nieuzasadnionej frustracji i braku 
bezpieczeństwa szerszych kręgów społecznych55. 

Kluczowym stwierdzeniem w wyroku było uznanie, że pomoc społeczna 
nie jest zatem zwykłą dobroczynnością (charity), ale środkiem służącym celom 
wskazanym już w samej preambule do Konstytucji, tj. „wspierania ogólnego do-

52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
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brobytu i zapewnienia potomności błogosławieństw wolności”56. W ten sposób, 
nieco patetycznie, sędzia Brennan określił pomoc ze strony państwa jako narzę-
dzie służące realizacji fundamentalnych celów zawartych w Konstytucji. Według 
niego ten sam interes publiczny, który przemawia za transferowaniem środków 
pomocy społecznej, przemawia za tym, aby działo się to w sposób nieprzerwany 
w stosunku do osób, które się do tego kwalifikują. Z kolei wysłuchanie benefi-
cjenta przed ewentualnym końcem wypłaty świadczeń jest niezbędne dla osiąg- 
nięcia zamierzonych celów pomocy społecznej57.

W dalszej części werdyktu sędzia Brennan przedstawił reguły, które jego zda-
niem powinny być spełnione, aby procedurę uznać za spełniającą wymogi klauzuli 
sprawiedliwego procesu. Po pierwsze, uznał, że wysłuchanie beneficjenta nie musi 
mieć formy procesu sądowego lub nawet quasi-sądowego. Wystarczy, aby stworzo-
no możliwość przedstawienia przesłanek, na podstawie których urząd zakończył 
wypłatę świadczeń socjalnych. W ten sposób zabezpieczy się odbiorcę świadczeń 
przed niesłusznym pozbawieniem go tych środków. Brak konieczności sformalizo-
wania tego etapu postępowania wynika z faktu, że zarówno organy opieki społecz-
nej, jak i beneficjenci będą zainteresowani stosunkowo szybkim rozwiązaniem 
kwestii zakwalifikowania do grona odbiorców pomocy. Sędzia podkreślił brak po-
trzeby nakładania na stanowe lub federalne urzędy pomocy społecznej (jak okre-
ślił to sędzia Brennan – w tej rozwijającej się dziedzinie prawa, jakichkolwiek wy-
mogów proceduralnych wykraczających poza absolutne podstawy sprawiedliwego 
procesu. Wskazując na takie reguły ustalone we wcześniejszych orzeczeniach, 
przypomniał o prawie do „bycia wysłuchanym”58 oraz o wymogu, aby rozprawa 
odbyła się „w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób”59. W kontekście wstrzy-
mania środków pomocy społecznej ze względu na podejrzenie ich wyłudzenia za-
sady te wymagają, aby odbiorca został odpowiednio i terminowo powiadomiony 
o powodach rozwiązania umowy. Nadto musi mieć rzeczywistą możliwość obrony 
w drodze konfrontacji z niekorzystnymi świadkami oraz ustnego przedstawienia 
własnych argumentów i dowodów. 

Także w tym miejscu wiele aspektów świadczy o „godnościowym” ujęciu 
przez sędziego Brennana omawianej kwestii. Za kluczowe Brennan uznał to, że 
przesłuchanie musi być dostosowane do okoliczności i możliwości poznawczych 
beneficjentów. Nie wystarczy, aby taka osoba mogła przedstawić swoje stanowi-
sko decydentowi wyłącznie na piśmie lub za pośrednictwem innego pracownika 

56 Fragment, do którego odwołał się sędzia Brennan, brzmi: „[...] promote the general Welfare, 
and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity”.

57 Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970).
58 Grannis v. Ordean, 234 U.S. 385 (1914): „The fundamental requisite of due process of law is 

the opportunity to be heard”.
59 Armstrong v. Manzo, 380 U.S. 545 (1965): „It is an opportunity which must be granted at 

a meaningful time and in a meaningful manner”.
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urzędu. Odbiorca świadczeń socjalnych musi mieć możliwość ustnego przedsta-
wienia swojego stanowiska. Jak zauważył sędzia Brennan, pisemne wyjaśnienia 
są nierealnym wymogiem dla większości beneficjentów, którzy ze względu na 
braki edukacyjne (lack the educational attainment) nie są zdolni do skutecznego 
zaprezentowania swojego stanowiska, a jednocześnie nie mogą uzyskać profe-
sjonalnej pomocy. Wystarczy przeprowadzić niesformalizowane postępowanie 
wyjaśniające, nie ma potrzeby wymagać szczegółowego trybu czy określonego 
sposobu przedstawienia dowodów. Trzeba jednak zagwarantować możliwość 
konfrontacji i przesłuchiwania przez beneficjentów świadków zgłoszonych 
przez urząd. Osoby podejrzane o wyłudzenie środków z opieki społecznej mu-
szą mieć bowiem realną możliwość obrony. Za istotne Brennan uznał także to, 
że beneficjent pomocy społecznej musi mieć prawo do skorzystania z pełnomoc-
nika, niekoniecznie zawodowego prawnika. Taka osoba może bowiem pomóc 
w przedstawieniu w uporządkowany sposób kwestionowanych okoliczności 
oraz ogólnie zabezpieczyć interesy odbiorcy świadczeń społecznych. Wreszcie, 
podejmowana przez urzędnika decyzja musi opierać się wyłącznie na przepisach 
prawnych i dowodach przedstawionych w czasie urzędowej rozprawy60. 

Wyrok autorstwa sędziego Brennana w znaczący sposób zabezpieczał inte-
resy osób najuboższych, często najsłabiej wykształconych. W praktyce oznaczał, 
że dana osoba posiada prawa majątkowe (property interest) wobec przyznanych 
jej świadczeń socjalnych. Reguły, które Brennan wskazał, miały rzeczywisty cel 
ochrony godności najgorzej sytuowanych. Choć trzeba pamiętać, że orzeczenie 
wywołało dyskusję i spory o to, czy ustalone reguły nie rozszerzały nadmiernie 
zakresu pomocy społecznej. 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy społecznej były jeszcze wielokrot-
nie rozpatrywane przez Sąd Najwyższy, m.in. w sprawach Dandridge v. Williams 
z 197061, United States v. Kras z 197362 oraz Harris v. McRae z 1980 r.63 Orzeczenia 
te jednak szły w przeciwnym kierunku, tj. ograniczenia pomocy socjalnej, a co 
za tym idzie, nie odwoływały się do ekonomicznych i socjalnych aspektów god-
ności człowieka. 

3. Prawo do śmierci z godnością

Dzięki postępowi w naukach medycznych i rozwojowi biotechnologii czło-
wiek uzyskał nowe możliwości walki z chorobami i procesem starzenia się. 
Jednocześnie jednak te rewolucyjne zmiany zrodziły nowe wyzwania i proble-

60 Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970).
61 Dandridge v. Williams, 397 U.S. 471 (1970).
62 United States v. Kras, 409 U.S. 434 (1973).
63 Harris v. McRae, 448 U.S. 297 (1980). 
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my, które wymagają rozstrzygnięć nie tylko w sferze wyborów moralnych, lecz 
także na płaszczyźnie prawa. Zagadnienie końca życia połączone z prawem 
jednostki do decydowania o samej sobie stworzyło kontrowersyjne zagadnie-
nie prawa do śmierci z godnością. Podstawowy spór dotyczy tego, czy czło-
wiek jako wolna osoba, której przysługuje swoboda decydowania o szerokim 
spektrum kwestii dotyczących własnego życia, ma prawo samodzielnie podjąć 
decyzję o jego zakończeniu, czy też decyzja ta leży poza granicą jej autonomii 
chronionej prawem. 

Jest to kontekst, w którym idea godności człowieka jest przywoływana nie-
zwykle często, co interesujące, do tej wartości odwołują się właściwie wszystkie 
zainteresowane strony tego sporu. Także w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
problematyka prawa do śmierci jest jednym z istotniejszych kontekstów, w któ-
rych pojawia się idea godności człowieka, a wyzwania i problemy z tej sfery pró-
buje się rozstrzygnąć, opierając się na jej normatywnym charakterze. 

Warto jednak pamiętać, że zwrot „prawo do śmierci z godnością” będzie 
obejmować stany faktyczne różniące się od siebie w sposób niekiedy bardzo 
istotny. Dotyczy bowiem tak zróżnicowanych sposobów zakończenia życia, jak: 
samobójstwo, czynna eutanazja, samobójstwo wspomagane, bierna eutanazja 
oraz opieka paliatywna zmierzająca nie tylko do łagodzenia objawów nieuleczal-
nej choroby i zapewnienia godnych warunków umierania, ale mogąca prowadzić 
do przyspieszenia procesu umierania (choć w takim wypadku trudno uznać ją 
za opiekę paliatywną we właściwym tego słowa znaczeniu). Czynna eutanazja 
to pozbawienie kogoś życia na jego żądanie. Samobójstwo wspomagane to po-
moc w przygotowaniach i przeprowadzeniu samego aktu samobójstwa. W tym 
wypadku może to być pomoc lekarska lub specjalistycznych firm (usługi takie 
świadczone są np. przez szwajcarską firmę Dignitas64). Natomiast bierna euta-
nazja to odmowa udzielenia pomocy albo zaprzestanie terapii medycznej. 

Podstawowymi problemami etycznymi związanymi z prawem do śmierci 
(z godnością) są następujące sytuacje. Po pierwsze, problem ratowania albo nie-
ratowania samobójców, którzy wcześniej świadomie i swobodnie wyrazili chęć 
zakończenia życia. Po drugie, kwestia zaprzestania albo niewszczynania terapii 
trwale i nieuleczalnie upośledzonych nowo narodzonych dzieci. Po trzecie, reali-
zacja procedur przeciwbólowych łączących się z niebezpieczeństwem skrócenia 
życia pacjenta. Po czwarte, problem odłączenia pacjenta od aparatury podtrzy-
mującej życie w sytuacji, gdy znajduje się w trwałym stanie wegetatywnym. Po 
piąte, problem podjęcia przez lekarza samodzielnej decyzji o zaprzestaniu albo 
niewszczynaniu terapii, która jest bezzasadna z medycznego punktu widzenia. 
Wreszcie rozstrzygnięcie problemu zaprzestania lub niewszczynania terapii wo-

64 Założycielem Dignitas jest Ludwig Minelli, szwajcarski prawnik, który prawo do śmierci 
umieszcza wśród podstawowych praw człowieka. 
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bec pacjenta trwale pozbawionego świadomości, który wcześniej wyraził takie 
życzenie samodzielnie lub w obecnym stanie takie życzenie wyraża specjalnie 
powołany do tego jego pełnomocnik65. 

Polskie prawo reguluje niektóre z powyższych kwestii. Samobójstwo (oraz 
usiłowanie dokonania samobójstwa) nie jest przestępstwem. Jednakże Kodeks 
karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 do 5 lat za nakłanianie do 
samobójstwa lub udzielenie pomocy w jego popełnieniu, nawet jeśli nastąpiło to 
na życzenie samobójcy66. 

Amerykański Sąd Najwyższy powyższymi kwestiami zajął się dopiero pod 
koniec lat 80., ponieważ kwestie ochrony zdrowia należą do sfery kompetencji 
władz stanowych. Precedensowe w tym kontekście, a zarazem niezwykle istot-
ne z punktu widzenia problemu badawczego jest orzeczenie w sprawie Nancy  
Cruzan z 1990 r. Dopiero po tym wyroku pojawiły się regulacje stanowe dotyczą-
ce prawa do śmierci. Pierwszym stanem, który uchwalił ustawy dotyczące prawa 
do śmierci z godnością w 1994 r., był Oregon67. Wcześniejsze regulacje miały 
charakter przeciwny – trzeba bowiem pamiętać, że właściwie wszystkie stany 
posiadały lub uchwalały przepisy przeciwne, które penalizowały pomoc, w tym 
także lekarską, w popełnieniu samobójstwa. 

Jak wspomniano, jedną z najważniejszych spraw dotyczących prawa do 
śmierci (z godnością) była sprawa Cruzan by Cruzan v. Director, Missouri 
Department of Health68 z 1990 r. Miała ona swój początek w 1983 r., kiedy to 
Nancy Cruzan w wyniku wypadku samochodowego doznała ciężkich i nieod-
wracalnych uszkodzeń ciała. Jednym z najbardziej uszkodzonych narządów 
był mózg; w stanie wegetatywnym była sztucznie podtrzymywana przy życiu 
w szpitalu, m.in. karmiona była za pomocą sondy żołądkowej. Po wielu miesią-
cach rodzice Nancy (Lester i Joyce Cruzan) chcieli zaprzestać podtrzymywania 
jej przy życiu. Władze szpitala uzależniły jednak odłączenie jej od aparatury 
od uzyskania sądowej zgody na taki krok. Sąd I instancji uznał, że stanowe 
regulacje zakazujące wstrzymywania i rezygnacji z odżywiania w każdych oko-
licznościach naruszają podmiotowe prawo Nancy Cruzan do wolności, prawo 

65 Polska literatura w tej materii jest niezwykle bogata, wśród wielu publikacji na tematy 
związane z prawem do śmierci wskazać można m.in.: R. Tokarczyk, Prawo narodzin, życia i śmier-
ci, Warszawa 2012; M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium 
prawnoporównawcze, Kraków 2004; A. Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach po-
stępu biotechnomedycznego, Białystok 2011; Współczesne wyzwania bioetyczne, pod red. L. Boska 
i M. Królikowskiego, Warszawa 2010.

66 Art. 151 k.k.: „Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia 
się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

67 Jednakże już rok później konstytucyjność niektórych przepisów tej ustawy została zakwe-
stionowana przez Sąd Najwyższy w wyroku Lee v. State of Oregon, 891 F. Supp. 1439 (D. Or. 1995), 
w którym stwierdzono naruszenie klauzuli równej ochrony praw zawartej w XIV poprawce.

68 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, 497 U.S. 261 (1990).
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do sprawiedliwego procesu i klauzulę równej ochrony praw. Wobec powyższe-
go zarządził wstrzymanie karmienia, wskazując na trzy kluczowe elementy. 
Podkreślił, że pacjentka ma nieodwracalnie uszkodzony mózg; przyznał, że 
w takim stanie człowiek ma fundamentalne prawo do odrzucenia terapii pod-
trzymującej życie. Jednocześnie uznał, że Nancy Cruzan wyraziła swą opinię 
na ten temat jeszcze przed wypadkiem (jako w pełni świadoma osoba). W tej 
kwestii oparł się na zeznaniach jej przyjaciółki, która w czasie procesu oświad-
czyła, że „Nancy miała w sposób poważny stwierdzić żądanie przerwania życia 
w takich warunkach, w jakich obecnie się znalazła”69.

Powyższy wyrok został jednak uchylony w 1988 r. przez Sąd Najwyższy Mis-
souri70, który nie podzielił argumentacji sądu niższej instancji. Podkreślił, że 
przywołane konstytucyjne uprawnienia nie są wystarczającym argumentem do 
uchylenia ważnego interesu publicznego (state interest), jakim jest ochrona ży-
cia, nawet niezależnie od jego jakości. Sąd uznał, że rozmowa z przyjaciółką nie 
jest wystarczającym argumentem, który w sposób jasny i niebudzący wątpliwo-
ści (clear and convincing evidence) określał rzeczywiste intencje Nancy Cruzan71. 
Jako przykład takiego wyraźnego i przekonującego argumentu podał sprawę Bou- 
via v. Superior Court72 z 1986 r. Elizabeth Bouvia, będąc w pełni władz umysło-
wych, wyraziła prośbę o usunięcie aparatury, dzięki której była podtrzymywana 
przy życiu. W tym wypadku sąd apelacyjny słusznie uznał, że prawo do przeżycia 
swojego życia w godności i spokoju (right to live her life in dignity and peace) jest 
ważniejsze od interesu publicznego, wyrażającego się w obowiązkach władz sta-
nowych w zakresie ochrony życia i zapobiegania samobójstwom73. Przywołano 
także wskazówki Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego z 1986 r. (Ame-
rican Medical Association, AMA), wedle których w określonych warunkach 
zaprzestanie tzw. uporczywej terapii nie jest działaniem sprzecznym z etyką  
lekarską. Jak jednak podkreślono, w każdym wypadku należy zachować godność 
pacjenta (the dignity of the patient)74.

69 K. Szewczyk, Bioetyka, t. 1: Medycyna na granicach życia, Warszawa 2009, s. 326.
70 Cruzan by Cruzan v. Harmon, Supreme Court of Missouri, 760 S.W.2d 408 (1988).
71 Ibidem. 
72 Bouvia v. Superior Court, 179 Cal.App.3d 1128 (1986). Sprawa Elizabeth Bouvii jest o tyle 

interesująca, że w wyroku sądu także pojawiają się istotne odniesienia do idei godności człowieka. 
73 Ibidem.
74 Cruzan by Cruzan v. Harmon, Supreme Court of Missouri, 760 S.W.2d 408 (1988): „Nawet 

jeśli śmierć nie jest nieuchronna, a śpiączka pacjenta jest bez wątpienia nieodwracalna i istnieją 
odpowiednie zabezpieczenia potwierdzające prawidłowość diagnozy, a także za zgodą osób odpo-
wiedzialnych za opiekę nad pacjentem, nie jest nieetyczne zaprzestanie wszelkich środków lecze-
nia przedłużającego życie. Leczenie przedłużające życie (life-prolonging medical treatment) obej-
muje leki oraz sztuczne lub technologiczne oddychanie, odżywianie lub nawadnianie. W leczeniu 
śmiertelnie chorego lub przebywającego w stanie nieodwracalnej śpiączki lekarz powinien ustalić, 
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Natomiast w rozpatrywanej sprawie stanowy Sąd Najwyższy nie znalazł 
prawnych podstaw, które pozwalałyby na podjęcie przez rodziców decyzji 
o śmierci pozostającej pod ich opieką córki, która nie jest w stanie samodziel-
nie podjąć decyzji. Wobec braku takich podstaw prawnych oraz wobec istnienia 
istotnego interesu publicznego, zdecydował się uszanować prawo do życia oso-
by, która nie jest samodzielnie w stanie decydować o sobie. Jednocześnie uznał, 
że konieczne byłoby oświadczenie samej Nancy Cruzan, a wobec braku takiego 
Sąd Najwyższy Missouri odmówił wydania zgody na odłączenie od aparatury 
podtrzymującej życie. 

Odwołanie do idei godności człowieka pojawiło się także w sprzeciwie sę-
dziego Andrew J. Higginsa, który podkreślił, że rozstrzygnięcie w tej pionier-
skiej dla stanu Missouri sprawie oparto na błędnych przesłankach. Uznał za nie-
zrozumiałe przywołanie w opinii większości „ponad 50 wyroków apelacyjnych  
z 16 jurysdykcji, które potwierdzają i zatwierdzają ustalenia faktyczne sądu I in-
stancji, wnioski prawne i wyrok w tej sprawie” i jednoczesne uchylenie orzecze-
nia sądu niższej instancji75. Sędzia Higgins uznał, że właściwe rozstrzygnięcie 
winno posiłkować się tokiem rozumowania zaprezentowanym w orzeczeniu 
Gray by Gray v. Romeo z 1988 r.76, w którym uznano za zgodne z prawem odłą-
czenie pacjentki w stanie wegetatywnym od aparatury podtrzymującej życie na 
prośbę jej męża, tj. jej pełnomocnika ustawowego77. Sędzia Higgins wskazał na 
następujące elementy tego rozumowania, jego kluczową częścią zaś jest odwoła-
nie do idei godności człowieka. 

Po pierwsze, sąd w opinii większości pozytywnie rozstrzygnął kwestię, czy 
istnieje prawo do odmowy leczenia podtrzymującego życie. I chociaż wcześniej 
Sąd Najwyższy nigdy nie zajął się bezpośrednio kwestią konstytucyjnego prawa 
danej osoby do odmowy leczenia podtrzymującego życie, to jego decyzje wielo-
krotnie potwierdzały zasadę samostanowienia jednostki (principle of individual 
self-determination). Każda osoba ma prawo, z zastrzeżeniem ważnego interesu 
publicznego, do podejmowania podstawowych decyzji medycznych, które mają 
wpływ na jej własne ciało. Prawo to, niezależnie od tego, czy określa się je jako 
zasadę autonomii osobistej (the principle of personal autonomy), prawo do samo-
stanowienia (the right of self-determination), czy prawo do prywatności (the right 
of privacy), jest należycie uzasadnione wolnościami chronionymi przez klauzulę 
sprawiedliwego procesu zawartą w XIV poprawce. Prawo to opiera się również 
na pojęciu godności jednostki (individual’s dignity) i jej interesie integralności 

czy korzyści płynące z leczenia przewyższają jego negatywne skutki. Przez cały czas należy dbać 
o godność pacjenta”.

75 Ibidem.
76 Gray by Gray v. Romeo, 697 F. Supp. 580 (D.R.I.1988).
77 W uzasadnieniu wyroku w tej sprawie sąd także odwołał się do idei godności człowieka. 
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cielesnej (interest in bodily integrity)78. Po drugie, sąd rozstrzygnął kwestię, czy 
odżywianie i nawadnianie zapewniane przez rurkę żołądkowo-jelitową jest for-
mą leczenia, której Marcia Gray może skutecznie odmówić. Słusznie uznano, że 
nie ma różnicy prawnej między urządzeniem mechanicznym umożliwiającym 
sztuczne oddychanie a urządzeniem mechanicznym umożliwiającym sztuczne 
karmienie. Ponieważ każda osoba ma prawo do odłączenia od respiratora, iden-
tyczne prawo przysługuje wobec sondy żołądkowo-jelitowej79. Po trzecie, sąd 
rozstrzygnął kwestię, czy pacjent bez możliwości wyrażenia własnego zdania 
(incompetent patient) nadal zachowuje prawo do odmowy leczenia. Prawo do 
odmowy poddania się leczeniu musi rozciągać się także na pacjenta, który nie 
może samodzielnie wyrazić swego zdania, ponieważ godność człowieka (human 
dignity) przynależy bezwarunkowo każdemu człowiekowi, a więc także pacjen-
tom w obu sytuacjach. Inne stanowisko pozwoliłoby na usunięcie praw pacjenta 
tylko dlatego, że pacjent nie mógł już odczuć naruszenia tego prawa. Rurka żo-
łądkowo-jelitowa została początkowo wprowadzona za zgodą męża Marcii Gray. 
Nie ma jednak żadnej różnicy faktycznej między wstrzymaniem a cofnięciem 
leczenia. Prawo pacjenta do odmowy leczenia obejmuje oczywiście zarówno 
prawo do powstrzymania się od rozpoczęcia leczenia, jak i prawo do nakazania 
jego przerwania. Wreszcie na koniec, sąd nie uznał, aby ważny interes publiczny 
przeważał nad uprawnieniami Marcii Gray wyrażanymi przez jej męża80.

Powyższe stanowisko w rozpatrywanej sprawie było jednak wyłącznie za-
warte w sprzeciwie. Dlatego rodzice Nancy Cruzan zaskarżyli wyrok i w ten 
sposób sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Sędziowie musieli odpowiedzieć na 
pytanie, czy klauzula prawa do sprawiedliwego procesu zawarta w XIV poprawce 
umożliwiła rodzicom Nancy Cruzan skuteczne wyrażenie w jej imieniu skutecz-
nej odmowy dalszego leczenia podtrzymującego życie.

Sąd wydał wyrok większością 5 do 4 głosów, a opinię większości sporządził 
prezes Rehnquist. Warto podkreślić, że na wyroku zaważył głos jedynie jednego 
sędziego, pozostali sędziowie złożyli dwa sprzeciwy, z kolei sędzia O’Connor, 
która poparła większość, sporządziła opinię zbieżną. Silne pośrednie ślady nor-
matywnego charakteru idei godności człowieka odnaleźć można zarówno w opi-
nii większości (choć tam pojawiła się jedynie jako cytat fragmentu sprzeciwu 
sędziego Higginsa) oraz opinii zbieżnej sędzi O’Connor. Odniesienia do god-
ności człowieka pojawiły się także w sprzeciwie sędziego Stevensa. Jednakże dla 
przedmiotu niniejszych rozważań najważniejsze jest zdanie odrębne sędziego 
Brennana (do którego dołączyli sędziowie Marshall i Blackmun).

Sędzia Rehnquist przypomniał, że większość sądów stanowych opiera prawo 
do odmowy leczenia na pochodzącym z common law prawie do wyrażenia świa-

78 Gray by Gray v. Romeo, 697 F. Supp. 580 (D.R.I.1988).
79 Ibidem.
80 Ibidem.
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domej zgody (right to informed consent) lub dodatkowo jeszcze na konstytucyj-
nym prawie do prywatności. Podkreślił, że Nancy Cruzan jest niezdolna do wy-
rażenia własnej woli co do jej stanu, ponieważ przebywa w stanie wegetatywnym 
bez szans na zmianę (persistent vegetative state). Jednocześnie wskazał, że oso-
ba mająca zdolność do kształtowania swojej pozycji prawnej własnymi oświad-
czeniami woli (competent person) ma prawo do odmowy niechcianej terapii me-
dycznej, a uprawnienie to jest przejawem tzw. interesu wolnościowego (liberty 
interest81) przynależnego jednostce na mocy klauzuli sprawiedliwego procesu82. 
Wobec braku „jasnych i przekonujących (clear and convincing)” dowodów na 
to, że Nancy Cruzan pragnęłaby zaprzestania tego typu terapii i była przeciwna 
sztucznemu utrzymywaniu jej przy życiu, Sąd uznał za zgodne z Konstytucją 
działania stanu Missouri mające na celu ochronę życia ludzkiego. Ponieważ nie 
było gwarancji, że członkowie rodziny zawsze będą działali w najlepszym intere-
sie niekompetentnych pacjentów, a błędne decyzje o cofnięciu leczenia były nie-
odwracalne, Sąd potwierdził dodatkowe wymagania dowodowe stawiane przez 
władze stanowe w wypadku zaprzestania terapii wobec osób niekompetentnych 
właśnie w postaci standardu jasnych i przekonujących dowodów. Taką obronę 
życia człowieka bez względu na jakość tego życia uznać można za pośrednie śla-
dy godności człowieka.

Natomiast bezpośrednie ślady normatywnego charakteru idei godności czło-
wieka odnaleźć można w opinii zbieżnej sędzi O’Connor. Sędzia zgodziła się, że 
interes wolnościowy (liberty interest) jest chroniony przez prawo, a w wypadku od-
mowy niechcianej terapii jego treść może być wywiedziona z wyrażonych wcześ- 
niej opinii przez jednostkę. Obejmuje on także odmowę sztucznie dostarczane-
go pożywienia. Sędzia podkreśliła, że taka procedura niezwykle mocno narusza 
integralność cielesną pacjenta (sędzia O’Connor szczegółowo ją opisała). Ponie-
waż amerykańskie pojęcie wolności jest nierozerwalnie związane z ideą wolno-
ści fizycznej i samostanowienia jednostki (idea of physical freedom and self-de-
termination), Sąd Najwyższy często uznawał ingerencję przedstawicieli władz 

81 Tzw. interes wolnościowy (liberty interest) jest związany z koncepcją materialnego aspek-
tu klauzuli sprawiedliwego procesu. Wedle tej idei klauzule sprawiedliwego procesu zawarte 
w poprawkach V i XIV mają aspekt nie tylko formalny (odnoszący się do należytej procedury są-
dowej), ale także zawierają element materialny (substantive component), który zakazuje rządowi 
naruszania pewnych „fundamentalnych” interesów wolnościowych („fundamental” liberty intere-
sts) w ogóle, bez względu na to, jaka procedura sądowa jest przewidziana, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy ingerencja władz jest ściśle dostosowana (narrowly tailored) do ochrony żywotnego interesu 
publicznego (compelling state interest). Powyższe reguły zawarł Sąd Najwyższy w orzeczeniu Reno 
v. Flores, 507 U.S. 292, 1993. Natomiast szerzej na temat materialnego aspektu prawa do sprawie-
dliwego procesu zob. P. Laidler, Proceduralna i materialna właściwość prawa: XIV poprawka i jej 
rola w rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu, [w:] Konstytucjonalizm w państwach anglosa-
skich, pod red. A. Zięby, Kraków 2013, s. 411–430.

82 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, 497 U.S. 261 (1990).
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lub funkcjonariuszy policji w ciało człowieka za niezgodną z uprawnieniami jed-
nostki chronionymi przez klauzulę sprawiedliwego procesu. Dlatego wymaga-
nie, aby zdolny do wyrażenia woli pacjent poddawał się takim zabiegom wbrew 
swojej woli, narusza wolność pacjenta, jego godność oraz swobodę (patient’s  
liberty, dignity, and freedom) samodzielnego kształtowania kierunku leczenia83. 
W zakończeniu zdania odrębnego sędzia O’Connor podkreśliła ograniczony 
zakres wyroku w rozstrzyganej sprawie. Uznała, że decyzja w sprawie Cruzan 
stwierdza jedynie, że Konstytucja pozwala władzom stanowym wymagać jas- 
nych i przekonujących dowodów na to, że Nancy Cruzan pragnie, aby sztuczne 
nawadnianie i odżywianie zostało wycofane. To stanowisko nie wyklucza jednak 
ustalenia w przyszłości, że Konstytucja wymaga, aby stany respektowały decyzje 
pacjenta wyrażone przez należycie ustanowionego przedstawiciela ustawowego. 
Podobnie nie uniemożliwia ona władzom stanowym wypracowania innych ujęć 
ochrony interesu wolnościowego w kwestii odmowy leczenia w wypadku tzw. 
niekompetentnego pacjenta. Sędzia podkreśliła, że nie osiągnięto jeszcze ogól-
nonarodowego konsensusu w tego typu wypadkach (jak to określiła: „w tym wy-
roku zdecydowano tylko, że praktyka jednego stanu nie narusza Konstytucji”). 
I właśnie władze poszczególnych stanów muszą rozwiązać ten trudny i drażliwy 
problem przez opracowanie odpowiednich procedur ochrony interesów wol-
nościowych niekompetentnych pacjentów. Jak metaforycznie ujęła to sędzia 
O’Connor, nastąpi to w „laboratorium stanów”84. 

W sposób bardziej zdecydowany do godności człowieka odniósł się w swo-
im sprzeciwie sędzia Brennan. Już we wstępie podkreślił, że współczesny postęp 
w medycynie stworzył między życiem a śmiercią – jak to poetycko określił – „stre-
fę mroku zawieszenia czynności życiowych (suspended animation)”. Część ludzi 
nie chce jednak doświadczyć takiego życia, które jest sztucznie podtrzymywane. 
Zamiast tego wolą, aby w takiej sytuacji sprawy toczyły się zgodnie z ich na-
turalnym biegiem, i pragną, aby pozwolono im umrzeć z godnością (die with 
dignity)85. Sędzia podkreślił nieodwracalność stanu, w którym Nancy Cruzan 
się znajdowała. Lekarze bez żadnych wątpliwości wskazywali, że uszkodzenia 
mózgu są nie tylko trwałe, ale nadal się pogłębiają, a ich skutkiem jest całkowi-
ty brak świadomości. Podobnie nieodwracalnie uszkodzone jest ciało, które nie 
jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a jedyne jego reakcje to automatyczne 
odruchy. Wyrok Sądu oznacza, że pacjent w nieodwracalnie wegetatywnym sta-
nie jest „więźniem technologii medycznej”. Wskazał, że Sąd Najwyższy słusznie 
zaakceptował istnienie w określonym zakresie chronionego przez Konstytucję 

83 Ibidem. 
84 Sędzia O’Connor przytoczyła tu cytat ze zdania odrębnego sędziego Braindaisa ze sprawy 

New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262 (1932).
85 Sędzia Brennan zacytował tu fragment wyroku w sprawie Rasmussen by Mitchell v. Fleming, 

154 Ariz. 207, 741 P.2d 674 (1987).
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interesu wolnościowego polegającego na niewszczynaniu albo zaprzestaniu nie-
chcianej terapii. Niesłusznie jednak odmówił tego prawa Nancy Cruzan, pod-
trzymując wyrok Sądu Najwyższego Missouri. Sąd bowiem podkreślił, że usta-
wodawstwo stanowe może wymagać tego, że konieczny jest jasny i przekonujący 
(clear and convincing) dowód na to, że Nancy Cruzan wyraziła chęć rezygnacji 
z tego typu terapii. Brennan za takie uznał zarówno zeznania jej rodziców, jak 
i przyjaciół. Ponadto wskazał, że nawet ustanowiony na czas procesu kurator86 
był tego samego zdania87.

Brennan stwierdził, że wierzy w to, że Nancy Cruzan ma fundamentalne pra-
wo bycia wolną od niechcianej terapii sztucznie podtrzymującej jej życie; wyja-
śnił, że bardziej generalne prawo do bycia wolnym od niechcianej pomocy me-
dycznej jest prawem do oceny potencjalnych korzyści leczenia i jego możliwych 
konsekwencji zgodnie z własnymi wartościami oraz do podjęcia osobistej decyzji 
o ewentualnym poddaniu się niezwykle inwazyjnej terapii (rurka żołądkowo-je-
litowa, często instalowana operacyjnie na stałe, rurka nasogastryczna utrudnia-
jąca funkcjonowanie). Tymczasem dla pacjenta takiego jak Nancy Cruzan jedyną 
korzyścią z prowadzonego leczenia medycznego jest podtrzymywanie nie same-
go życia, ale wyłącznie metabolicznych funkcji organizmu. Jak melancholijnie 
zauważył Brennan, śmierć jest doświadczeniem osobistym i absolutnym. Dla 
wielu osób myśl o haniebnym końcu i ciele pogrążonym w rozkładzie jest po 
prostu przerażająca. Wolą oni cichą, dumną śmierć (proud death), nienaruszona 
integralność cielesna zaś jest dla nich bezapelacyjnie najważniejsza88. Jak jednak 
przyznał sędzia Brennan, także to uprawnienie – wolność od niechcianej me-
dycznej ingerencji (the right to be free of unwanted medical intervention) nie ma 
charakteru absolutnego. Mogą je bowiem ograniczać ważne interesy społeczne 
i publiczne, których realizacja leży w granicach kompetencji władz stanowych, 
np. obowiązek ochrony życia. Jak jednak stanowczo stwierdził sędzia Brennan, 
żaden interes publiczny nie ma większej wagi niż wolność od niechcianej inge-
rencji medycznej w sytuacji, w jakiej znalazła się Nancy Cruzan. Nie można tego 
prawa odmawiać tym, którzy uznawali taki stan za upokarzający i pozbawiony 
godności człowieka (degrading and without human dignity). Brennan konkludo-
wał, że obowiązek ochrony życia przez państwo musi obejmować uznanie prawa 
jednostki do unikania okoliczności, w których ona sama odczuwałaby, że wysiłki 
na rzecz podtrzymania życia poniżają lub degradują jej człowieczeństwo89. Za-
tem uznał narzucone przez Sąd Najwyższy Missouri przeszkody proceduralne 

86 Tzw. guardian ad litem. 
87 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, 497 U.S. 261 (1990).
88 Ibidem.
89 Tu z kolei Brennan odwołał się do orzeczenia Brophy v. New England Sinai Hospital, Inc., 

398 Mass. 417 (1986). 
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za stronnicze i niesłuszne, a ich skutek za niedopuszczalne ograniczenie prawa 
Nancy Cruzan do śmierci z godnością (die with dignity).

Kolejny sprzeciw złożył sędzia Stevens. Swój wywód rozpoczął od odwo-
łania się do preambuły do Konstytucji, wskazując, że dokument ten jest efek-
tem wiary w to, że wszystkie prawowicie ustanowione rządy muszą zapewnić 
każdemu człowiekowi równe prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. 
Jak uznał sędzia Stevens, zazwyczaj te trzy cele są kompatybilne, wzajem-
nie się wzmacniają, a często są nawet zbieżne, ale w wypadku Nancy Cruzan 
sąd dopuścił, aby abstrakcyjny i generalny interes państwa przeważył nad jej 
najlepiej pojmowanymi indywidualnymi interesami. Zgodnie bowiem z bez-
spornymi ustaleniami mogłyby one zostać zrealizowane przez umożliwienie 
jej prawnym opiekunom skorzystania z konstytucyjnego prawa do przerwania 
leczenia. Zdaniem sędziego Konstytucja wymaga, aby władze stanowe dbały 
o życie Nancy Cruzan w sposób, który zapewni odpowiednie poszanowanie 
jej własnych interesów90. W tym wypadku poszanowanie jej interesów wyma-
ga zaprzestania procedur, które dawno przez sąd zostały uznane za obraźliwe 
dla godności człowieka (offensive to human dignity) ze względu na naruszenie 
nietykalności i integralności cielesnej91. Ponadto sędzia Stevens zwrócił uwagę 
na kwestię jakości życia (quality of life), wskazując, że Sąd Najwyższy błędnie 
uznał sprawę Nancy Cruzan za mającą związek właśnie z tzw. jakością życia. 
Nancy Cruzan bowiem „żyje” wyłącznie w sensie funkcjonowania ciała pod-
trzymywanego sztucznie przez aparaturę. Nie ma tu bowiem mowy o „życiu” 
w takim sensie, w jakim ta idea pojawia się w stosunku do ludzi nawet w bardzo 
dramatycznych sytuacjach: z niepełnosprawnościami psychicznymi, śmiertel-
nie chorych, podłączonych do aparatury ratującej życie, ale świadomych, czy 
też przebywających w śpiączce. Takie decyzje dotyczące „jakości życia” nie-
kompetentnych, lecz świadomych pacjentów opierają się na uznaniu, że pa-
cjenci ci są w pewnym stopniu zainteresowani kontynuowaniem swojego ży-
cia, nawet jeśli według innych interes ten jest sprzeczny z interesem godności 
lub komfortu życia (interests in dignity or comfort). O powyższym nie można 
w ogóle mówić w omawianym wypadku92.

Sprawa Nancy Cruzan miała swój epilog. Po wyroku Sądu Najwyższego ro-
dzicom udało się dotrzeć do nowych świadków, którzy mogli potwierdzić ze-
znania przyjaciółki ich córki, w których wskazywała na jej wolę zaprzestania 
leczenia w takim stanie. Tym razem sąd zdecydował się przychylić się do prośby 
rodziców, a szpital, w którym Nancy Cruzan przebywała, nie zdecydował się na 

90 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, 497 U.S. 261 (1990).
91 Tu sędzia Stevens odwołał się do utrwalonego w linii orzeczniczej traktowania naruszenia 

integralności cielesnej, por. wyrok Rochin v. California omówiony w rozdz. II.3. 
92 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, 497 U.S. 261 (1990).
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kontynuowanie sporu. Po wyłączeniu aparatury podtrzymującej życie – siedem 
lat po tragicznym wypadku – Nancy Cruzan zmarła w grudniu 1990 r.93

W 1997 r. Sąd Najwyższy zajął się dwoma kolejnymi sprawami, istotnymi dla 
przedmiotu niniejszych badań, których wyroki zostały ogłoszone tego samego 
dnia (26 czerwca): Washington v. Glucksberg94 oraz Vacco v. Quill95. W pierwszej 
z nich Sąd Najwyższy orzekł, że prawo do samobójstwa wspomaganego (assisted 
suicide) nie jest chronione klauzulą sprawiedliwego procesu zawartą w XIV po-
prawce, a co za tym idzie – władze stanowe mogą kryminalizować tego typu dzia-
łanie. W drugiej wskazał, że prawo do śmierci (right to die) nie jest chronione 
przez klauzulę równej ochrony praw, przez co także zezwolił na stanowe regu-
lacje w tym zakresie. W obu tych orzeczeniach istotną rolę odegrały odniesienia 
do godności człowieka.

Sprawa Washington v. Glucksberg z 1997 r. była efektem zaskarżenia stano-
wego zakazu pomocy przy samobójstwie, który zawarty był w ustawie o natu-
ralnej śmierci z 1979 r. (Natural Death Act). Przepisy zostały zakwestionowane 
przez pięciu lekarzy (m.in. Harolda Glucksberga), grupę śmiertelnie chorych96 
osób oraz organizację Współczucie w Umieraniu (Compassion in Dying), 
która zapewniała pomoc osobom rozważającym samobójstwo wspomagane. 
W I instancji sąd federalny uznał argumentację skarżących, wedle której pra-
wo do śmierci jest częścią interesu wolnościowego (liberty interest) chronio-
nego przez XIV poprawkę. Wyrok został utrzymany w mocy przez federalny 
sąd apelacyjny dla IX dystryktu. Powyższe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone 
przez władze stanowe. 

Sąd Najwyższy musiał zatem odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzony 
przez stan Waszyngton zakaz samobójstwa wspomaganego przez lekarzy naru-
szał klauzulę sprawiedliwego procesu, odmawiając śmiertelnie chorym osobom 
(będącym w pełni władz umysłowych) swobody wyboru między kontynuowa-
niem życia a samodzielnym wyborem momentu śmierci. Sąd jednogłośnie od-
rzucił wyroki sądów niższej instancji i stwierdził, że stan może uchwalić ustawę 
zakazującą samobójstwa wspomaganego. Warto jednak nadmienić, że do wyro-
ku dołączono aż 5 opinii zbieżnych, w których poszczególni sędziowie przedsta-
wiali swój własny punkt widzenia na uzasadnienie powziętego rozstrzygnięcia. 
Normatywny wpływ godności człowieka można wskazać zarówno w opinii więk-
szości, jak i w opinii zbieżnej sędziego Stevensa (która dotyczyła także wyroku 
Vacco v. Quill) i opinii zbieżnej sędzi Ginsburg (także odnoszącej się do wyroku 
Vacco v. Quill). Odwołania te należy jednak oceniać odmiennie. 

93 K. Szewczyk, op. cit., s. 326.
94 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997).
95 Vacco v. Quill, 521 U.S. 793 (1997).
96 Wszyscy zmarli, zanim Sąd Najwyższy ogłosił wyrok w tej sprawie. 
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Autorem wyroku był prezes Rehnquist, który skupił się na dwóch kwestiach. 
Po pierwsze, na zdefiniowaniu interesów wolnościowych, aby ustalić, czy prawo 
do samobójstwa wspomaganego jest chronione przez XIV poprawkę; po drugie, 
czy takie prawo będzie mogło być racjonalnie określone jako istotniejsze aniżeli 
uzasadnione interesy społeczne, na straży których stoją władze stanowe. 

Swój wywód sędzia Rehnquist rozpoczął od przypomnienia, że aby prawo 
do samobójstwa wspomaganego było chronione przez Konstytucję, musiało-
by zostać zdefiniowane w szeregu innych obiektywnych podstawowych praw 
i wolności obywatelskich. W tym celu odwołał się do orzeczenia Moore v. City of 
East Cleveland97, w których ograniczono rozumienie interesów wolnościowych 
wyłącznie do tych praw i wolności głęboko zakorzenionych w historii amery-
kańskiego narodu (deeply rooted in this Nation’s history and tradition). Sędzia 
Rehnquist uznał, że nie można tego powiedzieć o samobójstwie wspomaganym. 
Do niedawna było ono potępiane przez opinię społeczną oraz traktowane jako 
obraźliwe dla tradycji i zwyczajów. Odzwierciedleniem tego było ustawodaw-
stwo stanowe, gdzie tego typu praktyki delegalizowano i kryminalizowano. Jak 
podkreślił sędzia Rehnquist, jest tak nadal w większości stanów – przykłado-
wo w stanie Waszyngton takie działanie jest uznawane za przestępstwo „od 
zawsze”98. Dla uzasadnienia swego zdania sędzia przypomniał prawa nie tylko 
z okresu kolonialnego, ale i wcześniejsze reguły angielskiego common law99. 

Sędzia Rehnquist przyznał, że w tej kwestii następują zmiany zarówno w sfe-
rze społecznej, medycznej, jak i legislacyjnej. Dotychczasowe przepisy dotyczą-
ce samobójstw, choć „głęboko zakorzenione”, stały się przedmiotem referendów 
i nowych regulacji prawnych. Jak podkreślił, ta debata społeczna generalnie po-
twierdziła ich słuszność100. Z drugiej jednak strony postęp w naukach medycz-
nych skutkuje wydłużaniem się czasu życia ludzkiego, choć efektem tego jest 
umieranie wskutek ciężkich i przewlekłych chorób. Z tego powodu zarówno 
opinia publiczna, jak i reprezentujący obywateli politycy coraz bardziej koncen-
trują się na problemie jak najlepszej ochrony godności i niezależności (digni-
ty and independence) jednostki w trakcie coraz dłuższego procesu umierania. 
Jako przykład takich zmian sędzia Rehnquist przywołał nowe instytucje praw-
ne w postaci tzw. testamentów życia (living will) oraz prawo do wycofania lub 

 97 Moore v. City of East Cleveland, 431 U.S. 494 (1977). 
 98 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997): „It has always been a crime to assist a suicide 

in the State of Washington. In 1854, Washington’s first Territorial Legislature outlawed assisting 
another in the commission of self-murder”.

 99 Dokładniej mówiąc, od ponad 700 lat angloamerykańska tradycja prawa zwyczajowego karze 
(lub w inny sposób nie aprobuje) zarówno samobójstwo, jak i pomoc przy samobójstwie; ibidem.

100 Sędzia przywołał tu regulacje prawne stanu Oregon z 1994 r., które jednak stały się przed-
miotem zaskarżenia w dwóch sprawach Lee v. Oregon. Przypomina także, że w Kalifornii i stanie 
Waszyngton wyborcy odrzucili w referendum podobne regulacje; ibidem.
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odmowy leczenia podtrzymującego życie. W tym kontekście sędzia zacytował 
nawet doświadczenia zagraniczne, m.in. Nowej Zelandii101.

Następnie sędzia Rehnquist odniósł się do problematyki materialnego aspek-
tu klauzuli sprawiedliwego procesu. Podkreślił, że dotychczasowe orzecznictwo 
w ostrożny sposób podchodziło do tej koncepcji, wedle której oprócz kwestii 
formalnych klauzula ta zapewnia zwiększoną ochronę przed ingerencją rządu 
w niektóre prawa podstawowe (fundamental rights) i interesy wolnościowe (li-
berty interests). Dotyczy to jednak ściśle wyznaczonego kręgu uprawnień. Od-
wołując się do wcześniejszych orzeczeń sądów niższej instancji102 (które z kolei 
przywołały wyrok w sprawie Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey103), 
sędzia stwierdził, że podobnie jak decyzja, czy poddać się zabiegowi przerwania 
ciąży, tak decyzja, jak i kiedy umrzeć, jest jednym z najbardziej intymnych i oso-
bistych wyborów, jakich człowiek może dokonać w życiu. Jest to wybór kluczowy 
dla godności jednostki i jej autonomii (personal dignity and autonomy). Jak pod-
sumował jednak powyższe rozważania, fakt, że wiele praw i wolności chronio-
nych klauzulą sprawiedliwego procesu ma swoje źródło w autonomii osobistej, 
nie uzasadnia wniosku, że wszystkie ważne, intymne i osobiste decyzje są w ten 
sposób chronione. Dlatego prawo do samobójstwa wspomaganego nie może zo-
stać uznane za fundamentalny interes wolnościowy (fundamental liberty inter- 
est) chroniony klauzulą sprawiedliwego procesu sądowego104. 

I w końcu sędzia Rehnquist odniósł się do konstytucyjnej zasady, wedle któ-
rej stanowe przepisy ograniczające prawa obywatelskie muszą być racjonalnie 
powiązane z uzasadnionymi interesami rządowymi (legitimate government in-
terests). Odwołując się do wcześniejszych ustaleń, omówił sześć typów takich 
interesów: ochrona życia, zapobieganie samobójstwom, unikanie angażowania 
się osób trzecich i stosowania arbitralnych, niesprawiedliwych lub bezprawnych 
nacisków, ochrona członków rodziny i bliskich, ochrona uczciwości zawodu le-
karza oraz unikanie w przyszłości rozszerzania interpretacji dozwolonych dzia-
łań w kierunku eutanazji i innych nadużyć. Zwłaszcza w tym ostatnim kontek-
ście autor opinii większości stanowczo argumentował, że przy uznaniu prawa 
do śmierci w pewnych skrajnych wypadkach, trudno będzie wyznaczyć granicę 
oddzielającą dopuszczalne korzystanie z tego prawa od niedopuszczalnego ko-
rzystania z eutanazji przez samą zainteresowaną osobę albo członków jej rodzi-
ny. Sędzia Rehnquist uznał, że w żadnym w powyższych wypadków prawo do 

101 Ibidem.
102 M.in. Compassion in Dying v. State of Wash, 79 F.3d 790, 812 (9th Cir. 1995). Także w tym 

wyroku znajdujemy liczne odwołania do idei godności człowieka. 
103 Zob. rozdz. III.4.1 niniejszej monografii. 
104 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997).
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samobójstwa wspomaganego nie może przeważyć nad wskazanymi ważnymi 
interesami publicznymi105. 

Odwołania do normatywnego charakteru godności człowieka pojawiły się 
także w zdaniach zbieżnych. W opinii sędziego Stevensa (podkreślić należy, że 
tę samą opinię dołączył do sprawy Vacco v. Quill) znalazło się niezwykle silne 
podkreślenie istotności i roli godności człowieka nie tylko w całym systemie pra-
wa, ale i wcześniejszym od niego systemie moralnym. Sędzia stwierdził, że jego 
zdanie zbieżne jest wyrazem przekonania, iż istnieje pole do dalszej debaty na 
temat ograniczeń, jakie Konstytucja nakłada na prawo stanów do karania dys-
kutowanych praktyk. Jednocześnie jednak stanowczo podkreślił, że „wolność” 
(liberty) chroniona klauzulą o sprawiedliwym procesie nie obejmuje kategorycz-
nego prawa do popełnienia samobójstwa, które z kolei obejmowałoby prawo do 
pomocy w popełnieniu tego czynu.

Stevens swoją opinię rozpoczął od podkreślenia wartości życia ludzkiego 
i cytatu XVII-wiecznego angielskiego poety Johna Donne’a: pisząc, że „żaden 
człowiek nie jest samotną wyspą”. Zaznaczył, że w interesie państwa leży zacho-
wanie i wspieranie korzyści, jakie każdy człowiek może zapewnić wspólnocie. 
Dalej wskazał, że „wartość życia danej osoby dla innych ([t]he value to others of 
a person’s life) jest zdecydowanie zbyt cenna”, by pozwolić jednostce całkowicie 
swobodnie powoływać się na konstytucyjne prawo do autonomii w podejmowa-
niu decyzji o zakończeniu swojego życia106. Odwołując się do reguł ustalonych 
w sprawie Nancy Cruzan, przypomniał, że odmowa niepożądanego traktowania 
chronionego klauzulą sprawiedliwego procesu mieściła się w ramach „interesów 
wolnościowych” Nancy Cruzan. Jednakże sędzia Stevens podkreślił, że w jego 
przekonaniu takie prawo do odmowy leczenia nie jest jedynie zwykłą zasadą 
systemu common law. To uprawnienie jest raczej aspektem znacznie szerszej 
i bardziej podstawowej koncepcji wolności, która jest nawet starsza niż system 
prawa. Wolność ta obejmuje nie tylko prawo osoby do odmowy określonego ro-
dzaju leczenia, lecz także jej „prawo” do godności (her interest in dignity) i – jak 
to określił – „decydowania o charakterze wspomnień, które przetrwają długo po 
jej śmierci”. To jest fundamentalne prawo do samodzielnego podjęcia „głęboko 
osobistej decyzji (deeply personal decision)”. Według sędziego jest oczywiste, że 
trudno wyznaczyć granice takiego prawa. Bez względu na to, istota tego upraw-
nienia z pewnością obejmuje ochronę spraw kluczowych dla godności jednost-
ki i jej autonomii (personal dignity and autonomy). Podobnie za bezsprzeczne 
uznał, że w samym jądrze idei wolności znajduje się prawo do unikania bólu, 
którego nie można tolerować, i upokorzenia (indignity) w postaci niezdolności 
do samodzielnego życia podczas ostatnich jego dni107. Podsumowując swe sta-

105 Ibidem.
106 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997).
107 Ibidem.
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nowisko, sędzia Stevens wskazał, że ogłoszone rozstrzygnięcie pozostawia wiele 
miejsca na debatę na temat innych kwestii związanych z dyskutowanym zagad-
nieniem, to zaś, w jaki sposób takie sprawy dotyczące wolności jednostki, god-
ności człowieka i końca życia będą rozstrzygane, zależy od konkretnych sytuacji. 
Za jasne uznał jednak, że tzw. bezwarunkowy interes zachowania życia ludzkie-
go (unqualified interest in the preservation of human life), wskazany w wyrokach 
Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health oraz Washington v. Glucksberg, 
sam w sobie nie wystarcza, aby przeważyć interes wolnościowy (the interest in 
liberty), który może usprawiedliwić zastosowanie środków chroniących godność 
umierającego pacjenta (dying patient’s dignity) i łagodzących nadmierne cier-
pienia108.

Podobnie do kwestii samodzielnego decydowania o zakończeniu swego ży-
cia podszedł sędzia Souter. Jego zdaniem wyrok nie oznaczał, że roszczenia skar-
żących do uznania prawa do samobójstwa wspomaganego są niesłuszne109. Spra-
wa dotyczyła świadomych, dorosłych i nieuleczalnie chorych pacjentów, którzy 
samodzielnie i z pełną świadomością zwrócili się do swoich lekarzy o przepi-
sanie leków, aby móc je sobie samodzielnie podać w celu przyspieszenia swojej 
śmierci. Sędzia zwrócił uwagę, że władze stanowe nie zaprzeczyły, że osoby te 
działały w celu ochrony swojej indywidualnej godności (personal dignity), stojąc 
w obliczu nieuchronnej śmierci i doświadczając bolesnych męczarni zarówno 
fizycznych, jak i psychicznych. W tak wyjątkowych warunkach sędzia uznał za 
zgodne ze standardami praktyki lekarskiej dostarczenie im recept na lekarstwa, 
które mogą ulżyć w bólu i mogą też przyspieszyć śmierć. Pacjent w obliczu zbli-
żającej się śmierci, którą poprzedza fizyczne cierpienie i upokorzenie (indignity), 
będący w stanie dokonać odpowiedzialnego i dobrowolnego wyboru, powinien 
mieć prawo do decyzji, lekarz zaś powinien mieć korelujące z nim uprawnienie 
do udzielenia mu niezbędnej pomocy110. 

Sędzia Souter swoje przekonanie o tym, że prośba skarżących motywo-
wana jest ochroną godności człowieka, powtórzył w dalszej części wywodu, 
w której określił relacje między pacjentem a lekarzem i szczególną rolę oraz 
zadania, jakie ten drugi ma do spełnienia. Odwołując się do orzeczenia Roe 
v. Wade111, podkreślił, że dobry lekarz nie jest jedynie „mechanikiem ludzkie-
go ciała, którego usługi nie mają wpływu na wybory moralne danej osoby”, 
jest bowiem kimś, kto „służy pacjentowi, robiąc coś więcej, niż tylko lecząc 
objawy choroby”. W omawianym przypadkach pacjenci szukali bowiem nie 
tylko ulgi w cierpieniu i końca bólu, lecz poszukiwali pomocy w zakończeniu 

108 Ibidem.
109 Sędzia przyznał, że w tym momencie, jego zdaniem, lepsze kompetencje do rozstrzygania 

tego typu spraw mają legislatywy stanowe; ibidem.
110 Ibidem.
111 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).
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swojego życia z godnością. Motywowała ich obawa przed tym, że przynależnej 
im godności pozbawi ich coraz większa zależność i bezradność oraz kontynu-
owanie leczenia bez względu na skutki uboczne, np. coraz silniejszych leków 
przeciwbólowych. W obliczu nieuchronności śmierci decyzja o zakończeniu 
życia jest, według sędziego Soutera, tym samym co powszechnie akceptowane 
i szanowne prawo do korzystania z autonomii nad własnym ciałem (exercising 
autonomy over one’s own body)112. 

Normatywny charakter godności człowieka uwidocznił się także w ostatnim 
zdaniu zbieżnym, autorstwa sędziego Breyera (podkreślić należy, że tę samą opi-
nię dołączył do sprawy Vacco v. Quill); uznał on, że w rozstrzyganej sprawie po-
winno debatować się o uprawnieniu, które należy określić jako prawo do śmier-
ci z godnością (right to die with dignity). Sędzia przyznał, że interes publiczny 
uzasadnia rozróżnienie samobójstwa wspomaganego przez lekarza i prawa do 
zaprzestania podtrzymywania życia. Zgodził się także z twierdzeniem Sądu, że 
kluczowym pytaniem jest to, czy wolności chronione przez klauzulę sprawie-
dliwego procesu zawierają w sobie uprawnienia, których domagają się skarżą-
cy. Jednakże za błędne uznał posługiwanie się zwrotem „prawo do popełnienia 
samobójstwa z pomocą innej osoby (right to commit suicide with another’s as-
sistance)” na określenie tego prawa. Z tego też powodu zaznaczył, że nie od-
rzucałby żądań skarżących bez rozważenia innego sformułowania, dla którego 
amerykańska tradycja prawna może zapewnić większe zrozumienie i poparcie113. 
W opinii sędziego Breyera bowiem właściwszym określeniem dochodzonych 
praw byłby zwrot „prawo do śmierci z godnością (right to die with dignity)”. Isto-
tą takiego uprawnienia byłyby traktowane łącznie: osobista kontrola nad spo-
sobem śmierci, fachowa pomoc medyczna oraz unikanie niepotrzebnego i cięż-
kiego cierpienia fizycznego. Według Breyera uzasadnienie takiego uprawnienia 
można znaleźć w zdaniu odrębnym sędziego Harlana ze sprawy Poe v. Ullman114. 
W opinii tej sędzia Harlan odniósł się do wolności (liberty), którą XIV poprawka 
chroni jako „wolność od wszelkich istotnych arbitralnych narzuceń i bezcelo-
wych ograniczeń (freedom from all substantial arbitrary impositions and pur-
poseless restraints)”, a także jako przesłankę uznania, że pewne „»szczególne« 
interesy wymagają wyjątkowo uważnej kontroli potrzeb państwa, aby uzasadnić 
ich ograniczenie (“certain interests” require particularly careful scrutiny of the 
state needs asserted to justify their abridgment)”115.

Z kolei te szczególne interesy (certain interests) – według sędziego Breyera – 
mogą być tożsame, a nawet identyczne z prawami, wolnościami i interesami, 
które obecnie Sąd Najwyższy określa jako fundamentalne. Jak przypomniał, 

112 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997).
113 Ibidem.
114 Poe v. Ullman, 367 U.S. 497 (1961). 
115 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997).
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już sędzia Harlan stwierdził, że prywatność w sprawach małżeńskich (marital 
privacy) jest takim „szczególnym interesem”. Odnalazł w Konstytucji prawo do 
„prywatności w domu”, którego rdzeniem są „intymne szczegóły pożycia mał-
żeńskiego”, badając ochronę, jaką prawo zapewniało wcześniej powiązanym, 
ale nie identycznym interesom opisywanym terminami „prywatność”, „dom” 
i „rodzina”116. Według sędziego Breyera analogiczna do tego jest prośba skarżą-
cych. Argumentują bowiem, że prawo do godnej śmierci można znaleźć, badając 
ochronę zapewnioną przez prawo w odniesieniu do powiązanych, ale nie iden-
tycznych interesów związanych z godnością jednostki (personal dignity), lecze-
niem i wolnością od bólu (powodowanego działaniami państwa)117. Biorąc pod 
uwagę szczegółowe okoliczności prawne, sędzia Breyer uznał więc, że przepisy 
stanowe nie naruszają istoty interesu118 polegającego na śmierci z godnością (the 
core of the interest in dying with dignity). Choć – jak zaznaczył na koniec – Sąd 
Najwyższy może być zmuszony do zrewidowania swoich wniosków w tego typu 
sprawach119.

Podsumowując sprawę Washington v. Glucksberg, warto wskazać, że w tym 
wyroku Sąd Najwyższy inaczej potraktował prawo do samobójstwa, samodziel-
nie lub przy pomocy innych osób niż prawo do odmowy leczenia, które było 
przedmiotem decyzji w sprawie Cruzan v. Missouri Department of Health. Jed-
nostki mają prawo zaakceptować naturalną śmierć, zamiast sztucznie przedłu-
żać swoje życie, ale nie mają prawa do aktywnego poszukiwania śmierci. 

Drugim orzeczeniem wydanym tego dnia było rozstrzygnięcie sprawy Vacco 
v. Quill z 1997 r., która była efektem podważenia konstytucyjności przepisów 
stanu Nowy Jork penalizujących czyn polegający na umyślnym spowodowaniu 
samobójstwa lub pomocy innej osobie w popełnieniu samobójstwa, przykłado-
wo przez przepisanie przez lekarza środków powodujących śmierć120. Przepisy 
zaskarżyła grupa lekarzy (na czele z Timothym E. Quillem121) oraz śmiertelnie 
chorych pacjentów. Skarżący zarzucili przepisom naruszenie klauzuli równej 
ochrony praw zawartej w XIV poprawce. Argumentowali, że przepisy w sposób 
nierówny traktują dwie kategorie pacjentów. Przepisy stanowe pozwalają bo-
wiem na odmowę kontynuowania terapii podtrzymującej życie (life-sustaining 
medical treatment), tzn. zaprzestanie przyjmowania leków lub odłączenie apa-

116 Ibidem.
117 Ibidem.
118 Tak jak według sędziego Harlana naruszały istotę prawa do prywatności przepisy kwestio-

nowane w sprawie Poe v. Harlan. 
119 Ibidem.
120 Penal Law – PEN § 125.15 New York Consolidated Laws [Zbiór ustaw Nowego Jorku] [on-

line], https://law.justia.com/codes/new-york/.
121 Timothy E. Quill – jeden z proponentów prawa do eutanazji, jako jeden z pierwszych wska-

zał na ten problem w swoim artykule Death and Dignity – A Case of Individualized Decision Making, 
New England Journal of Medicine 324(10), 1991, s. 691–694. 
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ratury podtrzymującej życie122. Argumentowali, że odmowa leczenia i prośba 
o pomoc lekarza w zakończeniu życia jest w praktyce tym samym działaniem (es-
sentially the same thing), gdyż obie sytuacje kończą się śmiercią pacjenta, który 
wyraził życzenie przyspieszenia swojej śmierci. Sąd I instancji (district court) 
odrzucił ich wniosek i orzekł na korzyść władz stanowych, ale sąd apelacyjny 
uchylił ten wyrok, uznając argument skarżących, że przepisy nierówno traktują 
pacjentów tej samej kategorii, tj. nieuleczalnie chorych (terminally ill) i świa-
domych, i zdolnych do wyrażenia swojej woli (mentally competent). Pacjentom 
podłączonym do urządzenia podtrzymującego życie zezwala się na wysunięcie 
żądania usunięcia sprzętu i uznaje się je za prawnie dopuszczalne. Natomiast 
tacy sami pacjenci nie mogą skutecznie wymagać, aby lekarz przepisał im leki 
w odpowiedniej dawce w celu przyspieszenia śmierci przez ich samodzielne za-
życie (hasten death by self-administering prescribed drugs). W ten sposób sąd 
apelacyjny uznał za tożsame usunięcie urządzeń podtrzymujących życie z sa-
mobójstwem wspomaganym przez lekarza123. Prokurator generalny stanu Nowy 
Jork Dennis Vacco zaskarżył wyrok do Sądu Najwyższego. 

Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy nowojorski zakaz sa-
mobójstw wspomaganych przez lekarzy naruszył klauzulę równej ochrony praw 
zawartą w XIV poprawce, zezwalając śmiertelnie chorym świadomym dorosłym 
na wycofanie się z leczenia ratującego życie, ale odmawiając tego samego prawa 
pacjentom, którzy będąc w identycznym stanie, aby osiągnąć taki sam skutek, 
muszą prosić lekarza o pomoc w postaci przepisania określonych leków. 

Sąd – tak jak w wypadku orzeczenia Washington v. Glucksberg – sprawę roz-
strzygnął jednomyślnie, stwierdzając brak naruszenia klauzuli równej ochrony 
praw i uznając prawo stanu Nowy Jork do uchwalenia zaskarżonych przepisów. 
Niemniej i tym wypadku pojawiło się aż pięć opinii zbieżnych (przy czym cztery 
z nich sporządzono także dla wyroku Washington v. Gluckberg (autorstwa sę-
dziów O’Connor, Stevensa, Breyera i Ginsburg). 

Sędzia Rehnquist, który sporządził opinię większości, podkreślił, że klauzula 
równej ochrony praw nie tworzy żadnych praw materialnych. Natomiast inter-
pretuje się ją jako ogólną zasadę, wedle której władza musi podobnie traktować 
podobne regulacje praw fundamentalnych. Zgodnie z dotychczasowymi orze-
czeniami Sąd Najwyższy nie uznawał za naruszenie tej klauzuli sytuacji, kiedy 
stanowe regulacje prawne nie ograniczały fundamentalnych praw (lub nie wpro-
wadzały rozróżnień tych praw) i miały racjonalne uzasadnienie. Sędzia wska-
zał, że zaskarżone przepisy nie ograniczają praw fundamentalnych, gdyż prawo 

122 Tego typu przepisy stanowe zostały potwierdzone w wyroku w sprawie Quill v. Koppell 
(1994), w ktorym sąd I instancji uznał, że „zgodnie z prawem stanu Nowy Jork kompetentna osoba 
może odmówić leczenia, nawet jeśli wycofanie takiego leczenia spowoduje śmierć”; Quill v. Koppell, 
870 F. Supp. 78 (S.D.N.Y. 1994).

123 Quill v. Vacco, 80 F.3d 716, 735 (2d Cir. 1996). 
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do śmierci nie ma takiego charakteru. Podkreślił, że zgodnie z ustaloną linią 
orzeczniczą to, czy dane uprawnienie ma charakter fundamentalny, a co za tym 
idzie – obowiązkowo musi być chronione przez Konstytucję, określane jest na 
jej podstawie, a nie na podstawie deklarowanego przez strony sporu „znaczenia” 
prawa. W celu dodatkowego uzasadnienia tej zasady sędzia zwrócił uwagę, że 
przytłaczająca większość legislatyw stanowych wyraźnie w specjalnie uchwalo-
nych przepisach rozgraniczyła pomoc w samobójstwie od wycofania lub zezwo-
lenia na odmowę niechcianego leczenia ratującego życie przez zakaz pierwszego 
z nich i zezwolenie na drugie działanie. Prawie wszystkie stany wyraźnie nie wy-
rażają zgody na samobójstwo i wspomagane samobójstwo, czy to w przepisach 
dotyczących ochrony zdrowia, albo testamentów życia (tzw. oświadczeń woli pro 
futuro). Takie przepisy obowiązują także w stanie Nowy Jork124. Tak więc ustawo-
dawstwo stanowe dąży do ochrony i promowania godności pacjentów (patients’ 
dignity) pod koniec ich życia, wyraźnie sprzeciwiając się samobójstwom wspo-
maganym przez lekarzy125.

W opinii większości podkreślono także, że powyższe kwestie należą do sfery, 
którą władze stanowe mogą regulować zgodnie z prowadzoną przez siebie poli-
tyką. W tym względzie przepisy stanu Nowy Jork są niezwykle stabilne. Obec-
nie obowiązujące przepisy pochodzą z 1965 r., jednakże pomoc w samobójstwie 
w Nowym Jorku zawsze była przestępstwem, czy to na mocy ustawy, czy na mocy 
prawa zwyczajowego. Sędzia przypomniał, że ochrona życia pacjenta zawsze 
jest ważnym interesem społecznym. W wypadku pierwszej kategorii pacjentów 
mamy do czynienia z ochroną takich uprawnień jednostki, jak: ochrona integral-
ności cielesnej (bodily integrity) i zachowania autonomii jednostki (wolności od 
niepożądanego dotyku), które muszą być chronione przez państwo; w drugiej 
zaś mamy do czynienia z żądaniem przyśpieszenia śmierci (hasten death), któ-
re z takiej ochrony nie może korzystać. W ten sposób Sąd Najwyższy całkowi-
cie odrzucił argument skarżących, że ustawowa różnica między samobójstwem 
wspomaganym a odmową leczenia ratującego życie była „arbitralna” i „irracjo-
nalna”126. Odrzucił także argument dotyczący nierównego traktowania. Jak ujął 
to sędzia Rehnquist, każdy, bez względu na stan fizyczny, ma prawo, jeśli jest 
w pełni władz umysłowych, do odmowy niechcianego leczenia ratującego życie; 
podobnie nikt nie ma prawa do pomocy w samobójstwie. Powyższe rozróżnienie 
sędzia uznał za kluczowe: jest ono uzasadnione dotychczasową praktyką orzecz-
niczą, obowiązującymi przepisami, a nadto jest logiczne i racjonalne. 

124 Public Health Law – PBH § 2989, New York Consolidated Laws [Zbiór ustaw Nowego Jorku] 
[online], https://law.justia.com/codes/new-york/ [dostęp 10.01.2019]. 

125 Vacco v. Quill, 521 U.S. 793 (1997). 
126 Ibidem.
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Sąd Najwyższy przypomniał, że jedną z podstawowych reguł prawnych 
przy ocenie danego czynu jest kwestia zamiaru osoby, która dany czyn reali-
zuje. Tradycyjnie bowiem prawo inaczej traktuje osobę, która kogoś zabija 
przypadkowo (accidentally), aniżeli osobę, która działa celowo i z zamiarem 
(intentionally and purposefully) pozbawienia życia drugiej osoby. Sąd Najwyż-
szy, opierając się na tym tzw. standardzie zamiaru (standard of intent), uznał, 
że porównywane sytuacje śmiertelnie chorych pacjentów nie są tożsame. Nie 
mogą zatem być traktowane w taki sam sposób przez prawo. W pierwszej sy-
tuacji lekarz, który zaprzestaje terapii na prośbę pacjenta, działa wyłącznie 
w celu uszanowania woli pacjenta, natomiast w drugiej jest zupełnie inaczej. 
Lekarz, honorując decyzję swojego pacjenta, musi podjąć określone czynności, 
które w sposób świadomy i celowy zmierzają do pozbawienia życia osoby, którą 
leczy (np. wybierając właściwe medykamenty, określając ich dawkę i sposób 
użycia). W pierwszej sytuacji zaprzestanie leczenia może spowodować śmierć 
pacjenta, pacjent może bowiem nie chcieć umrzeć, a śmierć bez takiego urzą-
dzenia może nie być pewna127 (pacjent może chcieć odłączenia aparatury ze 
względu na dyskomfort lub ból i jedynie dopuszczać możliwość śmierci). Na-
tomiast w drugiej – w wyniku celowego działania lekarza mamy do czynienia 
z pewną śmiercią pacjenta128. W ten sposób Sąd Najwyższy rozróżnił „uśmier-
canie” (killing) i „pozwolenie na śmierć” (letting die)129. 

Podsumowanie rozważań zawartych w powyższych orzeczeniach wyma-
ga wskazania kilku kwestii istotnych dla omawianego problemu badawczego, 
oczywiście w kontekście rozwoju ustawodawstwa stanowego w tym zakresie. 
Zgodnie bowiem z treścią omawianych wyroków to w kompetencji legislatyw 
poszczególnych stanów leżało uregulowanie problematyki szeroko pojętego pra-
wa do śmierci z godnością. Takie (nawet szkicowe) omówienie tego zagadnienia 
uzasadnione jest także problemem badawczym. Tam bowiem, gdzie decydowa-
no się na odejście od tradycyjnego penalizowania jakiejkolwiek pomocy w do-
konaniu samobójstwa, istotną rolę odgrywały argumenty wprost odwołujące 
się do normatywnego charakteru godności człowieka, co widoczne jest nawet 
w nazwach uchwalanych ustaw. Na marginesie, dla porządku terminologicznego 
warto jedynie odnotować, że przeciwnicy prawa do samodzielnego decydowania 
o śmierci nazywają je wspomaganym samobójstwem (assisted suicide) lub me-
dycznie wspomaganym samobójstwem (physician-assisted suicide), natomiast 
jego zwolennicy preferują terminy: wspomagana śmierć (assisted death) i odpo-

127 Przykład Alfiego Evansa, który po odłączeniu od aparatury podtrzymującej życie samo-
dzielnie oddychał jeszcze przez ponad 5 dni – mimo twierdzeń lekarzy, że odłączenie od aparatury 
oznacza natychmiastową śmierć. 

128 Jest to problem tzw. podwójnego skutku, szeroko dyskutowany w etyce i bioetyce.
129 Vacco v. Quill, 521 U.S. 793 (1997).
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wiednio: medycznie wspomagana śmierć (physician-assisted death) lub bardziej 
generalne: pomoc w umieraniu (aid in dying). 

Do 2018 r. osiem stanów wprowadziło przepisy130 odróżniające pomoc przy 
samobójstwie od medycznej pomocy przy śmierci, zezwalając na to drugie. 
W 1994 r. w stanie Oregon uchwalono ustawę o śmierci z godnością (Death 
with Dignity Act). W 2008 r. w stanie Waszyngton przyjęto w głosowaniu po-
wszechnym ustawę o śmierci z godnością (Death with Dignity Act). W 2009 r. 
Sąd Najwyższy Montany większością 5 do 2 głosów uznał, że prawo stanowe nie 
zabrania samobójstwa wspomaganego przez lekarzy, i wprowadził ochronę dla 
tych, którzy przepisują swym pacjentom środki powodujące zgon na ich prośbę. 
W 2013 r. parlament stanu Vermont przyjął ustawę o wyborze i kontroli końca 
życia pacjenta (Patient Choice and Control at End of Life Act). W 2015 r. w Ka-
lifornii przyjęto ustawę o wyborze sposobu końcu życia (California End of Life 
Option Act). Wcześniej czterokrotnie bezskutecznie próbowano uchwalić tego 
typu przepisy. W 2016 r. w Kolorado wyborcy w głosowaniu powszechnym po-
parli tzw. Propozycję 106 (Proposition 106), legalizującą wspomaganą śmierć 
nieuleczalnie chorych. W 2017 r. w Dystrykcie Kolumbii weszła w życie ustawa 
o śmierci z godnością (Death with Dignity Act), uchwalona w 2015 r. Od 1 stycz-
nia 2019 r. na Hawajach obowiązują przepisy pozwalające na medyczną pomoc 
w śmierci, uchwalone w 2018 r. 

W szeregu innych stanów zgłaszane i rozpatrywane były podobne inicjaty-
wy, także uzasadniane koniecznością poszanowania godności człowieka w jego 
ostatnich chwilach życia, m.in. w 2015 r. w stanie Maryland procedowano projekt 
ustawy o śmierci z godnością (Death with Dignity), w 2012 w Massachusetts od-
rzucono projekt tzw. Massachusetts Death with Dignity Initiative, w 2014 w sta-
nowym Senacie w New Jersey upadł projekt ustawy o śmierci z godnością (Death 
with Dignity Act), w 2015 w stanie Nowy Jork zgłoszono projekt ustawy o śmierci 
z godnością (Death with Dignity Act)131.

4.  Prawo do ochrony życia prywatnego

W amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej ochrona życia prywatnego re-
alizuje się w postaci prawa do prywatności (privacy). Jest to jedno z praw oby-
watelskich, które nie pojawia się bezpośrednio w Konstytucji ani Karcie Praw, 
lecz zostało wyinterpretowane przez Sąd Najwyższy. Istotną rolę w określaniu 

130 Wyjątkiem jest tu stan Montana, gdzie zamiast przepisów kwestię tę rozstrzygnęło orzecze-
nie Sądu Najwyższego. 

131 W 2017 r. sąd apelacyjny odrzucił roszczenie o uznanie prawa do śmierci z godnością za 
zgodne z nowojorską konstytucją stanową w wyroku Myers v. Schneiderman, 2017 NY Slip Op 06412, 
2017 N.Y. Lexis 2557 (2017).
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istoty, zakresu i szczegółowych aspektów tego uprawnienia odegrała idea god-
ności człowieka. Jest ona obecna w orzecznictwie Sądu Najwyższego przede 
wszystkim w dwóch podstawowych kontekstach: prawa do przerywania ciąży 
oraz legalizacji związków jednopłciowych. 

Prawo do przerywania ciąży jest jednym z najbardziej spornych proble-
mów zarówno pod kątem etycznym, prawnym, jak i politycznym. Dla doświad-
czeń amerykańskich kluczowym wyrokiem w tej kwestii było orzeczenie Roe 
v. Wade132, w którym jednak idea godności człowieka nie pojawia się bezpośred-
nio. Natomiast bezpośrednie odwołania do godności człowieka znaleźć można 
w kolejnych przełomowych orzeczeniach Sądu Najwyższego dotyczących tej 
kwestii133. 

Kwestia uznania legalności związków jednopłciowych oraz ich zrównania 
z tradycyjnym małżeństwem pod względem praw i obowiązków małżonków 
jest jednym z elementów walki o uznanie praw obywatelskich gejów i lesbijek. 
Wśród najważniejszych działań w tym kontekście wymienić należy dekrymina-
lizację stosunków homoseksualnych, uznanie w prawie związków, a następnie 
małżeństw jednopłciowych, adopcji dzieci przez pary homoseksualne, służby 
wojskowej osób LGBT134, ustawodawstwa antydyskryminacyjnego ze względu na 
orientację seksualną, regulacji dotyczących tożsamości płciowej. Także w tej sfe-
rze idea godności człowieka wywarła silny wpływ na regulacje prawne. 

4.1.  Idea godności człowieka jako uzasadnienie prawa  
do przerywania ciąży

W 1992 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Planned Parenthood135 of 
Southeastern Pa. v. Casey136, w której badał konstytucyjność niektórych przepi-
sów ustawy z 1982 r. o kontroli przerywania ciąży stanu Pensylwania, znoweli-
zowanych w 1988 i 1989. Przepisy te nakładały na kobietę chcącą przerwać ciążę 
określone obowiązki. W wypadku osoby niepełnoletniej wymagano zgody na 
aborcję od przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. W wypad-
ku osoby zamężnej wymagano przedstawienia dowodu na powiadomienie męża 
o zamiarze przeprowadzenia aborcji. Od momentu podjęcia decyzji o aborcji do 
momentu poddania się zabiegowi wymagano 24-godzinnego okresu, w którym 

132 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).
133 Historię sporu o prawo do przerywania ciąży w formie komentarza do najważniejszych 

wydarzeń i aktów prawnych zawiera: M. Rose, Abortion: A Documentary and Reference Guide, 
Westport 2008.

134 LGB – lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych. 
135 Planned Parenthood [Planowane Rodzicielstwo] – amerykańska organizacja pozarządowa 

działająca na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet. 
136 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).
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od lekarzy wymagano poinformowania kobiety rozważającej aborcję o poten-
cjalnym negatywnym wpływie zabiegu na jej zdrowie. Ponadto wprowadzono 
dodatkowe obowiązki dla klinik aborcyjnych w zakresie sprawozdawczości i pro-
wadzenia rejestrów137. 

Powyższe przepisy zaskarżyło m.in. pięć klinik aborcyjnych, wspartych 
przez stowarzyszenie Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania, kwe-
stionując ich zgodność z Konstytucją. Sąd I instancji przychylił się do stanowiska 
skarżących, sąd apelacyjny uchylił jednak wyrok i utrzymał w mocy wszystkie 
regulacje z wyjątkiem obowiązku poinformowania męża. Sprawa trafiła do Sądu 
Najwyższego, który musiał odpowiedzieć nie tylko na pytanie o zgodność z Kon-
stytucją wskazanych regulacji, ale i zdecydować, czy podtrzymuje reguły zawar-
te w precedensowym wyroku Roe v. Wade. 

Sąd większością 5 do 4 głosów potwierdził konstytucyjność prawa do prze-
rywania ciąży, jednocześnie jednak orzekł o zgodności z Konstytucją kwestiono-
wanych regulacji, z wyjątkiem obowiązku poinformowania męża. Jak wyjątkowa 
była to opinia, świadczyć może fakt, że została sporządzona łącznie przez troje 
sędziów (sędziowie O’Connor, Kennedy i Souter), a dwóch pozostałych sędziów 
większości zgodziło się z nią jedynie częściowo, składając zdania częściowo zbież-
ne, a częściowo odrębne (sędziowie Stevens i Blackmun). Sędziowie Rehnquist 
i Scalia złożyli sprzeciwy, w których odrzucali precedens Roe v. Wade, dołączy-
li do nich pozostali sędziowie (White i Thomas). Podkreślić należy, że w opinii 
większości niezwykle istotną rolę odegrało odwołanie się do normatywnego cha-
rakteru godności człowieka. 

W pierwszej kolejności Sąd Najwyższy podkreślił, że konstytucyjna ochrona 
decyzji kobiety o przerwaniu ciąży wynika z klauzuli sprawiedliwego procesu 
zawartej w XIV poprawce. Sędziowie określili też, jak interpretują treść XIV po-
prawki, wskazując, że nie odnosi się ona wyłącznie do procedur, ale dotyczy tak-
że prawa materialnego. Dlatego właśnie fundamentalne prawa zawarte w pojęciu 
wolności (liberty) są chronione przez Konstytucję federalną przed ingerencją ze 
strony ustawodawstwa stanowego. Najbardziej znane materialne swobody chro-
nione przez XIV poprawkę to uprawnienia zadeklarowane w Karcie Praw. Nie 
są one jednak jedynymi uprawnieniami chronionymi przez tę poprawkę, którą 
poetycko określono jako „obietnicę Konstytucji, że istnieje dziedzina wolności 
osobistej, do której rząd nie ma dostępu”. Przykładem takich wolności jest swo-
boda zawierania związków małżeńskich138. 

137 18 PA Cons Stat § 3206, [w:] Pennsylvania Consolidated Statutes [Zbiór ustaw Pensylwanii] 
[online], https://law.justia.com/codes/pennsylvania/2017/.

138 W stanach Południa małżeństwa międzyrasowe były zakazane aż do 1967 r., kiedy to nie-
konstytucyjność takich przepisów Sąd Najwyższy uznał w orzeczeniu Loving v. Virginia, 388 U.S. 
1 (1967).
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Następnie sędziowie podkreślili kwestię relacji między ich własnymi prze-
konaniami moralnymi a ich rolą jako sędziów. Wskazano, że fakt, że niektórzy 
z sędziów uważają aborcję za obraźliwą wobec najbardziej podstawowych zasad 
moralnych, nie może mieć wpływu na decyzje sądu, gdyż sędziowskim obowiąz-
kiem jest określenie wolności dla wszystkich (the liberty of all), a nie narzucanie 
własnego kodeksu moralnego. 

Sąd Najwyższy podkreślił dalej, opierając się na dotychczasowych wyro-
kach, że prawo zapewnia konstytucyjną ochronę osobistych decyzji dotyczących 
małżeństwa, prokreacji, antykoncepcji, relacji rodzinnych, wychowania dzieci 
i edukacji139. Przypomniał, że istnieje potwierdzone jego wyrokami prawo jedno-
stek, niezależnie od ich stanu cywilnego, do bycia wolnym od nieuzasadnionej 
ingerencji władzy w sprawach dla nich fundamentalnych, do których zalicza się 
poczęcie i urodzenie dziecka140. Jak to ujęto, amerykańskie precedensy szanują 
prywatną sferę życia rodzinnego, do której państwo nie powinno wkraczać141.

Sąd Najwyższy uznał, że „powyższe kwestie, dotyczące najbardziej intym-
nych i osobistych decyzji, jakie człowiek podejmuje w swoim życiu, wyborów 
kluczowych dla godności jednostki (personal dignity) i autonomii, są funda-
mentem wolności (liberty) jednostki chronionej przez XIV poprawkę”142. W ten 
sposób powiązał ze sobą sferę ludzkiej autonomii, prywatności i godności, two-
rząc z nich fundament uprawnień chronionych przez materialny aspekt klauzuli 
sprawiedliwego procesu. Jak podkreślili sędziowie, „sednem wolności jest prawo 
do definiowania własnego pojęcia istnienia, znaczenia wszechświata i tajemnicy 
ludzkiego życia. Przekonania o tych sprawach nie mogą zdefiniować atrybutów 
człowieczeństwa, zwłaszcza gdyby uformowane zostały pod przymusem pań-
stwa”143.

Na tak zbudowanych fundamentach sędziowie potwierdzili ustanowione 
w sprawie Roe v. Wade prawo kobiety do przerywania ciąży. Jednakże koniecz-
ność ochrony istotnego interesu publicznego w postaci ochrony życia nienaro-
dzonego dziecka oznacza, że władze stanowe mogą zabronić przerwania ciąży 
w każdych okolicznościach, z wyjątkiem sytuacji, gdy zagrożone jest zdrowie 
matki. Na marginesie warto zauważyć, że w omawianym wyroku sędziowie usta-
lili nowy standard w odniesieniu do oceny konstytucyjności stanowych prze-
pisów ograniczających przerywanie ciąży. Zamiast dotychczasowego testu do-

139 Carey v. Population Services International, 431 U.S. 678 (1977).
140 Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972).
141 Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944).
142 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992): „These matters, in-

volving the most intimate and personal choices a person may make in a lifetime, choices central to 
personal dignity and autonomy, are central to the liberty protected by the Fourteenth Amendment”. 

143 Ibidem.
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kładnej analizy (strict scrutiny) zaproponowali standard nadmiernych obciążeń 
(undue burden)144. 

Odniesienia do godności pojawiły się także w zdaniach odrębnych. Sędzia 
Stevens w swojej opinii skupił się na podkreśleniu istotności konstytucyjnego 
interesu wolności (interest in liberty) przynależnego kobietom. Przypomniał, że 
Sąd Najwyższy uznał, iż jednym z aspektów tej wolności jest prawo do integral-
ności cielesnej, prawo do kontroli nad swoją osobą (określone w sprawie Ro-
chin v. California). Jednocześnie zacytował inną sprawę, w której podkreślono, 
że „[c]ałe nasze konstytucyjne dziedzictwo buntuje się na myśl o przekazaniu 
rządowi władzy nad ludzkimi umysłami”145. Sędzia uznał, że analogiczne reguły 
odnoszą się do władzy kontrolowania kobiecych ciał. Wskazał, że konstytucyjnie 
chroniony interes kobiety w zakresie wolności wiąże się również z jej swobodą 
decydowania w najbardziej intymnych sprawach o najbardziej osobistej natu-
rze146. Dalej sędzia Stevens podkreślił wyjątkowo trudną sytuację kobiety, która 
rozważa możliwość przerwania ciąży. Nazwał taką sytuację niezwykle trudnym 
wyborem, mającym poważne i osobiste konsekwencje, wyjątkowo mocno wpły-
wającym na przyszłość kobiety (jak to ujął: „być może nawet dotyczącym oca-
lenia jej nieśmiertelnej duszy”). Władza do dokonania tak traumatycznej, choć 
dopuszczalnej decyzji jest elementem podstawowej godności człowieka (basic 
human dignity). Z racji tego taka decyzja musi być wyłącznie sprawą sumienia 
kobiety147. 

Następnie sędzia scharakteryzował swój pogląd na ważenie sprzecznych in-
teresów w wypadku przerywania ciąży. Rozważając interes publiczny dotyczący 
ochrony potencjalnego życia (potential life), zgodził się ze wspólną opinią, że 
władze stanowe mogą wyrażać swoje preferencje w tym względzie, co więcej, 
mogą podjąć kroki prawne w celu zapewnienia, że wybór dokonany przez ko-
bietę jest przemyślany i poprzedzony uzyskaniem rzetelnej informacji, a także 
że poszczególne stany mają prawo uchwalać ustawy zapewniające racjonalne 
ramy prawne podejmowania przez kobietę decyzji o przerwaniu ciąży. Jednak-
że nawiązując do powyższych rozważań o fundamentalnej godności człowieka, 
przejawiającej się w możliwości podejmowania decyzji, podkreślił, że wątpliwa 
jest sytuacja, w której władze stanowe uchwalanymi regulacjami prawnymi pró-
bują wpłynąć na końcową decyzję i próbują przekonać kobietę, by zamiast prze-
rwania ciąży wybrała poród. Władze stanowe mogą promować swoje preferencje 
przez dofinansowanie kosztów porodu, tworzenie alternatyw dla aborcji oraz 
propagowanie poszanowania wartości rodziny. Muszą jednak szanować wolność 

144 Ibidem.
145 Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969). 
146 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).
147 Ibidem.
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jednostki do podejmowania samodzielnej decyzji148. Dodatkowo, odwołując się 
do godności człowieka, sędzia Stevens ocenił także jeden z zaskarżonych prze-
pisów, tj. obowiązkowy okres 24 godzin przerwy między przedstawieniem w kli-
nice decyzji o przerwaniu ciąży a samym przeprowadzeniem zabiegu. Uznał, że 
nadmiernie faworyzuje interes publiczny, stawiając go ponad interesami kobie-
ty. Podkreślił, że nikt nie podejmuje tego typu decyzji, nie poświęcając wiele 
czasu na jej przemyślenie. Kobiety, która podjęła decyzję o przerwaniu ciąży, nie 
można zmuszać do ponownego rozważenia wszystkich argumentów, tylko dlate-
go, że władze stanowe uważają, iż doszła do niewłaściwego wniosku. Sędzia Ste-
vens stwierdził, że częścią konstytucyjnej swobody wyboru jest równa godność, 
do której każdy jest uprawniony (equal dignity to which each of us is entitled). 
Ta równa godność przynależy w takim samym stopniu kobiecie, która decyduje 
się przerwać ciążę, jak i tej, która decyduje się urodzić dziecko. Skoro zatem nie 
przewiduje się żadnych ograniczeń wolności wyboru tej drugiej, nie powinno się 
takich ograniczeń stawiać tej pierwszej149. 

Wedle stanowiska zaprezentowanego przez sędziego Stevensa godność czło-
wieka jest elementem konstytucyjnie chronionej wolności wyboru i jednocześ- 
nie najistotniejszym argumentem uzasadniającym swobodę wyboru w kwe-
stiach należących do tej najbardziej prywatnej sfery człowieka. Idea godności 
człowieka powoduje, że interesy wolnościowe kobiety przeważają nad interesem 
publicznym w trzech aspektach: po pierwsze, dopuszczają możliwość przerwa-
nia ciąży; po drugie, ograniczają możliwości władz stanowych w celu przeciw-
działania aborcji oraz po trzecie, wymuszają równe traktowanie kobiet. 

Powyższe rozważania, a zwłaszcza odwołania do takich fundamentalnych 
wartości, jak godność człowieka, zostały krytycznie ocenione przez sędziego 
Scalię w jego sprzeciwie. Wyrażając dezaprobatę wobec opinii większości, wska-
zał, że w tym wypadku oparła ona swoją argumentację na przywołaniu „kolekcji 
epitetów”, które pełnią „funkcje dekoracyjne”, zamiast na racjonalnej analizie. 
Samo orzeczenie jest zaś typowym przykładem value judgement, czyli takim, 
które motywowane jest – zamiast argumentami prawnymi – czysto politycznym 
wyborem150. 

Godność powiązana z wolnością pojawiła się także w innym orzeczeniu do-
tyczącym aborcji – w sprawie Stenberg v. Carhart151 z 2000 r. Tym razem jednak 
jej normatywny wpływ był znacznie słabszy. Sprawa dotyczyła przepisów stanu 
Nebraska, które kryminalizowały tzw. aborcję przez częściowe urodzenie (par-

148 Ibidem.
149 Ibidem. 
150 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).
151 Stenberg v. Carhart, 530 U.S. 914 (2000).
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tial birth abortion) przeprowadzaną w drugim trymestrze ciąży152, z wyjątkiem 
sytuacji zagrożenia życia kobiety. Sąd Najwyższy większością 5 do 4 głosów, 
kontynuując linię orzeczniczą przedstawioną w sprawach Roe v. Wade i Planned 
Parenthood v. Casey, uznał stanowe przepisy za niekonstytucyjne. W tym celu 
posłużył się standardem nadmiernych obowiązków, wskazując, że zaskarżone 
prawo nakładało nadmierne obciążenie na prawo kobiety do aborcji i nie zezwa-
lało na wyjątki w wypadkach zagrożenia zdrowia. Do opinii większości dołączo-
no jednak 3 opinie zbieżne i aż 4 zdania odrębne, co pokazuje, jak bardzo w tej 
kwestii podzieleni byli sędziowie153. 

W imieniu większości opinię sporządził sędzia Breyer. Idea godności zo-
stała w niej ponownie powiązana z wolnością. Swoje rozważania sędzia Breyer 
rozpoczął od konstatacji o kontrowersyjnej naturze sporu o aborcję. Wskazał, 
że miliony obywateli wierzą, że życie zaczyna się z chwilą zapłodnienia oraz że 
aborcja jest równoznaczna ze śmiercią niewinnego dziecka. Jednocześnie druga 
część społeczeństwa obawia się jednak, że prawo zakazujące aborcji skaże wiele 
Amerykanek na życie pozbawione godności (live that lack dignity), odbierając 
im równą wolność, najuboższe obywatelki zaś zmuszając do korzystania z usług 
podziemia aborcyjnego, gdzie będzie zagrożone ich życie154. 

Ważniejsze jednak wydają się miejsce i charakter, w jakich pojawiła się god-
ność w zdaniu odrębnym sędziego Kennedy’ego. Sędzia Kennedy podkreślił nie-
zwykłą brutalność kryminalizowanej metody przerywania ciąży. Tymczasem 
język, jakim metoda została opisana w opinii większości, świadczy o tym, że sę-
dziowie przyjęli punkt widzenia zwolenników aborcji zamiast „społeczeństwa 
wstrząśniętego nową metodą zakończenia życia ludzkiego”. Sędzia zacytował sa-
mego dra Carharta, który przed sądem opisał dwie stosowane przez niego meto-
dy przerywania ciąży, w tym także kryminalizowaną przez stanowe przepisy tzw. 
aborcję przez częściowe urodzenie (DX). Sędzia Kennedy uznał je za niezwykle 
kontrowersyjne pod względem medycznym i moralnym155. Podkreślił, że jest to 
procedura medyczna, którą wielu przyzwoitych i cywilizowanych ludzi uważa 
za odrażającą w stopniu równym najpoważniejszym zbrodniom przeciwko życiu 
ludzkiemu (crimes against human life)156. Przywołując uzasadnienie uchwalo-

152 Autor używa powyższego terminu za sędziami Sądu Najwyższego (w wyroku użyto go aż 124 
razy). Termin ten został także użyty w tytule ustawy z 2003 r. 

153 Najbardziej radykalną krytykę opinii większości przedstawił sędzia Scalia, który odwołując 
się do preambuły do Konstytucji, podkreślił, że „pogląd, iż Konstytucja Stanów Zjednoczonych, 
mająca na celu między innymi »ustanowienie sprawiedliwości, zapewnienie wewnętrznego spo-
koju [...] i zapewnienie błogosławieństw wolności sobie i naszemu potomstwu«, zabrania Stanom 
po prostu zakazania tego ewidentnie brutalnego sposobu eliminowania naszego półnarodzonego 
potomstwa, jest po prostu absurdalny”; Stenberg v. Carhart, 530 U.S. 914 (2000).

154 Ibidem. 
155 Ibidem.
156 Ibidem.
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nych przepisów, sędzia przypomniał, że władze stanowe wskazały, że chronio-
nym interesem publicznym w tym wypadku jest troska o życie nienarodzonych 
i „częściowo urodzonych”, zachowanie uczciwości zawodu lekarza i „stworzenie 
bariery dla dzieciobójstwa”. Sędzia Kennedy podkreślił, że władze stanowe mają 
prawo podejmować środki dla zapewnienia, że zawody medyczne oraz osoby je 
wykonujące są postrzegane jako osoby, których podstawowym zadaniem jest le-
czenie. Temu procesowi powinny towarzyszyć współczucie i rygorystyczna etyka 
oraz świadomość godności i wartości ludzkiego życia (dignity and value of hu-
man life), „nawet tego, które nie może przetrwać bez pomocy innych”157. 

Sędzia uznał, że większe podobieństwo procedury DX do dzieciobójstwa 
oznacza, że władze stanu Nebraska mogą stwierdzić, że procedura ta stwarza 
większe ryzyko braku poszanowania życia, a w konsekwencji większe ryzyko 
dla zawodu i społeczeństwa, które utrzymują się dzięki wzajemnemu uznaniu 
godności i szacunku (dignity and respect). Sędzia uznał, że Sąd Najwyższy nie 
jest uprawniony do krytyki tych wniosków. Podkreślił też, że decyzja o niekon-
stytucyjności stanowych przepisów oznacza anulowanie prawa wyrażającego 
wolę społeczeństwa stanu Nebraska, które uznało, że zabiegi medyczne muszą 
być regulowane zasadami moralnymi, mającymi swój fundament w wewnętrz-
nej wartości życia ludzkiego (intrinsic value of human life), w tym życia niena-
rodzonych.

Ze względu na ogromne kontrowersje związane z tą metodą przerywania 
ciąży orzeczenie Sądu Najwyższego wywołało w Stanach Zjednoczonych wiele 
protestów. W reakcji na orzeczenie Stenberg v. Carhart w 2003 r. Kongres uchwa-
lił federalną ustawę o zakazie aborcji przez częściowe urodzenie (Partial-Birth 
Abortion Ban Act). Ustawę zaskarżył dr Carhart wraz z innymi lekarzami wy-
konującymi zabiegi przerywania ciąży tą metodą, zarzucając jej niekonstytu-
cyjność. Jego skarga została uznana w trzech sądach obwodowych (U.S. District 
Courts for the Northern District of California, Southern District of New York 
oraz District of Nebraska). Od powyższych wyroków odwołania składali przed-
stawiciele władzy federalnej. W końcu wyroki stwierdzające niekonstytucyjność 
do Sądu Najwyższego zaskarżył prokurator generalny Alberto Gonzales. 

Sprawa Gonzales v. Carhart158 została przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięta 
w 2007 r. Sąd większością 5 do 4 głosów orzekł, że ustawa nie jest niekonstytu-
cyjna. W uzasadnieniu wskazano, że zakaz aborcji przez częściowe urodzenie 
ani nie jest niekonstytucyjnie niejasny, ani nie stanowi nadmiernego ograni-
czenia prawa do aborcji. Opinię większości sporządził sędzia Kennedy. Warto 
podkreślić, że odwołał się do godności człowieka tylko w jednym miejscu, ale 
kluczowym dla całego rozstrzygnięcia. Sędzia Kennedy przywołał uzasadnienie 

157 Ibidem. 
158 Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007).
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projektu przedstawione w trakcie procesu legislacyjnego. W Kongresie stwier-
dzono, że „[d]orozumiane zatwierdzenie takiej brutalnej i nieludzkiej procedu-
ry przez decyzję, aby jej nie zakazywać, przyczyni się do dalszej obojętności spo-
łeczeństwa wobec człowieczeństwa nie tylko noworodków, ale także wszystkich 
bezbronnych i niewinnych ludzi, co sprawi, że coraz trudniej będzie chronić ta-
kie życie”. Podkreślając to stanowisko, sędzia uznał, że ustawa wyraża szacunek 
dla godności życia ludzkiego (dignity of human life)159. 

Z drugiej jednak strony w jedynym sprzeciwie złożonym przez sędzię Gins-
burg jego autorka przypomniała, że potwierdzając precedensowy wyrok Roe 
v. Wade, Sąd Najwyższy w sprawie Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Ca-
sey opisał „centralne znaczenie decyzji, czy nosić [...] dziecko [...], dla godności 
i autonomii kobiety, jej bycia indywidualną osobą i przeznaczenia, rozumienia 
[...] jej miejsca w społeczeństwie”160. 

Prawo do przerywania ciąży pozostaje w Stanach Zjednoczonych jednym 
z bardziej kontrowersyjnych zagadnień i stanowi wyzwanie dla podzielonego 
w tej kwestii społeczeństwa161, ustawodawstwo stanowe zaś znacznie się różni. 
Niemniej jego wspólnym elementem jest generalne uznanie prawa kobiety do 
przerywania ciąży. Dla niniejszych rozważań istotna jest rola, jaką odegrała idea 
godności człowieka w określeniu i doprecyzowaniu ram prawnych dopuszczal-
ności aborcji. 

4.2.  Wieloznaczność idei godności w kontekście legalizacji  
związków jednopłciowych

Równie burzliwe spory w Stanach Zjednoczonych były i nadal są toczone wo-
kół zagadnienia legalizacji związków jednopłciowych. Także w tym kontekście 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego istotną rolę odegrała idea godności człowie-
ka, wpływając na kształt regulacji prawnych w tym zakresie. 

159 Ibidem.
160 Ibidem.
161 Badanie opinii publicznej Angus Reid ze stycznia 2010 r. wykazało, że: – 19% Amerykanów 

uważa, że aborcja powinna być dozwolona w każdym przypadku; – 9% Amerykanów uważa, że 
aborcja powinna być dozwolona, ale z zastrzeżeniem większych ograniczeń niż obecnie; – 30% 
Amerykanów uważa, że aborcja powinna być dozwolona tylko w przypadku gwałtu, kazirodztwa 
lub w celu ratowania życia kobiety; – 13% Amerykanów uważa, że aborcja powinna być dozwolona 
tylko w celu ratowania życia kobiety; – 16% Amerykanów uważa, że aborcja powinna być dozwolo-
na, ale z tymi samymi ograniczeniami, które są obecnie stosowane; – 13% nie ma zdania. Dane [za:]  
Angus Reid Public Opinion, Americans Split on Covering Abortion in Insurance Plans that Use Fed-
eral Subsidies [online] https://postmediavancouversun2.files.wordpress.com/2010/05/2010.01.14_
abortion_usa.pdf [dostęp 20.11.2018]. 
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Jednym z pierwszych orzeczeń dotyczących tej tematyki był wyrok w sprawie 
Bowers v. Hardwick162 z 1986 r. Michael Hardwick został oskarżony o popełnie-
nie kryminalizowanego przez przepisy stanowe Georgii przestępstwa sodomii, 
tj. oralnego lub analnego stosunku seksualnego (bez rozróżnienia między sto-
sunkiem homo- i hetereoseksualnym)163. Do stosunku z dorosłym mężczyzną, 
za obopólną zgodą, doszło w jego domu, do którego wkroczył funkcjonariusz 
policji obserwujący wcześniej Hardwicka. Obaj mężczyźni zostali aresztowani 
jako podejrzani o popełnienie przestępstwa, za które na mocy ówcześnie obo-
wiązujących przepisów groziło im od 2 do 10 lat kary pozbawienia wolności. 
Hardwick nie został ostatecznie oskarżony. Jednakże za namową przedstawicieli 
Amerykańskiego Związku Praw Obywatelskich (The American Civil Liberties 
Union, ACLU) Hardwick złożył wniosek o uznanie przepisów Georgii za nie-
zgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim kryminalizowały wskazane czynno-
ści seksualne dokonywane za zgodą obu stron. Stanowy sąd obwodowy (district  
court) oddalił skargę Hardwicka, sąd wyższej instancji uchylił jednak ten wyrok 
i uznał, że zaskarżone przepisy naruszają fundamentalne prawa, a przez to są 
niekonstytucyjne. Wyrok do Sądu Najwyższego zaskarżył prokurator generalny 
Georgii Michael J. Bowers. 

Sąd większością 5 do 4 głosów orzekł, że sporne przepisy są zgodne z Konsty-
tucją. Opinię większości sporządził sędzia White. Wskazał on, że żadne z tzw. 
fundamentalnych praw w dotychczas rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy 
sprawach dotyczących związków rodzinnych, małżeństwa czy prokreacji nie jest 
podobne do prawa, którego domagają się osoby homoseksualne. Sąd odrzucił 
argumentację pozwanych, że można wskazać na wcześniejsze precedensy, które 
uzasadniałyby tezę, że każdy rodzaj prywatnego zachowania seksualnego (pri-
vate sexual conduct) między pełnoletnimi osobami, które wyrażają na to zgodę, 
jest konstytucyjnie wyłączony spod ingerencji prawnej. Takie stanowisko sędzia 
White uznał za bezpodstawne164. 

Sąd stanął na stanowisku, że ochrona praw, które nie są wymienione wprost 
w Konstytucji, jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy prawa te są „dorozumiane 
w ramach koncepcji uporządkowanej wolności” (jak to ustalono w sprawie Palko 
v. Connecticut z 1937 r.) lub gdy są „głęboko zakorzenione w historii i tradycji 
narodu” (co Sąd wskazał w wyroku Griswold v. Connecticut w 1965 r.). Konstytu-
cja nie przyznaje homoseksualistom żadnego fundamentalnego prawa (tzw. fun-
damental right w znaczeniu konstytucyjnoprawnym) do czynności seksualnych 
określanych jako sodomia (sodomy). Takie twierdzenie, zwłaszcza w kontekście 

162 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
163 Za interesujący można uznać fakt, że przepis § 16-6-2 nadal obowiązuje i znaleźć go można 

w Kodeksie Georgii, w rozdziale dotyczącym wykroczeń seksualnych – zob. Georgia Code [online], 
https://law.justia.com/codes/georgia/.

164 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
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licznych stanowych przepisów kryminalizujących tego typu czynności seksual-
ne, jest – jak to ujął sędzia White – w najlepszym razie „zabawne (facetious)”165. 
Sędzia podkreślił także punkt widzenia większości na kwestię interpretacji klau-
zuli sprawiedliwego procesu. Wskazał, że rozszerzanie zasięgu stosowania tej 
klauzuli w celu objęcia nią nowych praw fundamentalnych powinno być nie-
zwykle ostrożne i za każdym razem budzić opór. W przeciwnym razie władza 
sądownicza przejmie uprawnienia innych władz do rządzenia krajem bez kon-
stytucyjnego upoważnienia (without constitutional authority)166. 

Odwołanie do godności człowieka pojawiło się jedynie w zdaniu odrębnym 
sędziego Stevensa, do którego dołączyli sędziowie Brennan i Marshall. Sędzia 
Stevens, odwołując się do dotychczasowej linii orzeczniczej, przypomniał, że in-
dywidualne decyzje osób pozostających w związku małżeńskim, dotyczące ich 
fizycznych relacji, są jedną z form wolności (liberty) chronionych przez klau-
zulę sprawiedliwego procesu XIV poprawki, co zostało potwierdzone w sprawie 
Griswold v. Connecticut. Ta ochrona prywatnych relacji została rozciągnięta tak-
że na osoby niepozostające w związkach małżeńskich, co nastąpiło w wyrokach 
Carey v. Population Services International oraz Eisenstadt v. Baird. Sąd, zajmując 
się tego typu kwestiami, podkreślił interes jednostki w zachowaniu jej sfery pry-
watności (the individual interest in privacy)167. 

Jednakże sędzia Stevens uznał, że powyższe decyzje Sądu były powodowane 
zdecydowanie bardziej istotnymi obawami. Podkreślił, że rozstrzygane kwestie 
dotyczyły prawa każdej jednostki do podejmowania niezwykle ważnych decyzji, 
których skutki będą wpływać na przyszłość samej jednostki lub całej jej rodziny. 
Sąd tego typu decyzje określał jako fundamentalne oraz wiążące się z podstawo-
wymi wartościami (basic values). Wskazał, że używany w tych sprawach język 
nawiązuje do początków amerykańskiego dziedzictwa wolności: „nieprzemija-
jącego zainteresowania wolnością jednostki, które sprawia, że pewne ingerencje 
państwa w prawo obywatela do decydowania o tym, jak będzie prowadził swe 
własne życie, są niedopuszczalne”. W ten sposób całe sądownictwo federalne, 
kierując się historycznymi doświadczeniami oraz tradycją poszanowania godno-
ści indywidualnego wyboru (dignity of individual choice) w sprawach sumienia, 
uznało istnienie tych praw i powiązany z tym obowiązek ich ochrony w odpo-
wiednich wypadkach. Sędzia w ten sposób uznał, że zasadnicza wolność (es-
sential “liberty”) musi obejmować prawo do czynności seksualnych (także nie-
zmierzających do poczęcia dziecka), które inni mogą uznać za obraźliwe lub 
niemoralne168.

165 Ibidem. 
166 Ibidem.
167 Ibidem. 
168 Sędzia Stevens zacytował tu jeden ze swoich wyroków: Fitzgerald v. Porter Memorial Hospi-

tal, 523 F.2d 716, 719-720 (CA7 1975). 
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Omawiając ten wyrok, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii, które wyma-
gają dokładniejszego namysłu, mimo że odwołanie do idei godności pojawiło 
się jedynie w sprzeciwie jednego sędziego i nie mamy do czynienia z odwoła-
niem się do godności człowieka, ale do godności jego indywidualnych wyborów. 
Mimo to stwierdzenia sędziego Stevensa są niezwykle istotne z kilku powo-
dów. Po pierwsze, stanowisko sędziego Stevensa (choć w połowie lat 80. było 
w mniejszości) na początku pierwszej dekady XXI w. przeważy i zostanie uznane 
za właściwe w orzeczeniu Lawrence v. Texas169 z 2003 r. Po drugie, jak wielokrot-
nie wskazywano, w amerykańskiej tradycji nie ma jasno sprecyzowanych termi-
nów, które odnosiłyby się do idei godności człowieka, i często używa się kilku 
zwrotów, pisząc w praktyce o tej samej idei. Wreszcie po trzecie, ujęcie sędziego 
Stevensa jest niezwykle charakterystyczne dla amerykańskiej tradycji politycz-
no-prawnej, w której godność człowieka jest nierozerwalnie związana z wolno-
ścią jednostki i jednym z jej głównych przejawów jest swoboda wyboru. Ta wol-
ność podejmowania decyzji jest tym istotniejsza i cenniejsza, jeśli dotyczy sfery 
prywatnej, w której jednostka rozstrzyga kwestie osobiste, zwłaszcza dotyczące 
jej sfery intymnej, które przede wszystkim dotyczą wyłącznie jej samej. Ta sfera 
jest specjalnie chroniona, a uzasadnieniem tego jest bezcenna wartość każdego 
człowieka, tj. godność jednostki. W tym wypadku to połączenie wolności i god-
ności człowieka zostało określone jako godność indywidualnego wyboru (digni-
ty of individual choice)170. 

Problematyka ochrony intymnych stosunków homoseksualnych powróciła 
do Sądu Najwyższego w 2003 r. za sprawą precedensowego (landmark) orzeczenia  
Lawrence v. Texas. Tym razem idea godności człowieka pojawiła się w samym wy-
roku i opinii większości, bezpośrednio wpływając na ostateczny werdykt Sądu. 

Sprawa miała swój początek w spotkaniu trzech gejów, którzy spędzali wie-
czór w mieszkaniu jednego z nich, w Houston. Jeden z nich (Robert Eubanks), 
powodowany zazdrością o swojego partnera (Tyrona Garnera), z którym flir-
tował trzeci (John Lawrence), opuścił mieszkanie, a następnie w akcie zemsty 
zgłosił zakłócenie porządku z użyciem broni, wskazując na mieszkanie, z które-
go wyszedł. Funkcjonariusze policji, którzy wkroczyli do mieszkania, zastali La-
wrence’a i Garnera uprawiających seks. Aresztowano ich, a następnie skazano za 
przestępstwo określone w teksańskim kodeksie karnym, zakazujące dewiacyj-
nych kontaktów seksualnych (deviate sexual intercourse)171. Zaskarżając wyrok, 
Lawrence wskazał, że stanowe przepisy naruszają klauzulę sprawiedliwego pro-
cesu z XIV poprawki, ale sąd apelacyjny w sprawach karnych Teksasu nie uznał 

169 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).
170 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
171 Texas Statute [Kodeks Teksasu], Sec. 21.06, [online], https://law.justia.com/codes/texas/ 

[dostęp 10.01.2019].
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argumentacji Lawrence’a ani nie orzekł o niekonstytucyjności zaskarżonych 
przepisów.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Sąd musiał odpowiedzieć na pytanie, 
czy karanie pełnoletnich osób za uprawianie seksu za obopólną zgodą w pry-
watnym mieszkaniu narusza ich żywotne interesy i wolności chronione klau-
zulą sprawiedliwego procesu. Skarżący wskazali także, że kryminalizacja okre-
ślonych zachowań homoseksualnych, przy braku tego samego w stosunku do 
par heteroseksualnych, narusza klauzulę równej ochrony praw172. Sąd Najwyższy 
większością 6 do 3 głosów przychylił się do twierdzeń skarżących i unieważnił 
swój wyrok w sprawie Bowers v. Hardwick. Opinię większości sporządził sędzia 
Kennedy, a jej istotnym argumentem było odwołanie się do idei godności czło-
wieka i jej roli w kontekście klauzuli sprawiedliwego procesu. Natomiast sędzia 
O’Connor złożyła zdanie zbieżne. Jak wyjaśniła, swoje wnioskowanie oparła na 
klauzuli równej ochrony praw. Trzech pozostałych sędziów złożyło dwa zdania 
odrębne173. 

Sąd Najwyższy stwierdził, że w orzeczeniu Bowers v. Hardwick zbyt wą-
sko określono interes wolnościowy jednostki (liberty interest). Sędzia Kenne-
dy wskazał, że stosunki seksualne między dwoma pełnoletnimi osobami re-
alizowane za ich obopólną zgodą w prywatnym miejscu są częścią wolności 
chronionej przez materialny aspekt klauzuli sprawiedliwego procesu zawartej 
w XIV poprawce. Podkreślił, że cele ustawy i kary przewidywane przez przepi-
sy utrzymane w mocy przez orzeczenie Bowers v. Hardwick mają zdecydowa-
nie poważniejsze konsekwencje aniżeli jedynie zakaz określonych czynności 
seksualnych. Aby je właściwie ocenić, w swoim uzasadnieniu sędzia Kennedy 
przypomniał, że po wyroku w sprawie Bowers v. Hardwick Sąd Najwyższy roz-
strzygnął dwie sprawy, które zawierają kluczowe elementy dla rozumowania 
przedstawionego w opinii większości. W sprawie Planned Parenthood of South- 
eastern Pa. v. Casey Sąd potwierdził znaczenie materialnego aspektu wolności 
chronionej klauzulą sprawiedliwego procesu. Przywołał w tym miejscu kluczo-

172 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).
173 Sędzia Scalia podkreślił, że opinia większości może wywołać efekt domina (ripple effect) 

i znieść podstawy szeregu innych orzeczeń Sądu Najwyższego. Wskazał, że podobnie jak w wypad-
ku praw dotyczących przerywania ciąży, większość sędziów dostosowuje swoją argumentację do 
tego, by wyrazić poparcie praw tych grup, z którymi sympatyzują. W ten sposób Sąd Najwyższy wy-
ręcza aktywistów gejowskich, którzy powinni samodzielnie wpływać na legislatywy stanowe. Sąd 
Najwyższy nie powinien w ten sposób ingerować w zachodzące procesy społeczne. Jednocześnie 
Scalia zauważył, że orzeczenie będzie początkiem ruchu po równi pochyłej (slippery slope), czego 
efektem będzie sytuacja, w której żadna forma zachowań seksualnych, niezależnie od tego, jak 
bardzo społecznie niepożądana, nie będzie mogła być prawnie zakazana. Natomiast sędzia Thomas 
uznał, że kwestionowane prawo było „głupie (silly)” i powinno zostać uchylone, ale nie może zna-
leźć konstytucyjnej podstawy do tego, aby eliminacja tego prawa nastąpiła wskutek wyroku Sądu 
Najwyższego; ibidem. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



257

wy fragment tego orzeczenia, w którym pojawia się odwołanie do godności jed-
nostek: „[k]westie te, obejmujące najbardziej intymne i osobiste wybory, jakich 
dana osoba może dokonać w życiu, wybory mające zasadnicze znaczenie dla 
godności jednostek i ich autonomii, są kluczowe dla wolności chronionej przez 
XIV poprawkę”. Oznaczało to zatem, że osoby pozostające w homoseksualnych 
relacjach mogą realizować swoją autonomię w zakresie relacji seksualnych, po-
dobnie jak osoby heteroseksualne. Tymczasem decyzja Sądu w sprawie Bowers 
v. Hardwick odmawiała im tego prawa174. 

Zdaniem sędziego Kennedy’ego zaskarżone regulacje odnoszą się do naj-
bardziej prywatnych czynów ludzkich i zachowań seksualnych, realizowanych 
w najbardziej prywatnym z miejsc, tj. w domu człowieka. Ich celem jest kon-
trola osobistych relacji, które mieszczą się w zakresie wolności wyboru każdej 
jednostki bez obawy o ewentualną karę. Nie ma tu znaczenia, czy dana relacja 
międzyludzka jest uprawniona do formalnego uznania w prawie, czy też nie. 
Chroniona przez Konstytucję wolność pozwala osobom homoseksualnym wy-
brać prawo do nawiązywania relacji w obrębie ich domów i własnego życia pry-
watnego, przy jednoczesnym zachowaniu ich godności jako wolnych osób (their 
dignity as free persons)175. 

Drugim istotnym orzeczeniem, do którego odniósł się sędzia Kennedy, był 
wyrok w sprawie Romer v. Evans z 1996 r., gdzie Sąd Najwyższy przepisy skie-
rowane przeciwko homoseksualistom uznał za przykład zabronionego ustawo-
dawstwa klasowego (class-based legislation), a przez to naruszające klauzulę 
równej ochrony praw176. Zatem w opinii większości podkreślono, że zarówno 
prawo do równego traktowania, jak i prawo do sprawiedliwego procesu (które 
przejawia się także w żądaniu poszanowania czynów chronionych przez mate-
rialne aspekty wolności [liberty] z XIV poprawki) są ze sobą ściśle powiązane. 
Decyzja legislatywy stanowej uznająca homoseksualizm za przestępstwo jest 
pewną deklaracją prawną, która w praktyce może skutkować zarówno w sferze 
publicznej, jak i prywatnej dyskryminacją osób o orientacji homoseksualnej. 
Nawet samo nieformalne piętno nie jest jedynym problemem. Sędzia Kennedy 
odniósł się do skutków obowiązywania kwestionowanych przepisów. Wskazał, 
że choć zabroniony czyn jest jedynie wykroczeniem mniejszej wagi, pozostaje 
czynem zabronionym przez prawo. Skutkiem skazania są zatem między innymi 
wzmianki o popełnieniu przestępstwa seksualnego w aktach i na formularzach 
wniosków o pracę skazanych oraz ich rejestracja jako przestępców seksualnych 
zgodnie z przepisami stanowymi. Wszystko to ma doniosłe znaczenie dla god-

174 Ibidem.
175 Ibidem. 
176 Romer v. Evans, 517 U.S. 620 (1996).
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ności jednostek (dignity of the persons), które zostały oskarżone i skazane. Są 
bowiem traktowane jako osoby, które popełniły przestępstwo177. 

Omawiana sprawa ma doniosłe znaczenie dla problemu badawczego z kilku 
powodów. Po pierwsze, stanowiła kolejny przejaw wpływu idei godności człowie-
ka na koncepcje materialnego aspektu klauzuli sprawiedliwego procesu. Sędzio-
wie po raz kolejny powiązali godność człowieka ze wskazanymi uprawnieniami 
(interesami wolnościowymi), które jednostka musi mieć prawo realizować bez 
przeszkód w postaci ingerencji państwa. Po drugie zaś, godność człowieka po-
jawiła się jako wartość sprzeciwiająca się dyskryminacji, podobnie jak w wypad-
ku walki z segregacją rasową, tym razem wobec nierównego traktowania osób 
o orientacji homoseksualnej. Wprost wskazano bowiem, że prawne piętnowanie 
tego typu zachowań narusza godność jednostek. 

Dla problemu likwidacji dyskryminacji gejów i lesbijek oraz procesu legali-
zacji związków jednopłciowych istotne było orzeczenie w sprawie United States 
v. Windsor178 z 2013 r. I choć ma ono mniejsze znaczenie dla problemu badawcze-
go, warto je tu skrótowo omówić z trzech powodów. Po pierwsze, jest to jedno 
z orzeczeń o charakterze landmark i bez niego wywód prowadzony w tym pod-
rozdziale na temat dyskryminacji osób o odmiennych preferencjach seksualnych 
będzie niepełny. Po drugie, pojawiają się w nim odniesienia do idei godności 
człowieka, choć zdecydowanie istotniejsze są odniesienia do idei godności, tym 
razem łączonej nie z człowiekiem, ale instytucją małżeństwa i rangą społeczną, 
jaką jego zawarcie nadaje jednostkom. Wreszcie po trzecie, wyrok w tej sprawie 
jest kluczowy dla późniejszej sprawy Obergefell v. Hodges. 

Analizowane orzeczenie było wynikiem stosowania przepisów federalnej 
ustawy o obronie instytucji małżeństwa (Defense of Marriage Act, DOMA) 
z 1996 r., która na potrzeby ustawodawstwa federalnego definiowała terminy 
„małżeństwo” (marriage) i „współmałżonek” (spouse) wyłącznie w kontekście 
związku kobiety i mężczyzny. Ustawa została uchwalona jako próba przeciw-
działania uznawaniu związków jednopłciowych za małżeństwa w prawnym tego 
słowa rozumieniu. Przepisy pozwalały bowiem na odmowę przez stan uznania 
małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym stanie lub państwie. Właśnie 
taki przypadek dotyczył Edith Windsor i Clary Spyer, które w 2007 r. zawarły 
małżeństwo w Kanadzie. Stan Nowy Jork, w którym mieszkały, uznał legalność 
ich związku. Kiedy w 2009 r. Spyer zmarła, jej współmałżonka odziedziczyła po 
niej spadek, władze federalne jednak, kierując się przepisami DOMA, nie uzna-
ły ich związku małżeńskiego i nakazały zapłacić Windsor podatek spadkowy 
w kwocie 353 000 dolarów jako spadkobiercy dziedziczącemu po osobie obcej. 
Windsor wniosła pozew do sądu obwodowego (district court) o stwierdzenie, że 
ustawa o obronie instytucji małżeństwa jest niezgodna z Konstytucją. Zarówno 

177 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).
178 United States v. Windsor, 570 U.S. 744 (2013). 
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sąd obwodowy, jak i sąd apelacyjny orzekły o niekonstytucyjności ustawy. Wy-
rok tego drugiego został zaskarżony do Sądu Najwyższego. 

Sąd Najwyższy większością 5 do 4 głosów orzekł o niekonstytucyjności usta-
wy, wskazując, że kwestionowane przepisy pozbawiają prawa do równej ochrony 
pary tej samej płci, które zgodnie z prawem stanowym zawarły związek małżeń-
ski. Opinię większości sporządził sędzia Kennedy, a pozostali sędziowie złożyli 
trzy zdania odrębne. 

Sędzia Kennedy odwoływał się do godności osób zawierających związek 
małżeński oraz godności samego małżeństwa. Jednakże dla problemu badaw-
czego istotniejsze są inne fragmenty, w których godność człowieka pojawia się 
w kontekście równości, braku dyskryminacji oraz odpowiedzialności jednost-
ki za własne decyzje. Sędzia podkreślił, że głównym celem ustawy o ochronie 
instytucji małżeństwa jest negatywne wyróżnienie pewnych związków (uznane 
za małżeństwa tylko przez władze stanowe), a w konsekwencji wprowadzenie 
nierówności między nimi a związkami uznawanymi za małżeństwo przez pra-
wo federalne. Nie ma tu innego celu aniżeli narzucenie nierówności (impose 
inequality)179. Ta ustawowa nierówność dwóch typów małżeństw skutkuje tym, 
że osoby pozostające w zalegalizowanym jednopłciowym związku małżeńskim 
pozbawione są nie tylko określonych praw, ale i obowiązków (responsibilities). 
Tymczasem, jak uznał sędzia Kennedy, zarówno prawa, jak i obowiązki wzmac-
niają godność i integralność jednostki (dignity and integrity of the person). War-
to od razu podkreślić, że w takim ujęciu godność człowieka jawi się nie tylko jako 
fundament praw i wolności, lecz także podstawa określonych obowiązków, jakie 
jednostka – z racji bycia człowiekiem – w określonych sytuacjach może lub musi 
realizować. W wypadku małżeństwa takimi obowiązkami będą, przykładowo: 
wieloaspektowa opieka nad partnerem, obowiązek wierności i współdziałania 
dla dobra założonej przez nich rodziny. Kwestia obowiązków niezwykle rzadko 
pojawia się w dyskursie dotyczącym praw człowieka, tymczasem idea godności 
człowieka jest z nimi nierozerwalnie związana180. W szerszym kontekście by-
cie człowiekiem (dzierżycielem godności jako bezcennej wartości) rodzi szereg 
obowiązków, które w metaforyczny sposób można określić jako „chodzenie wy-
prostowanym”. Takie postrzeganie godności człowieka zbliża amerykańską wizję 
do wizji europejskiej181.

Tymczasem, jak zauważył sędzia Kennedy, DOMA stworzywszy dwa 
sprzeczne reżimy małżeńskie, zmusiła pary tej samej płci do życia jako małżeń-

179 Ibidem.
180 Szerzej zob. piśmiennictwo J. Waldrona wskazane w Zagadnieniach wprowadzających 

(w przyp. 14).
181 Takiej frazy użył np. niemiecki filozof Ernst Bloch, Naturrecht und menschliche Würde 

(Frankfurt am Main 1977). Przykładem postrzegania godności człowieka w ten sposób są także wy-
roki zakazujące konkursów rzucania karłami (tzw. dwarf tossing). 
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stwo w rozumieniu prawa stanowego, ale jako osoby wolne w rozumieniu prawa 
federalnego. W ten sposób prawo federalne, które winno służyć ochronie praw 
jednostki, zmniejsza stabilność i przewidywalność podstawowych stosunków 
osobistych (basic personal relations), które władze stanowe zdecydował uznać 
za właściwe i chronić. DOMA podważyła zarówno publiczne, jak i prywatne zna-
czenie sankcjonowanych przez stany małżeństw osób tej samej płci. Przepisy tej 
ustawy jasno wskazywały, że tego typu związki „są niegodne federalnego uzna-
nia”. To stawia pary tej samej płci w niestabilnej sytuacji bycia w małżeństwie 
drugiej kategorii. Takie zróżnicowanie poniża parę, której moralne i seksualne 
wybory chroni Konstytucja, co Sąd Najwyższy potwierdził w wyroku Lawrence 
v. Texas182. 

Kończąc swoją opinię, sędzia Kennedy podkreślił, że DOMA wyodrębniła 
kategorię osób uznawanych przez władze stanowe za uprawnione do uznania ich 
wolności i jej ochrony ze strony prawa. Natomiast inną grupę osób (wyodrębnio-
nych ze względu na preferencje seksualne) potraktowała nierówno, odmawiając 
uznania ich statusu, który nadały im władze stanowe. Federalna ustawa jest nie-
zgodna z Konstytucją, gdyż żaden uzasadniony cel nie przeważa nad skutkami 
w postaci dyskryminacji tych, których podmiotowość i godność (personhood and 
dignity) uznały przez swoje ustawodawstwo władze stanowe. Przez dążenie do 
zastąpienia tej ochrony i traktowanie tych osób jako żyjących w związkach mał-
żeńskich mniej szanowanych niż inne statut federalny narusza V poprawkę183. 

Na zakończenie warto jedynie podkreślić, że z argumentacją przedstawioną 
w opinii większości w obszernym sprzeciwie polemizował sędzia Scalia, a w swo-
jej argumentacji próbował negować m.in. argumenty większości oparte na od-
wołaniu się do idei godności, uzasadniając to niewłaściwym jej pojmowaniem. 

Za przełomowe orzeczenie w kwestii praw osób homoseksualnych do legali-
zacji ich związków uznaje się wyrok w sprawie Obergefell v. Hodges184 z 2015 r. Jest 
ono także niezwykle istotne dla problemu badawczego, ponieważ godność czło-
wieka pełni w nim pierwszorzędną rolę, gdyż stała się jednym z podstawowych 
argumentów użytych w interpretacji XIV poprawki i doprowadziła do powstania 
nowego fundamentalnego prawa podstawowego chronionego Konstytucją, tj. 
prawa do małżeństwa osób tej samej płci. Jest to także orzeczenie, w którym po 
raz pierwszy godność człowieka została zdefiniowana (próbę taką podjął sędzia 
Thomas w swoim sprzeciwie) oraz szczegółowo określono jej miejsce w amery-
kańskiej tradycji, Konstytucji i całym systemie amerykańskiego prawa. Należy 
też zauważyć, że terminem godność posłużono się w kilku odmiennych znacze-
niach.

182 United States v. Windsor, 570 U.S.744 (2013).
183 Ibidem. 
184 Obergefell v. Hodges, 576 US ___ (2015).
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Sprawa Obergefell v. Hodges była efektem pozwów 14 par jednopłciowych 
(oraz dwóch mężczyzn, których partnerzy zmarli w trakcie procesu), które za-
kwestionowały konstytucyjność stanowych przepisów w Michigan, Kentucky, 
Ohio i Tennessee, ponieważ definiowały one małżeństwo jako związek kobie-
ty i mężczyzny. Wskutek powyższego władze stanowe albo odmawiały uznania 
związków jednopłciowych za małżeństwa, albo odmawiały uznania małżeństw 
jednopłciowych zawartych w innych stanach, które takie małżeństwa dopusz-
czały. Obie sytuacje rodziły określone negatywne konsekwencje prawne lub 
powodowały brak określonych konsekwencji pozytywnych. Skarżący uznali, że 
taka sytuacja narusza ich prawa obywatelskie, chronione klauzulami zawarty-
mi w XIV poprawce. Pozwy zostały złożone do federalnych sądów obwodowych 
i w każdym wypadku sądy zgodziły się z ich argumentacją. Na skutek apelacji 
sprawy trafiły do federalnego Sądu Apelacyjnego dla VI Dystryktu, który połą-
czywszy je, uchylił wyroki sądów niższej instancji i orzekł, że stanowe przepisy 
są zgodne z Konstytucją. 

Wyrok został zaskarżony do Sądu Najwyższego, który musiał odpowiedzieć 
na dwa pytania: czy XIV poprawka nakłada na stan obowiązek zgody na zawarcie 
małżeństwa przez osoby tej samej płci i czy wymaga, aby władze stanowe uzna-
wały małżeństwa jednopłciowe legalnie zawarte w innym stanie? 

Sąd większością 5 do 4 głosów zdecydował o przyznaniu parom jednopłcio-
wym prawa do zawierania małżeństwa, uznając zaskarżone przepisy za niegod-
ne z Konstytucją. Opinię większości sporządził sędzia Kennedy. Czterej sędzio-
wie (prezes sądu Roberts oraz sędziowie Scalia, Thomas i Alito) złożyli zdania 
odrębne (do których wzajemnie częściowo dołączyli). Warto od razu zaznaczyć, 
że idea godności człowieka odegrała istotną rolę zarówno w opinii większości, 
jak i w sprzeciwach (zwłaszcza sędziów Robertsa i Thomasa), a sam wyrok jest 
jednym z najdłuższych (łącznie ze sprzeciwami liczy ponad sto stron). Sędzia 
Kennedy opinię większości podzielił na trzy części. W pierwszej przedstawił 
znaczenie małżeństwa jako instytucji oraz historię jej ewolucji w Stanach Zjed-
noczonych, szczególnie uwzględniając zmiany, jakie w jej postrzeganiu zacho-
dziły w kontekście orzeczeń Sądu Najwyższego. Druga i trzecia część zawierały 
szczegółowe uzasadnienie stanowiska większości w odniesieniu do obowiązku 
udzielania ślubów osobom tej samej płci oraz uznawania małżeństw jednopłcio-
wych zawartych w innych stanach. W każdej z tych części odnaleźć można od-
wołania do godności człowieka, choć w różnych znaczeniach.

Sędzia Kennedy rozpoczął od przedstawienia poglądów większości na zna-
czenie małżeństwa jako instytucji społecznej. Wskazał, że mający trwać przez 
całe życie związek mężczyzny i kobiety zawsze zapewniał szlachetność i god-
ność wszystkim ludziom (nobility and dignity to all persons), bez względu na 
ich życiową pozycję w społeczeństwie. Jednocześnie jednak podkreślił, że hi-
storia małżeństwa jest historią ciągłości i zmian. Takie zmiany, jak odejście od 
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małżeństw aranżowanych i uznanie zasady równości praw małżonków185, za-
owocowały głębokimi przemianami w strukturze tej instytucji. W miarę jak 
kobiety zdobywały prawa polityczne i majątkowe, społeczeństwo zaczęło rozu-
mieć, że także kobietom jest przynależna równa godność człowieka (their own 
equal dignity). Te zmiany i nowe koncepcje wzmocniły, a nie osłabiły instytu-
cję małżeństwa186. Taką aktywność i postęp widać zwłaszcza w kontekście praw 
i wolności osób homoseksualnych. Do połowy XX w. intymne relacje między 
osobami tej samej płci były potępiane w większości państw zachodnich jako 
niemoralne same w sobie, co często znajdowało odzwierciedlenie w ich pe-
nalizowaniu w ramach prawa karnego. Między innymi z tego powodu wiele 
osób nie uznawało homoseksualistów za jednostki zdolne do posiadania god-
ności opartej na ich własnej, odrębnej tożsamości (dignity in their own dis- 
tinct identity). Nawet gdy w okresie po II wojnie światowej pojawiła się większa 
świadomość konieczności poszanowania człowieczeństwa i integralności osób 
homoseksualnych, żądanie przez nie poszanowania ich godności (dignity) nie 
było traktowane jako uzasadnione i pozostawało w sprzeczności zarówno z pra-
wem, jak i z szeroko rozpowszechnionymi standardami społecznymi187. Sędzia 
Kennedy uznał, że ewoluujące „rozumienie małżeństwa jest charakterystyczne 
dla Narodu, w którym nowe wymiary wolności stają się oczywiste dla kolejnych 
pokoleń”, a także że niesłusznie przeciwnicy zmian obawiają się, iż propozycje 
dążą do dewaluacji wartości tej instytucji, gdyż powodem działania skarżących 
jest właśnie szacunek dla przywilejów i powinności, jakimi cieszą się współmał-
żonkowie188. 

W drugiej części opinii większości sędzia Kennedy uzasadnił obowiązek 
ciążący na władzach stanowych udzielenia ślubu i uznania małżeństwa jedno-
płciowego. Podkreślił, że wynika on zarówno z klauzuli sprawiedliwego proce-
su, jak i klauzuli równej ochrony praw. Najpierw przypomniał najważniejsze 
stwierdzenia, które Sąd Najwyższy zawarł w swych orzeczeniach interpretu-
jących klauzulę sprawiedliwego procesu w odniesieniu do sfery prywatnej jed-
nostki. Zauważył, że podstawowe wolności (fundamental liberties) chronione 
przez XIV poprawkę w tym kontekście obejmują „określone wybory osobiste 
o zasadniczym znaczeniu dla godności jednostki i autonomii (individual dignity 
and autonomy), w tym decyzje w sferze intymnej określające tożsamość i prze-

185 Chodzi tu głównie o tzw. coverture law, zgodnie z którym kobieta była podległa mężowi 
w szeregu kwestii. W prawie anglosaskim było to widoczne zwłaszcza w kontekście praw mająt-
kowych, które znacząco dyskryminowały zamężne kobiety, w praktyce odbierając im zdolność do 
rozporządzania swoim majątkiem. Przepisy te w XIX w. w USA zaczęto zmienić w drodze ustaw 
stanowych, tzw. ustaw o własności kobiet zamężnych (Married Women’s Property Acts). 

186 Obergefell v. Hodges, 576 US ___ (2015).
187 Ibidem. 
188 Ibidem. 
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konania osobiste”189. Wedle opinii większości każdy sąd musi tak interpretować 
prawo, aby identyfikować te fundamentalne interesy jednostki, którym nale-
ży się ochrona ze strony władz stanowych. I choć historia i tradycja są w tym 
kontekście istotne, to sędzia Kennedy podkreślił, że nie mogą odgrywać de-
cydującej roli w sytuacji konfliktu między konstytucyjną ochroną a ogranicze-
niami zawartymi w prawie. Dlatego właśnie Sąd Najwyższy od dawna stosuje 
się do reguły, że prawo do małżeństwa jest uprawnieniem chronionym przez 
Konstytucję: stąd takie decyzje Sądu Najwyższego, jak stwierdzenie niezgod-
ności z Konstytucją stanowych zakazów małżeństw międzyrasowych w wyroku 
Loving v. Virginia z 1967 czy uznanie prawa do zawarcia małżeństwa osób odby-
wających karę pozbawienia wolności w wyroku Turner v. Safley190 z 1987 r. 

Sędzia Kennedy przedstawił następnie cztery argumenty, oparte na prece-
densach Sądu Najwyższego, które świadczyły o tym, że chronione przez Kon-
stytucję fundamentalne prawo do zawierania małżeństw stosuje się z równą siłą 
do par tej samej płci. Po pierwsze, prawo osobistego wyboru odnośnie do mał-
żeństwa jest nieodłącznie związane z pojęciem autonomii jednostki. Decyzje 
dotyczące małżeństwa są jednymi z najbardziej intymnych decyzji, jakie może 
podejmować jednostka. Natura małżeństwa polega na tym, że dzięki jego trwałej 
więzi dwie osoby razem mogą znaleźć inne swobody, takie jak wolność wyraża-
nia siebie, intymność i duchowość. Tak jak te stwierdzenia dotyczą osób każ-
dej rasy, tak też muszą dotyczyć wszystkich ludzi bez względu na ich orientację 
seksualną. Sędzia podkreślił wielką wartość, wręcz godność (dignity) zarówno 
w więzi między dwoma mężczyznami lub dwiema kobietami, którzy starają się 
zawrzeć związek małżeński, jak i w ich autonomii do podejmowania tak głębo-
kich wyborów191. 

Po drugie, prawo do zawarcia małżeństwa ma charakter fundamentalny, 
ponieważ wspiera związek dwóch osób, o najbardziej intymnym charakterze, 
zupełnie odmienny od wszystkich innych związków, w które ludzie mogą się 
angażować. Pary tej samej płci mają takie same uprawnienie do tego, by cieszyć 
się tą wyjątkową intymną relacją, jak związek kobiety i mężczyzny. Prawo to nie 
może ograniczać się wyłącznie do wolności od kary za homoseksualne stosunki 
seksualne ani nie może kończyć się na uchyleniu praw penalizujących relacje 
homoseksualne192. 

Trzecią podstawą ochrony prawa do zawarcia związku małżeńskiego jest 
uznanie tego, że chroni ono dzieci i rodziny, a tym samym czerpie znaczenie 
z powiązanych praw do wychowywania dzieci, prokreacji i edukacji. Sędzia Ken-

189 Jako przykład takiego rozumowania sędzia Kennedy wskazał rozstrzygnięcia zawarte w wy-
rokach: Eisenstadt v. Baird, 405 U. S. 438 (1972) i Griswold v. Connecticut, 381 U. S. 479 (1965).

190 Turner v. Safley, 482 U.S. 78 (1987). 
191 Obergefell v. Hodges, 576 US ___ (2015).
192 Ibidem.
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nedy odwołał się do ochrony praw i pozycji dzieci, wskazując, że brak uznania 
małżeństw jednopłciowych szkodzi dzieciom wychowywanym w tych związ-
kach, są stygmatyzowane piętnem wychowywania w gorszej rodzinie. Kwestio-
nowane ustawy upokarzają dzieci par tej samej płci. Paradoksalnie jednak sędzia 
Kennedy uznał, że nie oznacza to, że prawo do zawarcia małżeństwa ma mniej-
sze znaczenie dla tych, którzy nie mają lub nie mogą mieć dzieci. Precedensy bo-
wiem wskazały, że chronione jest prawo małżeństwa do antykoncepcji, tak więc 
prawo do zawarcia związku małżeńskiego nie może być motywowane chęcią lub 
zdolnością do prokreacji lub zaangażowaniem w rozmnażanie193.

Czwarty argument opinii większości sięgał do amerykańskiej tradycji trak-
towania małżeństwa jako „kamienia węgielnego porządku społecznego [ame-
rykańskiego – M.U.] Narodu”. Dowodem na to są liczne przepisy stanowe, któ-
re małżeństwo umieszczają w centrum wielu szczegółowych kwestii w ramach 
porządku prawnego i społecznego. Według sędziego Kennedy’ego nie może być 
różnicy w odniesieniu do tej zasady między parami tej samej płci a związkami 
kobiety i mężczyzny. Jest to bowiem poniżające i wykluczające dla par jedno-
płciowych, gdyż także takie związki mogą dążyć do osiągnięcia „transcendent-
nych celów małżeństwa”194. 

Następnie sędzia Kennedy przedstawił argumenty przemawiające za prawem 
do małżeństwa dla osób tej samej płci oparte na klauzuli równej ochrony praw. 
W swoim wywodzie podkreślał, że te dwie idee są ze sobą bardzo silnie związa-
ne. Prawa podmiotowe wynikające z praw i wolności chronionych przez klauzulę 
równej ochrony praw opierają się co prawda na innych precedensach i nie zawsze 
są tak samo szerokie, jak w wypadku klauzuli sprawiedliwego procesu, jednakże 
właśnie ze względu na ten silny związek mają istotne znaczenie także w omawia-
nym wypadku. Taki dynamiczny związek obu tych klauzul przywoływany był 
już wcześniej w orzeczeniu Loving v. Virginia. 

W tym kontekście sędzia odwołał się do zmieniających się ocen społecznych 
pewnych zjawisk. Podkreślił, że współcześnie opinia publiczna za nieusprawie-
dliwione uznaje pewne formy nierówności w tak fundamentalnych instytucjach, 
jak małżeństwo, które kiedyś były niezauważane lub nawet akceptowane. Jako 
przykład sędzia wskazał prawo (coverture) określające status kobiety zamężnej. 
Tego typu przepisy bezapelacyjnie zaprzeczały równej godności mężczyzn i ko-
biet (equal dignity of men and women), niemniej przez wiele lat obowiązywały, 
a dopiero współcześnie widać ich niesprawiedliwość. Sąd uznał, że obie klauzule 
konstytucyjne mają charakter wzajemnie się zazębiający w kontekście traktowa-
nia przez prawo związków jednopłciowych. Kwestionowane przepisy ogranicza-
ją bowiem wolność par tej samej płci i zawężają główne pojęcia równości (cen-

193 Ibidem.
194 Ibidem.
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tral precepts of equality). Przepisy dotyczące małżeństwa, o których mowa, są 
w samej swojej istocie nierówne (in essence unequal). Pewnym parom odmawia 
się świadczeń przyznawanych innym parom i zabrania się im korzystania z przy-
należnego każdemu fundamentalnego prawa, chronionego przez Konstytucję. 
Jedynym powodem tej dyskryminacji jest kwestia płci. Ta krzywda jest szcze-
gólnie widoczna na tle długich doświadczeń potępienia relacji jednopłciowych. 
Negacja ich prawa do małżeństwa działa jak głęboka i ciągła krzywda, służąca 
lekceważeniu i umniejszaniu wartości gejów i lesbijek195.

Podsumowując tę część rozważań, sędzia Kennedy stwierdził, że prawo do 
zawarcia związku małżeńskiego jest fundamentalnym prawem nieodłącznie 
związanym z wolnością jednostki (fundamental right inherent in the liberty of 
the person) oraz że na mocy klauzul dotyczących należytego procesu i jednako-
wej ochrony praw zawartych w XIV poprawce pary osób tej samej płci nie mogą 
być pozbawione tego prawa i tej wolności. Odrzucił argument, który pojawiał 
się w wypadku tego typu spraw odnośnie do sposobu walki z takimi przepisa-
mi i który wskazywał, że jest to głównie zadanie legislatyw stanowych, a nie 
ingerencji Sądu Najwyższego. Mimo że Konstytucja przewiduje, że demokracja 
i związane z nią narzędzia działań politycznych, jak choćby wybory, są najwła-
ściwszym procesem zmian prawa, osoby poszkodowane nie muszą czekać na 
działania legislacyjne, aby dochodzić uznania swoich fundamentalnych upraw-
nień. Jak podkreślił sędzia Kennedy, historie skarżących wyraźnie wskazują na 
pilny charakter sprawy, którą Sąd Najwyższy musi rozstrzygnąć. Na uzasadnie-
nie tej tezy sędzia przywołał stwierdzenie jednego ze skarżących, który w pozwie 
retorycznie pytał, czy stan Tennessee może negować jego podstawową godność 
(basic dignity) przez nieuznawanie jego małżeństwa zawartego zgodnie z pra-
wem stanu Nowy Jork196. 

Wreszcie w trzeciej części swojego wyroku sędzia Kennedy wskazał, że  
XIV poprawka wymaga, aby stany uznawały za prawnie ważne i wiążące mał-
żeństwa osób tej samej płci zawierane zgodnie z prawem innego stanu. Po-
nieważ pary tej samej płci mogą obecnie korzystać z fundamentalnego prawa 
do zawarcia związku małżeńskiego we wszystkich stanach, nie ma podstawy 
prawnej do takiej odmowy uznania przez stany197.

Idea godności człowieka pojawiła się także w ostatnim akapicie opinii więk-
szości. Sędzia Kennedy zauważył w nim, że żaden związek nie jest głębszy niż 
małżeństwo, ponieważ ucieleśnia najwyższe ideały miłości, wierności, oddania, 
poświęcenia i rodziny. Tworząc związek małżeński, dwoje ludzi tworzy zdecydo-
wanie coś więcej niż tylko związek dwóch osób. Sędzia podkreślił, że błędem jest 
stwierdzenie, że skarżący swoimi roszczeniami okazują brak szacunku idei mał-

195 Ibidem. 
196 Ibidem.
197 Ibidem.
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żeństwa. Sędzia uznał, że ich prośby wskazują na coś zupełnie przeciwnego – są 
one wyrazem ogromnego respektu dla instytucji, domagają się bowiem jedynie 
umożliwienia spełnienia swoich pragnień. Wyrażają nadzieję, że tym samym 
nie zostaną skazani na życie w samotności, będąc wykluczonymi z korzystania 
z jednej z najstarszych instytucji ludzkiej cywilizacji. W opinii większości pro-
szą jedynie o równą godność (equal dignity) w obliczu prawa, Konstytucja zaś 
powinna przyznać im to prawo198. 

Jak już wskazywano, odniesienia do godności człowieka oraz innych ujęć 
godności pojawiły się także w sprzeciwach dwóch sędziów: prezesa Sądu Ro-
bertsa (do którego dołączyli sędziowie Scalia i Thomas) i sędziego Thomasa (do 
którego dołączył sędzia Scalia).

Sędzia Roberts podkreślił, że w jego opinii podjęta decyzja ma charakter 
polityczny (policy decision). Zarówno dotychczasowa linia orzecznicza Sądu 
Najwyższego, jak i klasyczne poglądy Ojców Założycieli zawarte w ich pismach 
politycznych wskazują, że tego typu decyzje należy pozostawić ustawodawcom 
stanowym. Sędziowie Sądu Najwyższego zaangażowali się w źle pojmowa-
ny aktywizm sędziowski, ponieważ to stany powinny swobodnie decydować, 
jak definiować instytucję małżeństwa. Sędzia podkreślił, że skarżący w swoich 
pozwach zawarli istotne argumenty odwołujące się do względów społecznych 
i sprawiedliwościowych, a ich przekonania zyskują coraz większą popularność 
i zrozumienie w społeczeństwie amerykańskim. Sędzia przypomniał, że w latach 
2009–2015 wyborcy i ustawodawcy w 11 stanach i Dystrykcie Kolumbii zmienili 
przepisy, aby umożliwić legalne zawieranie małżeństw jednopłciowych. Równie 
stanowczo jednak przypomniał, że Sąd Najwyższy nie jest ustawodawcą, to zaś, 
„czy małżeństwo osób tej samej płci jest dobrym pomysłem, nie powinno nas 
martwić. Zgodnie z Konstytucją, sędziowie mają prawo powiedzieć, czym jest 
prawo, a nie, czym powinno być”199. Wedle opinii sędziego Robertsa fundamen-
talne prawo do zawarcia małżeństwa nie obejmuje prawa do zmiany definicji 
małżeństwa. Społeczeństwo każdego stanu może swobodnie rozszerzać małżeń-
stwo na pary tej samej płci lub zachować historyczną definicję. Jednakże Sąd 
Najwyższy nie ma prawa nakazać każdemu stanowi obowiązkowego udzielenia 
ślubu parom jednopłciowym oraz uznawania takich związków za legalne mał-
żeństwa. Sędzia uznał, że decyzja większości jest aktem woli (act of will), a nie 
wyrokiem sądowym (legal judgment). Uprawnienie, które zostało uznane, nie 
ma podstawy ani w Konstytucji, ani w żadnym precedensie Sądu Najwyższe-
go. Zauważył, że skarżący nie wskazali żadnego enumeratywnie wymienionego 
w Konstytucji prawa podmiotowego, które zostało naruszone stanowymi usta-
wami. Podkreślił, że w Konstytucji nie ma „klauzuli Towarzystwa i Zrozumienia 

198 Ibidem.
199 Ibidem.
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czy Dostojeństwa i Godności (Nobility and Dignity)”. Skarżący wskazali nato-
miast, że stanowe ustawy naruszyły prawo (right) zawarte w klauzuli XIV po-
prawki, zgodnie z którą „wolności (liberty)” nie można pozbawić bez „należytego 
procesu sądowego”. Sędzia przyznał, że Sąd Najwyższy interpretował ją jako za-
wierającą element materialny, który chroni pewne interesy wolnościowe (liberty 
interests) przed ich naruszeniem przez władze stanowe. Następnie przedstawił 
szczegółową interpretację materialnego aspektu prawa do sprawiedliwego pro-
cesu, uznając, że większość sędziów źle go zinterpretowała200. 

Sędzia Roberts krytycznie ocenił też inne argumenty uzasadnienia wyroku. 
Przyznał, że większość z nich z taką samą skutecznością można zastosować wo-
bec związków poliamorycznych201 i wielożeństwa. Pisał, że: „»[j]eśli tutaj jest 
godność w więzi między dwoma mężczyznami lub dwiema kobietami, którzy 
starają się zawrzeć związek małżeński, i w ich autonomii dokonywania tak po-
ważnych wyborów [...]«, to dlaczego w więzi między trzema osobami, które 
korzystając ze swojej autonomii, starają się dokonać poważnego wyboru mał-
żeństwa, miałoby być mniej godności?”202. A zakończył swój sprzeciw żarliwym 
stwierdzeniem: „[j]eśli należysz do licznych Amerykanów – niezależnie od 
orientacji seksualnej – którzy popierają rozszerzanie małżeństw osób tej samej 
płci, jak najbardziej ciesz się z dzisiejszej decyzji. Celebruj osiągnięcie pożąda-
nego celu. Celebruj okazję do nowego wyrazu zaangażowania na rzecz partnera. 
Celebruj dostępność nowych korzyści. Ale nie celebruj Konstytucji. To nie miało 
z nią nic wspólnego”203. 

Zdecydowanie istotniejsze odniesienia do godności człowieka znalazły się 
w zdaniu odrębnym sędziego Thomasa. Sędzia Thomas uznał, że opinia większo-
ści stoi w sprzeczności nie tylko z Konstytucją, lecz także zasadami i wartościa-
mi, na których zbudowano amerykański naród i państwo. Dla uzasadnienia tej 
tezy wysunął argumenty wskazujące, że rozumowanie większości jest sprzeczne 
z klasycznym dla amerykańskiej tradycji prawnej i politycznej postrzeganiem 
dwóch idei: wolności i godności człowieka (human dignity)204. Pokazał, że od 
wieków (i to znacznie wcześniej niż od 1787 r.) wolność (liberty) rozumiana jest 
jako wolność (freedom) od ingerencji władzy, a nie prawo (entitlement) do rządo-
wych świadczeń. Ojcowie Założyciele stworzyli amerykańską Konstytucję po to, 
aby chronić jednostkę przed niechcianą ingerencją ze strony władzy. Tymczasem 
opinia większości powołała się na Konstytucję w imię „liberty” (sędzia Thomas 

200 Ibidem. 
201 Poliamoria (grec. poly – wiele, łac. amor – miłość) – wielomiłość, czyli praktyka budowania 

relacji i wchodzenia w związki emocjonalne i seksualne w tym samym czasie z więcej niż jedną 
osobą. 

202 Obergefell v. Hodges, 576 US ___ (2015).
203 Ibidem.
204 Ibidem. 
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umieścił ten termin w cudzysłowie), która nie zostałaby przez twórców Konsty-
tucji zaakceptowana, a co gorsza, nastąpiło to ze szkodą dla prawdziwej wolności 
(liberty), którą powinno się chronić. 

Thomas dla uzasadnienia swoje tezy odwołał się do poglądów Williama 
Blackstone’a, Johna Locke’a i Ojców Założycieli oraz wcześniejszych orzeczeń 
Sądu Najwyższego. Podkreślił, że nawet zakładając, że wolność (liberty) umiesz-
czona w klauzulach XIV poprawki obejmuje coś więcej niż tylko wolność od 
fizycznego przymusu, nie obejmowałaby ona tych rodzajów uprawnień, które 
uznała większość sędziów w uzasadnieniu wyroku. Co więcej, według sędziego 
Thomasa, niezależnie od tego, czy definiujemy wolność (liberty) jako wolność 
od ingerencji władzy, czy też szerzej – jako swobodę działania, skarżący w ża-
den sposób nie zostali jej pozbawieni. Zamiast tego władze stanowe odmówiły 
nadania im uprawnień przyznawanych przez rząd. Składający petycję twierdzą 
bowiem, że w sferze ich wolności leży prawo dostępu do przywilejów i świad-
czeń, które istnieją wyłącznie dzięki funkcjonowaniu władzy publicznej (m.in. 
domagają się świadczeń pieniężnych w postaci obniżonych podatków spadko-
wych w razie śmierci współmałżonka czy też odszkodowania w wypadku śmierci 
współmałżonka w wyniku wypadku przy pracy). Takie uprawnienia, jak podkre-
ślił sędzia Thomas, nie mają jednak nic wspólnego z klasycznym pojmowaniem 
wolności. Zakres, w jakim twórcy Konstytucji uznaliby naturalne prawo do mał-
żeństwa, mieszczące się w szerszej definicji wolności, z pewnością nie obejmuje 
roszczenia do prawnego uznania i rządowych świadczeń205.

W równie zasadniczy i krytyczny sposób sędzia odniósł się do zawartej 
w opinii większości koncepcji godności osób pozostających w związkach jed-
nopłciowych i godności człowieka. Sędzia wskazał, że zamierzeniem opinii 
większości było przyczynienie się do rozwoju godności par jednopłciowych. Jak 
jednak podkreślił sędzia, oczywistą wadą tego rozumowania jest to, że Konsty-
tucja nie zawiera żadnej klauzuli godności (no “dignity” Clause). Zresztą żadna 
władza publiczna nie jest w stanie przyznać komukolwiek godności (dignity). 
Jak bowiem zaznaczył, godność człowieka (human dignity) w amerykańskiej tra-
dycji polityczno-prawnej jest od dawna rozumiana jako wartość wrodzona (in-
nate). Twórcy Deklaracji niepodległości ogłosili, że „wszyscy ludzie są równi (all 
men are created equal)” i są „obdarzeni przez Stwórcę pewnymi niezbywalnymi 
prawami (endowed by their Creator with certain unalienable Rights)”. Oznaczało 
to wizję ludzkości, w której wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boga, a tym 
samym obdarzeni są wewnętrzną wrodzoną i nieodłączną wartością (inherent 
worth). Sędzia podkreślił, że „[w]izja ta jest podstawą, na której naród ten został 
zbudowany”206. 

205 Ibidem.
206 Ibidem.
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Następstwem tej zasady jest to, że godność ludzka nie może być odebrana 
przez żadną władzę publiczną. Jak wskazał sędzia Thomas, niewolnicy nie tracili 
swojej godności (their dignity) i człowieczeństwa z tego względu, że prawo po-
zwalało na ich niewolenie. Osoby przetrzymywane przez władze amerykańskie 
w czasie II wojny światowej w obozach internowania nie utraciły swojej godno-
ści (their dignity) z tego powodu, że zostały uwięzione. A wszyscy ci, którym 
odmówiono świadczeń rządowych, z pewnością nie tracą swojej godności (their 
dignity), ponieważ rząd odmawia im tych świadczeń. Rząd nie może obdarzyć 
człowieka godnością (dignity) ani nie może mu jej odebrać.

Sędzia Thomas wyraził stanowczą opinię, że tok rozumowania przedstawio-
ny w opinii większości jest niewłaściwy. Jak zauważył sarkastycznie, „przynaj-
mniej to rozumowanie nie może mieć wpływu na godność jednostek (the dignity 
of the persons), które są poniżane przez opinię większości”. Także zawarta w opi-
nii większości niepoprawna charakterystyka argumentów władz stanowych nie 
będzie miała wpływu na godność stron procesowych (the dignity of those liti-
gants). Myśl tę sędzia Thomas kontynuował, podkreślając, że odrzucenie przez 
większość sędziów ustaw zachowujących tradycyjną definicję małżeństwa nie 
będzie miało wpływu na godność ludzi (the dignity of the people), którzy w gło-
sowaniach powszechnych wyrazili poparcie dla tych regulacji. Unieważnienie 
tych ustaw nie może mieć wpływu na godność osób, które nadal stosują się do 
tradycyjnej definicji małżeństwa. A pogarda większości sędziów dla „rozumienia 
wolności i godności, na których naród ten został ufundowany (the understand- 
ings liberty and dignity upon which this Nation was founded)”, nie może mieć 
wpływu na godność Amerykanów (the dignity of Americans), którzy nadal w te 
wartości wierzą207.

Jak gorący był spór o to orzeczenie, wskazuje zakończenie sprzeciwu sędzie-
go Thomasa, które podobnie jak zakończenia pozostałych opinii, napisane jest 
z niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Sędzia wskazał, że kluczowe dokumenty 
dla amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej, jak Deklaracja niepodległości 
i Konstytucja, opierały się „na prostej prawdzie: wolność człowieka, nie wspo-
minając już o jego godności (one’s dignity)”, były czymś, co należy chronić przed 
państwem, a nie domagać się od państwa ich ustanowienia. Dzisiejsza decyzja 
Sądu Najwyższego odchodzi od tej reguły. Jest podyktowana pośpiechem i chę-
cią osiągnięcia pożądanego rezultatu. Z tego względu większość sędziów nie-
właściwie zinterpretowała klauzulę sprawiedliwego procesu, by ustanowić pra-
wa materialne (substantive rights), lekceważąc właściwe pojmowanie „wolności 
(liberty)” chronionej przez tę klauzulę i wypaczając zasady, na których powstały 
amerykański naród i amerykańskie państwo. Sędzia podsumował, że decyzja 

207 Ibidem.
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w sprawie Obergefell v. Hodges będzie miała „nieprzewidywalne konsekwencje 
dla naszej Konstytucji i naszego społeczeństwa”208. 

W kontekście powyższego orzeczenia warto wskazać na kilka kwestii istot-
nych dla niniejszych rozważań: zarówno godność, jak i godność człowieka są 
przywoływane w różnych kontekstach i znaczeniach zarówno w opinii większo-
ści, jak i w zdaniach odrębnych. W opinii większości mowa jest o godności czło-
wieka w znaczeniu równej i przyrodzonej wartości, przynależnej każdemu. Pod-
kreśla się w tym kontekście znaczenie autonomii i indywidualnych wyborów, 
a także jej znaczenie dla kobiet i osób homoseksualnych, choć w tych fragmen-
tach nie odróżnia się jej jasno od godności pewnych grup, tj. wartości jednostki 
opartej na pewnych szczególnych cechach (orientacji seksualnej). Jednocześnie 
jednak wskazuje się na godność jako cechę, którą można nabyć w drodze mał-
żeństwa, gdyż zawarcie małżeństwa nobilituje małżonków, nadając im wyższą 
godność aniżeli osób będących w innych związkach. W takim kontekście god-
ność rozumiana jest albo jako cecha instytucji prawnej (małżeństwa), albo jako 
wartość nabywana przez określone postępowanie (zawarcie małżeństwa), albo 
jako ranga lub status społeczny (osoba będąca w związku małżeńskim).

Warto bardziej szczegółowo przeanalizować ostatni akapit opinii większo-
ści – pojawia się w nim bezpośrednie odniesienie do idei godności człowieka 
jako równej wartości przynależnej wszystkim i którą prawo, a zwłaszcza Konsty-
tucja, ma obowiązek chronić. Równie istotne jest to, czego w zakończeniu brak. 
Nie ma w nim bowiem ani odwołania do wolności, ani bezpośredniego odwoła-
nia do równości (jedynie w formie pośredniej – jako przymiotnik towarzyszący 
godności), mimo że w całym uzasadnieniu obie te wartości odgrywają niezwy-
kle istotną rolę. Wolność pojmowana jako autonomia jednostki w najbardziej 
prywatnej sferze, tj. relacji intymnych, pojawia się w wielu miejscach. Podobnie 
równość, pojmowana jako równość wobec prawa rodzinnego, także jest przywo-
ływana w wielu miejscach. W zdaniach kończących tak niezwykle ważną opinię 
większości sędzia Kennedy zdecydował odwołać się jednak wyłącznie do godno-
ści pojmowanej jako równa wartość wszystkich ludzi. Wskazuje to na niezwykle 
istotną rolę, jaką tak rozumiana godność odegrała w tym orzeczeniu. Z drugiej 
jednak strony pada tam stwierdzenie o przyznaniu (grant) prawa. Nie ma zatem 
tu mowy o uznaniu (declare) ani o traktowaniu godności jako wartości, a jedynie 
jako jednego z praw chronionych przez Konstytucję. 

Za równie fundamentalne uznać należy rozważania sędziego Thomasa, który 
zdefiniował godność człowieka jako wrodzoną, równą, powszechną i nieodłącz-
ną wartość każdego człowieka. Wskazał jej miejsce w amerykańskim porządku 
polityczno-prawnym – to fundament, na którym jest zbudowany cały system. 

208 Ibidem.
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Podkreślił, że godność człowieka nie jest uprawnieniem, którego dostarczenia 
można domagać się od państwa.

Warto również zauważyć, że opinia sędziego Thomasa jest także charakte-
rystyczna dla amerykańskiej tradycji opisywania godności człowieka. Sędzia za-
miennie używa takich terminów, jak dignity i human dignity, nie różnicując ich. 
O tym, czy pisze o bezcennej wartości przynależnej każdemu człowiekowi, czy 
też o randze społecznej (lub innym znaczeniu), wynika dopiero z kontekstu, 
w jakim używa danego terminu.

5.  Incydentalne konteksty prawne  
powiązane z klauzulami XIV poprawki

Kwestia godności w znaczeniu równej wartości przynależnej każdemu czło-
wiekowi pojawiała się także incydentalnie w innych kontekstach w związku z pra-
wami obywatelskimi. Jako przykład tych epizodycznych odniesień może służyć 
sprawa Bush v. Gore209 z 2000 r., dotycząca praw wyborczych, oraz McDonald 
v. Chicago210 z 2010 r., odnosząca się do II poprawki i prawa do posiadania bro-
ni oraz zastosowania wobec stanów klauzuli sprawiedliwego procesu z XIV po-
prawki. 

Wyrok w sprawie Bush v. Gore był jedną z najgłośniejszych decyzji, jakie 
podjął Sąd Najwyższy, decydował on bowiem o faktycznym wskazaniu zwy- 
cięzcy w wyborach prezydenckich w 2000 r. Trzeba jednak pamiętać, że Sąd Naj-
wyższy swoją opinię ograniczył jedynie do rozpatrywanej sprawy, odżegnując się 
od tworzenia nowego precedensu.

Po ogłoszeniu wyników wyborów we wszystkich stanach z wyjątkiem Flo-
rydy okazało się, że żaden z dwóch kandydatów (ani George W. Bush, ani Al 
Gore) nie zdobył wymaganej prawem liczby 271 głosów elektorskich. Głosy 
elektorskie Florydy stały się zatem czynnikiem decydującym o wygranej. Tym-
czasem w tym stanie oficjalna przewaga kandydata Partii Republikańskiej nad 
jego przeciwnikiem wyniosła jedynie 537 głosów. Z tego względu na wniosek 
demokratów zarządzono ponowne przeliczenie głosów. Wskutek perturbacji 
związanych z określeniem dokładnej liczby głosów oddanych na obu kandyda-
tów 8 grudnia 2000 r. Sąd Najwyższy Florydy zarządził między innymi, że ręcz-
ne liczenie kart do głosowania w ostatnich wyborach prezydenckich powinno 
być przeprowadzone we wszystkich okręgach, gdzie wcześniejsze maszynowe 
liczenie głosów odrzuciło niektóre głosy jako nieważne. Od tej decyzji odwołał 
się George W. Bush.

209 Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000).
210 McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742 (2010).

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



272

Sąd Najwyższy w opinii per curiam większością 5 do 4 głosów stwierdził, że 
z uwagi na ustawowe terminy, stosując te same kryteria, nie można ponownie 
przeliczyć ręcznie wszystkich kart do głosowania. Równocześnie większością 
7 do 2 głosów unieważnił decyzję Sądu Najwyższego Florydy z 8 grudnia o po-
nownym skontrolowaniu 43 tys. kart do głosowania, wcześniej odrzuconych 
przez maszyny liczące jako nieważne. Uzasadniając swoją decyzję konieczno-
ścią traktowania wszystkich wyborców w sposób równy, odwołał się do idei 
godności człowieka przynależnej każdemu wyborcy w sposób powszechny 
i równy. 

Sąd Najwyższy wskazał, że prawo do głosowania ma charakter podstawowy 
(fundamental). Kluczowe jest to, co decyduje o takim, a nie innym jego cha-
rakterze. Sąd wskazał, że jednym ze źródeł podstawowej natury tego upraw-
nienia jest jednakowa waga przypisywana każdemu głosowi i równa godność 
przynależna każdemu wyborcy (the equal dignity owed to each voter). Z tego 
też względu prawo to jest chronione klauzulą równej ochrony praw. Ta równa 
ochrona dotyczy również sposobu wykonywania prawa do głosu. Po przyzna-
niu prawa do głosowania na równych warunkach władze stanowe nie mogą, 
w drodze późniejszego arbitralnego i rozbieżnego traktowania (later arbitrary 
and disparate treatment), głosom różnych osób nadawać różną wartość211. 

Dla niniejszych rozważań kluczowa jest właściwa interpretacja użytego ter-
minu, ponieważ w tym wypadku Sąd Najwyższy nie użył zwrotu godność czło-
wieka. Niemniej wskazanie, że prawo do głosu ma charakter fundamentalnego 
uprawnienia chronionego przez klauzulę XIV poprawki jasno pokazuje, że rów-
nej godności przynależnej każdemu nie należy rozumieć jako godności w zna-
czeniu statusu społecznego, lecz równej powszechnej wartości przynależnej 
każdemu. 

Natomiast sprawa McDonald v. Chicago to jedna z landmark cases doty-
czących II poprawki i prawa do posiadania broni. W tym wypadku odniesienia 
do idei godności człowieka pojawiły się w zdaniu odrębnym sędziego Steven-
sa. Mimo że kontekst II poprawki jest drugorzędny dla problemu badawczego, 
a odwołania pojawiają się jedynie w sprzeciwie, warto pokusić się o bardziej 
szczegółową analizę opinii sędziego Stevensa, gdyż zawiera ona w sobie ważne 
stwierdzenia ukazujące odmienność znaczeń idei godności człowieka w ame-
rykańskim systemie prawa i skomplikowane relacje łączące ją z innymi ideami 
leżącymi u podstaw tego systemu. Jednocześnie omówiona zostanie kontrargu-
mentacja zawarta w opinii zbieżnej sędziego Scalii. 

Sprawa McDonald v. Chicago była efektem wcześniejszego wyroku (District 
of Columbia v. Heller212) z 2008 r., w którym Sąd Najwyższy orzekł o niekon-

211 Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000).
212 District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008). 
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stytucyjności federalnego zakazu posiadania krótkiej broni palnej na teryto-
rium Dystryktu Kolumbii. Wobec powyższego skarżący wskazywali, że II po-
prawka powinna mieć zastosowanie również do ustawodawstwa stanowego, 
w tym wypadku do regulacji uchwalonych w Chicago. Jeden ze skarżących, Otis  
McDonald (76-letni emerytowany inżynier), argumentował, że – ze względu na 
działalność gangów handlujących narkotykami – okolica, w której mieszka, jest 
niebezpieczna (pięciokrotnie włamywano się do jego mieszkania), dlatego też 
krótka broń palna potrzebna mu jest do samoobrony (a takiej funkcji nie może 
pełnić posiadana przez niego strzelba myśliwska). Wskutek odwołań od wyro-
ków sądów niższej instancji, które odrzucały wniosek McDonalda, sprawa trafiła 
pod obrady Sądu Najwyższego. 

Sąd Najwyższy większością 5 do 4 głosów uchylił wcześniejszy wyrok i orzekł, 
że ze względu na XIV poprawkę prawo do posiadania broni zawarte w II popraw-
ce musi być respektowane także przez władze stanowe. Z opinią większości nie 
zgodził się sędzia Stevens. 

Stevens, wychodząc od wskazania, że przedmiotowa sprawa ma charakter 
materialnego aspektu klauzuli sprawiedliwego procesu, podkreślił jej najważ-
niejsze elementy w tym kontekście. Po pierwsze, przypomniał, że prawa (rights) 
chronione przez klauzulę sprawiedliwego procesu nie mają jedynie charakteru 
proceduralnego. Po drugie, podkreślił ugruntowaną w dotychczasowej praktyce 
orzeczniczej regułę, wedle której ten aspekt klauzuli XIV poprawki jest zasad-
niczo kwestią wolności osobistej (personal liberty). I to właśnie klauzula wolno-
ści (liberty clause) zawarta w XIV poprawce stanowi, według sędziego Stevensa, 
podstawę najważniejszych osiągnięć w tej sferze. Dzięki niej w życie wprowadza-
ne jest w praktyce przyrzeczenie zawarte w samej Konstytucji, że określony po-
ziom godności i autonomii będzie zagwarantowany wszystkim osobom (dignity 
 and self-rule will be afforded to all persons)213.

Sędzia Stevens zaznaczył, że dotychczasowe reguły oparte na precedensach, 
zamiast szukać jednoznacznego rozumienia klauzuli wolności, raczej w sposób 
opisowy wyjaśniały jej koncepcyjny rdzeń (conceptual core). Biorąc je pod uwa-
gę, można określić, że klauzula wolności zawarta w XIV poprawce chroni przede 
wszystkim zdolność do samodzielnego definiowania własnej tożsamości, prawo 
jednostki do podejmowania określonych decyzji o ogromnej wadze dla swojej 
przyszłości lub przyszłości własnej rodziny oraz prawo do bycia szanowanym 
jako człowiek (the right to be respected as a human being). Dodatkowo chroni 
takie wartości, jak: samostanowienie (self-determination), integralność cielesna, 
wolność sumienia, relacje intymne, równość polityczna, godność (dignity) i sza-
cunek (respect)214. Jak jednak zauważył sędzia, uznanie i zadeklarowanie nowego 

213 McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742 (2010).
214 Ibidem. 
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prawa opartego na klauzuli wolności jest niezwykle ważnym krokiem w rozwoju 
praw obywatelskich, gdyż do pewnego stopnia umieszcza to uprawnienie poza 
areną debaty publicznej i działań legislacyjnych. Sędzia Stevens uznał, że po-
winno to następować, gdy w kontekście tego uprawnienia pewne podstawowe 
aspekty podmiotowości (personhood) i godności (dignity) wymagają podstawo-
wego poziomu ochrony. Tak więc uznanie sędziowskie w tej kwestii jest mocno 
ograniczone215.

Sędzia przyznał też, że wniosek skarżącego motywowany jest ważnym inte-
resem, a jego argumenty trudno uznać za nieistotne. Decyzja o trzymaniu goto-
wej do użycia broni w domu jest często motywowana chęcią ochrony życia, wol-
ności i mienia. Biorąc pod uwagę wagę takiej decyzji, sędzia Stevens porównał ją 
w pewnych aspektach do decyzji dotyczących edukacji i wychowania dzieci. Jest 
to bowiem decyzja, która może mieć poważne konsekwencje dla każdego człon-
ka rodziny. Podstawową kwestią jest bowiem to, czy pożądane korzyści w za-
kresie bezpieczeństwa przeważają nad ryzykiem umyślnego lub przypadkowego 
niewłaściwego użycia, które może skutkować śmiercią. Sędzia Stevens zauważył, 
że wielu Amerykanów na to pytanie odpowiada twierdząco. Jest to efekt wiary 
w to, że każdy ma do tego niezbywalne prawo, będące aspektem „najwyższej 
godności człowieka (the supreme human dignity)” do bycia panem własnego 
losu, zamiast podopiecznym będącym pod opieką państwa. Często opiera się 
to na tradycjach rodzinnych i głęboko zakorzenionych przekonaniach, które są 
aspektem indywidualnej autonomii (individual autonomy), nad którą rząd może 
nie mieć kontroli216. 

W konkluzji jednak sędzia odmówił skarżącemu prawa do posiadania broni 
wedle własnego uznania i bez żadnych ograniczeń. Wśród szeregu argumentów 
ponownie znalazło się odwołanie do idei godności. Sędzia bowiem zauważył, że 
posiadanie szczególnego rodzaju broni palnej nie jest decydujące dla realizacji 
w życiu takich wartości, jak: autonomia, godność lub polityczna równość (auton- 
omy, dignity, or political equality)217. 

Powyższe rozważania wyraźnie pokazują, w jak wielu kontekstach pojawiło 
się odniesienie do idei godności człowieka, w tym w znaczeniu kluczowym dla 
problemu badawczego. Różne są nie tylko znaczenia, ale i funkcje, jakie przypi-
sał tej idei sędzia Stevens. W połączeniu z autonomią wskazał ją jako wartość, 
której realizacja leży w sferze stosowania XIV poprawki w kontekście zapewnie-
nia jak najszerszej wolności jednostki. Wymieniając ją w szeregu innych warto-
ści, określił ją jako element rdzenia materialnego aspektu klauzuli sprawiedliwe-
go procesu. Jednocześnie jednak wskazał jej funkcjonalny aspekt, uznając, że to 

215 Ibidem. 
216 Ibidem. Co niezwykle ciekawe, sędzia Stevens zacytował tu fragment zdania odrębnego 

sędziego Scalii ze sprawy Indiana v. Edwards (2008). 
217 McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742 (2010).
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właśnie ochrona pewnych aspektów bycia człowiekiem i konieczność zagwaran-
towania poszanowania przynależnej mu godności stanowią ważne wskazówki 
przy deklarowaniu, że dane uprawnienie jest chronione przez XIV poprawkę. 
Z drugiej strony zaś podkreślił rozumienie idei godności człowieka jako funda-
mentu autonomii każdego człowieka, z którego wypływa szereg praw i wolno-
ści, jak chociażby prawo do noszenia broni. Interpretując powyższe rozważania, 
warto wskazać, że pomimo używania różnych terminów sędzia Stevens odnosił 
się do pewnej wartości przynależnej każdemu człowiekowi, która jest źródłem 
praw i wolności, a prawo ma za zadanie jej ochronę i poszanowanie. 
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Rozdział IV

Idea godności człowieka  
we współczesnej amerykańskiej  
doktrynie prawa 

1.  Wprowadzenie

Celem niniejszego rozdziału jest prześledzenie ewolucji postrzegania idei 
godności człowieka w amerykańskiej nauce prawa. Właściwa realizacja tego za-
mierzenia wymusza chronologiczny układ treści, w innym bowiem wypadku nie 
byłoby możliwe prześledzenie ewolucji poglądów amerykańskiej jurysprudencji 
w kontekście problemu badawczego. 

Pewnym zaskoczeniem – zwłaszcza dla europejskiego czytelnika – może być 
fakt, iż idea godności człowieka w 2. poł. XX w. najpierw „odrodziła” się nie w myśli 
polityczno-prawnej, lecz w orzecznictwie Sądu Najwyższego i dopiero doświad-
czenia praktyki orzeczniczej stały się podstawą do rozważań doktrynalnych. Fakt 
ten dobitnie ukazuje wyjątkową rolę Sądu Najwyższego w amerykańskiej nauce 
prawa i dodatkowo potwierdza zasadność wyboru przyjętej przez autora metody 
badania przede wszystkim prawa w działaniu (tj. rozstrzygnięć Sądu Najwyższe-
go), a dopiero potem uzupełniająco poglądów amerykańskiej jurysprudencji. Bez 
wątpienia jednak te rozważania są koniecznym elementem uzupełniającym próby 
konstruowania odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

Jordan J. Paust na początku lat 80. w kwestii miejsca godności człowieka we 
współczesnej amerykańskiej nauce prawa z pewnym zaskoczeniem stwierdził, 
że ten ważny i istotny element wielu rozstrzygnięć Sądu Najwyższego, odnoszą-
cych się do najważniejszych amerykańskich praw obywatelskich, nie doczekał 
się żadnej próby teoretycznoprawnego lub doktrynalnego uporządkowania. Jak 
zauważył Paust, coraz bardziej znacząca reguła konstytucyjna w praktyce kształ-
towała się bez oparcia w szeroko rozumianej nauce prawa. Ta zaś była jedynie 
źródłem nielicznych wskazówek lub prób doprecyzowania pojmowania godności 
człowieka obecnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego1. Podobne stwierdzenie 
pojawiło się jeszcze w pierwszej dekadzie XXI w., gdy Leslie M. Henry zauważyła,  

1 J.J. Paust, Human Dignity, op. cit., s. 150. 
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że pomimo głębokich nieporozumień co do wartości normatywnej, praktycznej 
i prawnej, coraz większa obecność godności w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
spotkała się z niewielkim zainteresowaniem2, a znaczenie idei godności człowie-
ka w amerykańskim prawie konstytucyjnym w dużej mierze pozostało niezba-
dane3. 

Na marginesie jedynie warto wskazać, że idea godności człowieka była i jest 
obiektem znaczącego zainteresowania amerykańskiej filozofii i etyki. Przykła-
dem tego typu rozważań są poglądy Alana Gewirtha4, Williama Parenta czy Ro-
nalda Dworkina. Zresztą te rozmyślania nie pozostały bez echa w amerykańskiej 
nauce prawa, o czym świadczyć mogą odwołania do nich, które można znaleźć 
w doktrynie prawa konstytucyjnego od lat 90., poza tym często trudno wskazać 
wyraźną granice między tymi naukami. Przykładowo David J. Luban specjalizu-
je się zarówno w etyce, filozofii, jak i prawie międzynarodowym, a rozważania 
wspomnianych wyżej Gewirtha i Parenta odnoszą się także do sfery prawa. Na-
tomiast poglądy Dworkina odnoszą się do niezwykle szerokiego spektrum kwe-
stii, od moralności i etyki po teorię i filozofię prawa. 

Fakt relatywnie późnego systemowego zainteresowania amerykańskiej ju-
rysprudencji ideą godności w orzecznictwie Sądu Najwyższego miał bezpośred-
ni wpływ na układ treści niniejszego rozdziału. Pierwsze próby analizy istoty, 
miejsca i funkcji godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego, a co za 
tym idzie – pośrednio w całym systemie amerykańskiego prawa, nastąpiły w la-
tach 80. i 90. Dopiero jednak pierwsza dekada XXI w. przyniosła kilka zwartych 
propozycji typologii amerykańskich koncepcji godności człowieka. 

2 L.M. Henry, The Jurisprudence of Dignity, University of Pennsylvania Law Review 160(1), 2011, 
s. 175.

3 Ibidem, s. 176. 
4 Alan Gewirth (1912–2004) – profesor filozofii Uniwersytetu Chicagowskiego, filozof etyki 

i polityki, autor m.in. książek: Reason and Morality (Chicago 1978), Human Rights: Justification and 
Applications (Chicago 1982), The Community of Rights (Chicago 1996), Self-Fulfillment (Princeton  
1998). Wśród tekstów Gewirtha, w których pojawiają się znaczące odniesienia do idei godności 
człowieka, warto wskazać: Basis and Content of Human Rights, Georgia Law Review 13, 1978-1979, 
s. 1143–1170; Are There Any Absolute Rights?, The Philosophical Quarterly 31(122), 1981, s. 1–16 (po pol-
sku jako: Czy istnieją uprawnienia absolutne?, [w:] Współczesna filozofia polityki, pod red. D. Pie- 
trzyk-Reeves i B. Szlachty, Kraków 2003, s. 222–236); Why Agents Must Claim Rights. A Reply, The 
Journal of Philosophy 79(7), 1982, s. 403–410; Professional Ethics. The Separatist Thesis, Ethics 
96(2), 1986, s. 282–300; Why Rights Are Indispensable?, Mind. New Series 95(379), 1986, s. 329–344; 
Ethical Universalism and Particularism, The Journal of Philosophy 85(6), 1988, s. 283–302; Dignity 
as the Basis of Rights, [w:] The Constitution of Rights. Human Dignity and American Values, pod 
red. M.J. Meyera i W.A. Parenta, Ithaca–London 1992, s. 10–28. Za najistotniejszą z punktu widzenia 
idei godności człowieka należy uznać pracę Self-Fulfillment, w której cały jeden rozdział poświęco-
ny jest roli idei godności człowieka jako fundamentu współczesnego systemu ochrony praw czło-
wieka („Human Dignity as the Basis of Rights”). 
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Nie oznacza to bynajmniej, że szeroko pojęta amerykańska jurysprudencja5 
ignorowała pojawienie się idei godności człowieka w systemach prawnych XX w.  
Pierwszym istotnym powojennym kontekstem były dyskusje nad wpływem nowo 
powstałego międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka na amerykań-
ski system praw obywatelskich. Mimo iż współczesna refleksja nauki prawa ame-
rykańskiego nad miejscem idei godności człowieka w prawie międzynarodowym 
jest poza ramami przedmiotu badań (przykładowo poglądy Myresa McDougalla 
i Harolda D. Lasswella, Jamesa Q. Whitmana, Marthy C. Nussbaum6), konieczne 
jest chociażby szkicowe przybliżenie jej poglądów w okresie powstawania powo-
jennego ładu międzynarodowego i tworzenia się po II wojnie światowej systemu 
ochrony praw człowieka. 

Przeprowadzona w rozdziale I analiza orzeczeń Sądu Najwyższego, uzupeł-
niona o filozoficzne i polityczno-prawne rozważania towarzyszące rodzącemu 
się państwu, wykazała, że w chwili powstania Stanów Zjednoczonych Amery-
kanie dysponowali pewną koncepcją godności człowieka. Jednocześnie jednak 
badanie orzeczeń Sądu Najwyższego z późniejszego okresu, tj. wieku XIX, wska-
zało, że ta idea nie zakorzeniła się w procesie stosowania prawa, pozostawia-
jąc relatywnie niewiele bezpośrednich i pośrednich śladów. Zmiany nastąpiły 
w latach 40. XX w., kiedy to idea godności człowieka na nowo zaczęła wpływać 
na interpretację praw obywatelskich i powracać do świadomości jurysprudencji 
amerykańskiej. 

5 Autor używa tego terminu jako łącznej kategorii dla amerykańskiej ogólnej nauki o prawie 
oraz amerykańskiej doktryny prawa. 

6 Martha C. Nussbaum (ur. 6.05.1947) – amerykańska filozof prawa i polityki, etyk, profesor 
prawa i etyki na Uniwersytecie Chicagowskim; urodzona w Nowym Jorku; studiowała filologię kla-
syczną i filozofię na Uniwersytecie Harvarda, gdzie obroniła doktorat; jej zainteresowania naukowe 
łączą tak różne dziedziny, jak: filozofia starożytna, filozofia polityki i prawa, etyka, prawa człowie-
ka ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, problematyka współczesnego 
feminizmu i dyskryminacji kobiet, zwłaszcza w krajach rozwijających się, prawa zwierząt; wśród 
jej bogatej twórczości warto wymienić: Plato’s ‘Republic’: The Good Society and the Deformation of 
Desire (Washington 1998); Sex & Social Justice (Oxford–New York 2000); Women and Human Deve-
lopment: The Capabilities Approach (Cambridge–New York 2000); Hiding From Humanity Disgust, 
Shame, and the Law (Princeton 2004); Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Member-
ship (Cambridge 2006); From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law 
(Oxford–New York 2010); Creating Capabilities: The Human Development Approach (Cambridge 
2010); Political Emotions: Why Love Matters for Justice (Cambridge 2013); Anger and Forgiveness: 
Resentment, Generosity, Justice (New York 2016; polskie wydanie: Gniew i wybaczanie: uraza, wiel-
koduszność, sprawiedliwość, tłum. J. Kolczyńska, Warszawa 2016), inne pozycje wydane w języku 
polskim: Czy powstanie klon człowieka?: fakty i fantazje, pod red. M. Nussbaum i C.R. Sunsteina, 
tłum. A. Twardowska-Pozorska et al. (Warszawa 2000); W trosce o człowieczeństwo: klasyczna 
obrona reformy kształcenia ogólnego, tłum. Ł. Pawłowski, (Wrocław 2008); Nie dla zysku: dlacze-
go demokracja potrzebuje humanistów, (Warszawa 2016). W wypadku dorobku Nussbaum trudno 
właściwie wskazać zamknięty zbiór tekstów, w których odwołuje się do idei godności człowieka. 
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Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego przeprowadzona w pierwszej części 
rozdziału II pokazała, że idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego pojawiła się już podczas II wojny światowej. Odniesienia do niej wyprze-
dziły więc uchwalenie Powszechnej deklaracji praw człowieka, powstanie ONZ 
oraz całego międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Trzeba jednak 
odpowiedzieć na pytanie, jak amerykańska nauka prawa w latach powojennych, 
komentując rodzący się ład międzynarodowy, postrzegała ideę godności czło-
wieka, a zwłaszcza jej pochodzenie. Gdyby bowiem okazało się, że jest ona trak-
towana jako wartość obca amerykańskiej tradycji, byłby to poważny argument 
przeciwko tezie o przynależności idei godności człowieka do amerykańskiej tra-
dycji prawnej, tak silnie obecnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego w 2. poł. 
wieku XX i początku XXI. Konieczne zatem jest prześledzenie amerykańskiej 
nauki prawa w aspekcie dyskusji i komentarzy odnoszących się do powstającego 
systemu prawnomiędzynarodowego w końcu lat 40. i w latach 50. Właśnie temu 
zagadnieniu poświęcony jest pierwszy punkt niniejszego rozdziału. 

Drugim zagadnieniem poruszanym w tym rozdziale jest doktryna prawa sę-
dziego Williama Brennana, który godność człowieka uczynił centralną wartością 
swoich poglądów na prawo; zostały one zrekonstruowane w odniesieniu do prak-
tycznie całego okresu, kiedy był sędzią Sądu Najwyższego (także po przejściu na 
emeryturę), jednakże szczególny nacisk położony został na lata 60., 70. i 80. 

Rozważania w trzecim podrozdziale obejmują lata 80. i 90., kiedy to ame-
rykańscy badacze praw obywatelskich, prawa konstytucyjnego i orzecznictwa 
Sądu Najwyższego zaczęli w sposób systematyczny zwracać uwagę na rosnącą 
rolę godności człowieka w orzecznictwie. Niemniej dopiero pierwsza dekada 
XXI w. przyniosła pierwsze próby syntez i typologii amerykańskich koncepcji 
godności (punkt czwarty). 

2.  Powojenna debata  
nad wpływem prawnomiędzynarodowej  
idei godności człowieka na amerykański system  
ochrony praw obywatelskich

Powstający w latach 40. i 50. nowy ład międzynarodowy wraz z systemem 
ochrony praw człowieka pobudzał amerykańskich przedstawicieli juryspruden-
cji do licznych dyskusji i polemik w wielu kontekstach. Był także przyczynkiem 
do licznych debat na temat wpływu systemu międzynarodowego na wypraco-
wany przez ponad stulecie system ochrony praw obywatelskich oparty na Kon-
stytucji i Karcie Praw. Jeśli zatem takie wątpliwości budził cały system, warto 
zastanowić się, czy równie wielkie wątpliwości dotyczyły jego fundamentu,  
tj. idei godności człowieka. 
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Jedną z pierwszych konstatacji, jakie nasuwają się po lekturze artykułów, 
wykładów, mów i analiz prawniczych okresu powojennego, jest przekonanie 
amerykańskich jurystów, że idea godności człowieka jest silnie zakorzeniona 
w amerykańskim dziedzictwie polityczno-prawnym. Myśl taką wprost wyraził 
przewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników (American Bar 
Association, ABA) E. Smythe Gambrell. Podkreślił, że „przez trzysta lat nasi lu-
dzie pielęgnowali duchową koncepcję”, wedle której uprawnienia człowieka do-
tyczące jego wolności przynależą mu osobiście, a nie pochodzą od państwa. We-
dług Gambrella to założenie zostało zawarte w Deklaracji niepodległości, a jego 
realizacja w praktyce pozwoliła nie tylko na poszanowanie godności człowieka 
(human dignity), ale i osiągnięcie wyższego poziomu ogólnospołecznej zamoż-
ności i bogactwa. Zakorzenienie godności człowieka w tradycji amerykańskiej 
Gambrell podkreślił w kolejnym zdaniu, pisząc, że takie wielkie „prawdy ludz-
kości nie rodzą się w każdym nowym pokoleniu. Wynikają one z wieloletniego 
doświadczenia”7. Oczywiście ich poznawanie, nowe interpretacje, czy nawet po-
nowne odkrywanie są nieuniknione i wynikają z cech ludzkiej natury. Jak ujął to 
przewodniczący ABA: „[n]iezaspokojone pragnienie człowieka wiedzy o sobie 
i swoim otoczeniu oraz o siłach, które na niego działają, nadaje życiu jego sens 
i cel oraz wieńczy je nieodwoływalną godnością (final dignity)”8. 

W podobnym tonie wypowiadał się amerykański mąż stanu i prawnik Dean 
Acheson, komentując powstawanie powojennej wspólnoty międzynarodowej. 
Podkreślił bowiem, że kamieniem węgielnym amerykańskiego społeczeństwa 
jest postrzeganie wolności w dwóch aspektach. Pierwszym jest traktowanie każ-
dego obywatela jako celu samego w sobie, z czego wynika fundamentalna zasada 
Wartości Człowieka (Worth of Man). Drugim jest postrzeganie obywatela jako 
członka wspólnoty, który przyczynia się swym działaniem do jej dobra wspólne-
go, z czego wynika zasada Jedności Społeczeństwa (Unity of Society). Acheson 
dobitnie podkreślił, że idea wartości człowieka, oparta na fakcie, że wszyscy lu-
dzie rodzą się równi, została „wbita w naszą tradycję demokratyczną na kowa-
dłach rewolucji i wojny domowej”. Dlatego każdy Amerykanin jest mocno i pra-
womocnie świadom swojej indywidualnej godności (individual dignity), z której 
wynikają uprawnienia do własnego zdania, własnej wiary i własnej polityki9. 

Acheson uznał, że te przekonania nie są wyłączną własnością Anglosasów 
czy Amerykanów – są to aspekty ideału wolności, który rozpowszechnił się na 
całym świecie wraz z narodzinami systemu prawa międzynarodowego. Obydwie 
te zasady – jedność społeczeństwa i wartość człowieka – znalazły swój najwznio-

7 E.S. Gambrell, Challenge of a New Day, Mercer Law Review 7(2), 1955–1956, s. 243. 
8 Ibidem, s. 243–244. 
9 D.G. Acheson, Development of the International Community, Proceedings of the American 

Society of International Law 46, 1952, s. 20. 
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ślejszy symboliczny i praktyczny wyraz w najważniejszym akcie prawa między-
narodowego – utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych10. 

W podobnym tonie wypowiadali się inni komentatorzy i publicyści naj-
ważniejszych amerykańskich periodyków prawniczych. W artykule opubliko-
wanym w 1952 r. w prestiżowym „New York University Law Review” znaleźć 
można apel, aby zarówno tworząc prawo, jak i je interpretując, uwzględniano 
amerykańskie „tradycyjne przekonania dotyczące sprawiedliwości i godności 
człowieka (traditional views concerning justice and the dignity of man). Te ide-
ały amerykańskiej kultury „są ucieleśnione w naszym prawie, ale przenikają 
także zwykłe relacje naszego codziennego życia jako wspólnoty”. Jedną z nich 
jest idea godności jednostki (the dignity of the individual). Składa się na nią 
szereg reguł, które zawarte są w amerykańskim systemie prawnym. Po pierw-
sze, każdy człowiek, niezależnie od rasy, wyznania, koloru skóry, pochodze-
nia narodowego czy kondycji społecznej posiada pewną wewnętrzną wartość. 
Po drugie, tylko dlatego, że jest istotą ludzką, ma pewne niezbywalne prawa, 
których nie można ograniczyć lub zlikwidować, czy to w drodze stosowania 
prawa, czy też wskutek aktywności pozaprawnej. Po trzecie, wszyscy ludzie są 
równi wobec prawa, tzn. że mają prawo do tego, aby ich sprawa w sądzie zosta-
ła przedstawiona i wysłuchana bez żadnych uprzedzeń. Każdy człowiek jako 
podejrzany ma prawo być sądzony przez równych sobie zgodnie z ustalonymi 
praktykami i tradycjami demokratycznego i sprawiedliwego systemu prawne-
go. Po czwarte, przysługuje mu prawo domniemania niewinności. Po piąte, 
tak jak każdy ma prawo do ochrony swej własności, tak ma prawo do obrony 
swego dobrego imienia. Wreszcie na koniec, wśród elementów amerykańskiej 
koncepcji godności jednostki, autor wskazał gwarancje wolności myśli, słowa, 
zgromadzeń i wyznania, gdyż jak podkreślił: „tylko dopóki ludzie mogą swo-
bodnie zbierać się i rozmawiać, a także poznawać różne sposoby rozwiązywa-
nia problemów ludzkich, dopóty może trwać demokracja”11. 

Warto podkreślić, że autor tych słów zdawał sobie sprawę z rozbieżności mię-
dzy przywoływanymi ideałami, które według niego składały się na amerykańską 
wizję godności człowieka, a rzeczywistością polityczną i społeczną Stanów Zjed-
noczonych. Wskazał bowiem, że wiara w wewnętrzną wartość każdego człowie-
ka przez wiele lat doznawała wielu naruszeń w codziennym życiu, a wielu jego 
rodaków wykazywało wręcz nieludzkie lekceważenie godności swoich współo-
bywateli (the dignity of their fellow citizens)12. Podobne stwierdzenie można zna-
leźć w równie prestiżowym czasopiśmie „A.B.A. Journal”, gdzie w 1953 r. w jed-
nym z artykułów podkreślono, że „coraz większe uznanie dla wartości i godności 

10 Ibidem, s. 23. 
11 E.J. McGrath, Humanities and the Law, New York University Law Review 27(1), 1952, s. 59.
12 Ibidem, s. 61. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



282

jednostki (the worth and dignity of the individual) jest jednym z najwyższych 
osiągnięć człowieka Zachodu”13.

Poszanowanie godności człowieka, rozumianej jako wartość każdego czło-
wieka, silnie wiązano z amerykańską tradycją oraz systemem demokratycznym. 
Przykładowo Leonard P. Aries podkreślił, że Amerykanie wierzą, że „demokra-
cja jest bardziej dojrzałą formą rządów we współczesnym świecie”, istotą tej for-
my sprawowania władzy jest zaś uznanie wielkiej wartości jednostki jako istoty 
ludzkiej (the great worth of the individual as a human being)14. Podkreślił, że  
„[d]emokracja żyje wtedy, gdy prawa jednostki jako istoty ludzkiej są chronione”. 
Stany Zjednoczone w ciągu swojej historii wskazywały, że prawa człowieka nada-
ją powagę wartości jednostki (worth of the individual), przyznając równość szans 
każdemu człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie czy narodo-
wość. Aries podkreślił, że ta wiara w przynależną każdemu wyjątkową wartość 
jest silnie zakorzeniona w amerykańskiej tradycji. Jak pisał: „[w]ierzymy, że za-
gwarantowanie tych praw człowieka gwarantuje poszukiwanie prawdy. Wierzy-
my, że droga tych poszukiwań, jeśli jest odpowiednio chroniona, przynosi zro-
zumienie i pokój”15. Wszystkie te przekonania mają korzenie w amerykańskiej 
tradycji prawnej, a nawet sięgają głębiej – do anglosaskiej tradycji ochrony praw 
jednostki. Aries wskazywał tu na purytańską filozofię, kolonialne karty praw czy 
akty tolerancji, wreszcie dokumenty powstałe wraz z narodzinami amerykań-
skiego państwa16. Zresztą – jak podkreślił – „z historycznego punktu widzenia 
rola prawa polegała więc na przestrzeganiu zasad postępowania, które pozwolą 
społeczeństwu ludzkiemu żyć w pokoju i godności (peace and dignity)”17.

Jako przykład tradycyjnej wiary Amerykanów w godność człowieka Aries 
podał także przepisy Amerykańskiej deklaracji praw i obowiązków człowieka 
z 1948 r.18 Umieszczone w niej zapisy są również dowodem na takie zapatrywa-
nia. Są one bowiem przejawem zarówno wiary w godność człowieka, jak i tworzą 
reguły indywidualnej godności człowieka (precept of individual human digni-
ty)19. Pierwsze artykuły Deklaracji wyrażają według Ariesa proste, znane wszyst-
kim prawdy, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności 
i praw (equal in dignity and rights), obdarzeni są rozumem i sumieniem i „po-
winni działać wobec siebie nawzajem w braterstwie”20. 

13 D.S. Gardner, Ancient Vision and Modern Yardstick: The Worth of the Individual, American 
Bar Association Journal 39(1), 1953, s. 17. 

14 L.P. Aries, International Human Rights and Their Implementation, The George Washington 
Law Review 19(6), 1951, s. 579. 

15 Ibidem. 
16 Ibidem, s. 583–585. 
17 Ibidem, s. 599. 
18 Jej preambuła rozpoczyna się do słów: „Narody amerykańskie uznały godność jednostki (the 

dignity of the individual)”. 
19 L.P. Aries, op. cit., s. 590. 
20 Ibidem, s. 595. 
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Do powyżej przytoczonych opinii warto jedynie dodać jeszcze poglądy Zecha-
riaha Chafee, obrońcy praw obywatelskich i jednego z wybitniejszych amerykań-
skich prawników 1. poł. XX w., który wyraził je już w 1951 r. przy okazji rozważań 
na temat wpływu projektowanego systemu ochrony praw człowieka na działalność 
i zakres uprawnień władz stanowych i federalnych. Chafee podkreślił, że dysku-
towany projekt konwencji nie zawiera w sobie żadnych przepisów, które mogłyby 
doprowadzić do obniżenia amerykańskich standardów ochrony praw i wolności 
obywatelskich. Natomiast daje szerokie możliwości podniesienia standardów 
w wielu stanach w zakresie podstawowych praw wynikających z przyrodzonej 
godności osoby ludzkiej (the inherent dignity of the human person)21.

Chafee apelował, aby dyskusję nad projektowaną konwencją praw człowie-
ka uwolnić od bieżących politycznych sporów. Zaznaczył, że debata nad takimi 
ważnymi sprawami, jak zapewnienie ochrony prawom człowieka także na po-
ziomie międzynarodowym, z czego korzystać będą inne mniej rozwinięte pań-
stwa, nie może sprowadzać się do wewnętrznych kontrowersji. Nie może to być 
bowiem dyskusja nad pozytywnym lub negatywnym stosunkiem do polityków, 
czy też prezentowanych przez nich bieżących programów politycznych. W rze-
czywistości bowiem stawką jest osiągnięcie większej sprawiedliwości na całym 
świecie i większej ochrony godności istoty ludzkiej (dignity for the human indivi-
dual). Chafee zdawał sobie sprawę, że pewne konflikty, zwłaszcza o charakterze 
społecznym, mogą utrudniać porozumienie w tej kwestii. Uważał, że w najbliż-
szym czasie dojdzie do sytuacji, w której „nasz szacunek dla godności człowieka 
(respect for human dignity)” nie pozwoli na tolerowanie tych społeczności, które 
„uporczywie ignorują tę odpowiedzialność”22.

W ten sposób Chafee nawiązywał do problemów rasowych na Południu. 
Podkreślał, że jego doświadczenie, które zdobył, reprezentując USA na arenie 
międzynarodowej, jasno wskazuje, iż jednym z największych problemów nega-
tywnie wpływających na prestiż USA jest zbyt łatwe uwalnianie od odpowiedzial-
ności karnej uczestników linczów na Afroamerykanach. Pisał wręcz o immuni-
tecie prawnym oraz „uświęceniu niektórych poważnych naruszeń praw człowie-
ka przez ustawodawstwo stanowe”, podkreślając, że te „rażące naruszenia praw 
określonych w Konwencji są odczuwalne jako parodia naszych własnych ślubów 
oddania dla godności człowieka (human dignity) i jego wolności”. Z przekąsem 
podkreślał, że warto wykazywać się cierpliwością w tym kontekście, trwa to już 
jednak wystarczająco długo, gdyż „w końcu minęło już ponad osiemdziesiąt pięć 
lat od czasu, gdy poddał się generał Lee”23.

21 Z. Chafee Jr., Federal and State Powers under the UN Covenant on Human Rights. Part I, 
Wisconsin Law Review 1951, May, s. 392. 

22 Idem, Federal and State Powers under the UN Covenant on Human Rights. Part II, Wisconsin 
Law Review 1951, July, s. 637. 

23 Ibidem, s. 638.
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Federalna struktura państwa w tym kontekście była więc dla Zechariaha 
Chafee wyzwaniem do właściwego odniesienia się do międzynarodowego sys-
temu ochrony praw człowieka. Przezwyciężenie tych problemów było jednak 
konieczne, a sam Chafee wierzył, że między innymi wymogi poszanowania 
godności człowieka w dłuższej perspektywie będą liczyły się bardziej oraz że 
uporczywe łamanie podstawowych wolności w poszczególnych stanach przesta-
nie być tolerowane przez Kongres24. Tak praktyczne kwestie, jak skuteczność 
istniejącej ochrony stanowej poszczególnych praw człowieka czy prawdopodo-
bieństwo skazań za proponowane nowe przestępstwa federalne, muszą być bra-
ne pod uwagę, jeśli Stany Zjednoczone jako całość chcą wobec innych narodów 
działać dla dobra godności człowieka (for the sake of human dignity) na arenie 
międzynarodowej25. 

Można by dalej przytaczać dziesiątki innych cytatów, które z równą dobit-
nością udowadniają, że dla amerykańskiej jurysprudencji idea godności czło-
wieka, na której zbudowano międzynarodowy system praw człowieka, nie była 
ideą obcą (co kilka dziesięcioleci później sugerowali niektórzy z przedstawicieli 
amerykańskiej nauki prawa). Wręcz przeciwnie, była to wartość leżąca w sa-
mym sercu amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej. Przedstawiciele zarówno 
amerykańskiej nauki prawa, jak i praktycy podkreślali, że globalna wspólnota 
„od dawna poszukuje międzynarodowych zasad i rządów prawa niezbędnych 
dla jej spójnej siły”. Te dążenia godne wielu wysiłków zmierzają do jednego celu, 
którym jest zabezpieczenie fundamentalnej godności i wartości człowieka (the 
basic dignity and worth of man)26, uznawanej za część „intelektualnego i ducho-
wego dziedzictwa” Ameryki27. 

3.  Human dignity in action. Idea godności człowieka  
jako fundament amerykańskiego systemu politycznego 
w myśli sędziego Williama J. Brennana28

Sędzia William J. Brennan Jr. powszechnie uznawany jest za najbardziej 
wpływowego sędziego w XX w., którego poglądy miały przełomowe znaczenie 

24 Ibidem, s. 644. 
25 Ibidem, s. 646. 
26 L. Kutner, World Habeas Corpus for International Man: A Credo for International Due Pro-

cess of Law, University of Detroit 36(3), 1959, s. 240. 
27 N.L. Gallagher, Law Day-USA, Women Lawyers Journal 45(2), 1959, s. 3. 
28 Wśród licznych biografii i książek dotyczących sędziego Williama Brennana warto wy-

mienić kilka pozycji. Przede wszystkim S. Stern, S. Wermiel, Justice Brennan: Liberal Champion 
(Boston 2010), jest ona szczególnie ważna, ponieważ sędzia Brennan udzielił Wermielowi do-
stępu do osobistego archiwum, a także ponad 60 godzin wywiadów w ciągu sześciu lat. Za naj-
ważniejszą książkę na temat poglądów sędziego Brennana należy jednak uznać pozycję Reason 
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dla kierunków orzecznictwa Sądu Najwyższego29. Dlatego zajmując się histo-
rią i ewolucją postrzegania idei godności człowieka w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego, trudno przecenić jego rolę. On sam często podkreślał, że podstawową 
wartością w centrum prawa amerykańskiego jest konstytucyjny ideał godności 
człowieka30. Oczywisty fakt jego zaangażowania w ochronę tej idei w amery-
kańskim porządku prawnym oraz w jej promocję nie budzi żadnych wątpliwo-
ści i powszechnie jest podkreślany w amerykańskiej nauce prawa31. Wystarczy 
wskazać tu na opinie Williama A. Parenta, który rozważania nad ideą godności 
człowieka zogniskował wokół poglądów sędziego Brennana, pisząc o jego za-
angażowaniu „na rzecz starego marzenia o uznaniu wrodzonej godności oraz 
równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej”32. Podob-
nie rolę Brennana podkreślił Stephen J. Wermiel, pisząc wręcz o „legendarnej 
karierze sędziowskiej”33. 

and Passion: Justice Brennan’s Enduring Influence, pod red. E.J. Rosenkranza i B. Schwartza (New 
York–London 1997), jest to komentarz poglądów Brennana szeregu wybitnych osobistości ame-
rykańskiej jurysprudencji. Pozostałe monografie, na które warto zwrócić uwagę, to: R. Goldman, 
D. Gallen, Justice William J. Brennan, Jr.: Freedom First (New York 1994), zawiera 12 wcześniej 
opublikowanych esejów, napisanych głównie przez wybitnych amerykańskich prawników, których 
opinie dokumentują niezwykle wpływową pozycję Brennana wśród sędziów Sądu Najwyższego;  
H.R. Clark, Justice Brennan: The Great Conciliator (New Jersey 1995) – autor tej monografii jest 
równocześnie autorem biografii sędziego Thurgooda Marshalla; P.H. Irons, Brennan vs. Rehnquist: 
The Battle for the Constitution (New York 1994) przedstawia dwóch wybitnych adwersarzy: Bren-
nana i Rehnquista i w takiej optyce sporu dwóch osobistości opisuje ich biografie i poglądy. War-
tą polecenia jest także monografia F.I. Michelmana, Brennan and Democracy (Princeton 2005)  
w której poglądy Brennana omówiono tu w kontekście idei demokracji konstytucyjnej (constitutio-
nal democracy) i przez ten pryzmat oceniono jego postawę aktywizmu sędziowskiego; K.I. Eilser,  
K.T. Eisler, A Justice for All: William J. Brennan, Jr., and the Decisions That Transformed America 
(New York 1993) – skupia się na charakterystyce tych spraw, w których Brennan sporządził opinie 
większości, a które stały się kamieniami węgielnymi orzecznictwa Sądu Najwyższego. Najwcześ- 
niejsza wśród wymienianych to D.E. Marion, The Jurisprudence of Justice William J. Brennan, Jr.: 
The Law and Politics of ‘Libertarian Dignity’ (Lanham 1997), daje przegląd opinii Brennana, któ-
ry wyjaśnia jego obronę libertariańskiej godności i ilustruje głęboki polityczny i konstytucyjny 
wpływ opinii sędziego na dyskurs publiczny i politykę rządu; inne to: The Conscience of the Court:  
Selected Opinions of Justice William J. Brennan Jr. on Freedom and Equality, pod red. S.L Sepinucka  
(Carbondale 1999); W.W. Hopkins, Mr. Justice Brennan and Freedom of Expression (Westport 1991). 

29 Tak chociażby D.A. Roy, Justice William J. Brennan, Jr., James Wilson, and the Pursuit of 
Equality and Liberty, Cleveland State Law Review 61(2), 2013, s. 665. 

30 B. Schwartz, How Justice Brennan Changed America, [w:] Reason and Passion: Justice Bren-
nan’s Enduring Influence, s. 31, 41. 

31 Zob. D.A. Roy, op. cit., s. 667. 
32 W.A. Parent, Constitutional Commands, [w:] The Constitution of Rights. Human Dignity 

and American Values, pod red. M.J. Meyera i W.A. Parenta, Ithaca–London 1992, s. 256.
33 S.J. Wermiel, Gazing into the Future: The 100-Year Legacy of Justice William J. Brennan, The 

Journal of Appelate Practice and Process 13(2), 2012, s. 173. 
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Jedynie na marginesie powyższych rozważań warto zauważyć, że Brennan 
nie był pierwszym sędzią, który zapoczątkował odwoływanie się do tej idei 
i określanie jej miejsca w kontekście amerykańskiego porządku konstytucyjne-
go (tytułem przykładu można tu wskazać sędziego Murphy’ego). Także w okresie 
późniejszym można znaleźć sędziów, którzy swoje opinie w znacznym stopniu 
zakotwiczali w koncepcjach godności człowieka (jak chociażby sędzia Kennedy), 
bez wątpienia jednak to właśnie sędzia Brennan najbardziej zasłużył się w sfe-
rze upowszechniania znaczenia godności człowieka w amerykańskim systemie 
ochrony praw człowieka. Jego poglądy są fundamentalne dla amerykańskiego 
postrzegania godności człowieka i koncepcji, jakie się tam ukształtowały. Zanim 
został sędzią Sądu Najwyższego, odwołania do idei godności człowieka były spo-
radyczne i nie tworzyły zwartej doktryny. Bezsprzecznie lata 1956–1990, kiedy 
to Brennan zasiadał w Sądzie Najwyższym, są jednym z najistotniejszych okre-
sów w kontekście postawionych w pracy pytań badawczych. Po jego odejściu 
następcy mogli korzystać z pewnych wypracowanych reguł, rozwijając doktrynę 
godności. Stąd też niezbędne jest przedstawienie jego poglądów, które składają 
się na zwartą doktrynę godności człowieka. 

Myśl polityczno-prawną sędziego Brennana zrekonstruować można na pod-
stawie dwóch rodzajów źródeł. Po pierwsze, Brennan posługiwał się ideą god-
ności człowieka w pisanych przez siebie wyrokach Sądu Najwyższego. W nich 
godność człowieka była niezbędnym elementem zrozumienia konstytucyjnych 
klauzul i gwarancji swobód obywatelskich. W ten sposób idea godności czło-
wieka stała się częścią trzonu współczesnego amerykańskiego systemu wartości 
konstytucyjnych34. Po drugie zaś, na podstawie jego artykułów i przemówień, 
które często wygłaszał na uniwersytetach w czasie prestiżowych konferencji na-
ukowych, czy też na zaproszenie amerykańskich korporacji prawniczych. Idea 
godności człowieka była w nich uniwersalnym tematem, który łączył poruszane 
przez niego kwestie prawne i w kontekście którego próbował interpretować re-
gulacje konstytucyjne. W doktrynie prawa podkreśla się, że Brennan znacznie 
poszerzył używanie koncepcji godności człowieka w amerykańskiej juryspru-
dencji35. W niniejszym podrozdziale uwaga skupia się przede wszystkim na dru-
gim rodzaju źródeł, dlatego że opinie sędziego Brennana zostały szczegółowo 
omówione w rozdziałach II i III. W tym miejscu pojawią się jedynie niezbędne 
odniesienia do ich treści, odsyłające do właściwych fragmentów niniejszej mo-
nografii. Poza tym autor jest przekonany, że to właśnie działalność publiczna 
Brennana, jego mowy, wykłady i odczyty oddają sedno jego myśli polityczno-
-prawnej, która nie zawsze mogła znaleźć odpowiedni wyraz w sztywnych ra-
mach orzeczeń Sądu Najwyższego. Poglądy Brennana wyrażane w ramach jego 

34 S.J. Wermiel, Law and Human Dignity: The Judicial Soul of Justice Brennan, William and 
Mary Bill of Rights Journal 79(1), 1998, s. 230.

35 Ibidem. 
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działalności pozaorzeczniczej są dobitnym uzasadnieniem tezy, że idea godno-
ści stanowiła dla niego podstawowy drogowskaz nie tylko dla działalności sądów, 
ale całego systemu politycznego oraz funkcjonującego w jego ramach amerykań-
skiego społeczeństwa. Poglądy te można uporządkować wedle pewnych proble-
mów, w kontekście których mówił o godności człowieka. Po pierwsze, jest to 
miejsce godności człowieka w amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej. Po 
drugie, jej rola w całym systemie politycznym USA. Po trzecie, jej miejsce, rola 
i funkcje w kontekście Konstytucji i Karty Praw i wreszcie po czwarte, wpływ 
godności człowieka na pojmowanie poszczególnych praw obywatelskich. 

Kwestia miejsca godności człowieka w amerykańskiej tradycji polityczno-
-prawnej była dla Brennana rzeczą oczywistą. W takim kontekście mówił o god-
ności, jeszcze zanim stał się członkiem Sądu Najwyższego. W 1954 r. w mowie, 
którą wygłosił w Bostonie, podkreślił, że nie można wątpić w konieczność za-
chowania wszystkich gwarancji sprawiedliwości i uczciwego procesu oraz zwy-
kłej godności człowieka (simple human dignity), które ukształtowały Amerykę36. 
Amerykańska Konstytucja i Karta Praw – według Brennana – ucieleśniały „dą-
żenie do sprawiedliwości społecznej, braterstwa i godności człowieka, które po-
wołały ten naród do życia”37. Wraz z Deklaracją niepodległości „uroczyście zobo-
wiązały Stany Zjednoczone do tego, aby być krajem, w którym godność i prawa 
wszystkich osób były równe wobec wszystkich władz (the dignity and rights of all 
persons)”38. Był przekonany, że jego poglądy w tej kwestii odpowiadają poglądom 
Ojców Założycieli. Jako przykład takiego myślenia może służyć jego ocena zgło-
szonej w czasie prac nad Konstytucją propozycji Jamesa Madisona, dotyczącej 
dodatkowej ochrony swobody wypowiedzi. Ta nieudana próba dodania do Kon-
stytucji odpowiednika I poprawki, dotyczącego ograniczeń władz stanowych 
w sferze wolności sumienia, wolności słowa i prasy, zdaniem Brennana dobitnie 
świadczyła o jego trosce o ich jak najpełniejszą ochronę. To zaś bez wątpienia 
było efektem przekonania, że „tłumienie indywidualności było śmiertelnym 
wrogiem ducha, szyderstwem z godności człowieka (the dignity of man)”39. 

Podobnie o godności jako wartości głęboko zakorzenionej w amerykańskiej 
tradycji wypowiadał się w kontekście roli procedury karnej. Przyznał, że trady-
cyjna funkcja regulacji proceduralnokarnych leży w ochronie praw oskarżonych 
i że współcześnie ta „szlachetna tradycja” została zapomniana przez zbyt wiele 
osób, zwłaszcza wśród prawników. Wyznał, że obawia się, iż „wiele z naszych 

36 Cytat [za:] ibidem, s. 229–230. 
37 W.J. Brennan, My Encounters with the Constitution, Judges’ Journal 26(3), 1987, s. 7. 
38 Idem, Constitution of the United States: Contemporary Ratification, The Guild Practitioner 

43, 1986, s. 1. 
39 Idem, Bill of Rights and the States, New York University Law Review 36(4), 1961, s. 771. 

Artykuł to mowa wygłoszona w ramach wykładów im. Jamesa Madisona na Uniwersytecie Nowo-
jorskim, 15 lutego 1961 r.
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najcenniejszych gwarancji wolności i godności człowieka (human dignity)” 
jest zagrożonych w ramach prowadzonych postępowań karnych40. Ważną rolę 
w przeciwdziałaniu temu powinna pełnić edukacja prawnicza nakierowana na 
poszanowanie praw jednostek.

Oczywiście Brennan prezentował własną wizję amerykańskiej tradycji po-
lityczno-prawnej41. Jego postępowe poglądy często kłóciły się z postawami bar-
dziej zachowawczych sędziów i ich poglądami, które uwidoczniały się choćby 
w wyborze interpretacji Konstytucji w sposób tradycjonalistyczny (jak orygina-
lizm czy tekstualizm). Brennan był temu przeciwny. Uważał, że to, co konsty-
tucyjne fundamenty oznaczały kiedyś, nie może być „miarą wizji naszych cza-
sów”, tak jak jemu współczesne pojmowanie podstaw Konstytucji nie może być 
rozstrzygające dla przyszłych pokoleń. Trwałość amerykańskiej tradycji widział 
w zupełnie w czymś innym. W czasie jednego ze swoich wykładów stwierdził, 
że dla wszystkich pokoleń Amerykanów niezmienne powinno być poświęce-
nie i oddanie dla „konstytucyjnej idei wolnościowej godności chronionej przez 
prawo (the constitutional ideal of libertarian dignity protected through law)”42. 
Jak podkreślał, jest to wizja, która przyświecała ludziom na przestrzeni dziejów, 
chociaż dokładne zasady, którymi chronili podstawową godność ludzką (fun-
damental human dignity), z biegiem czasu ulegały przekształceniom w reakcji 
zarówno na przemiany warunków społecznych, jak i ewolucję naszych koncepcji 
godności ludzkiej (evolution of our concepts of human dignity)43.

Opisując amerykański system polityczny, Brennan wiele miejsca poświęcał 
udowodnieniu tezy, że u podstaw tego systemu leżała chęć ochrony godności 
człowieka. Uważał, że to właśnie u zarania amerykańskiego państwa dbano za-
równo o wolność, jak i o godność jednostki. Sprzyjały temu stosunki społeczne 
i ekonomiczne oraz sama struktura społeczna. Brennan podkreślał, że w po-
czątkach państwowości amerykańskiej wolność i godność (freedom and digni-
ty) znalazły znaczącą ochronę w prawie własności nieruchomości. Jak twierdził: 
„[w] społeczeństwie w większości rolniczym, kawałek ziemi zapewnił ludziom 
środki niezależności ekonomicznej, niezbędny warunek politycznej działalności 

40 Idem, The Criminal Prosecution: Sporting Event or Quest for Truth?, Washington University 
Law Quarterly 1963, nr 3(June), s. 281. Artykuł powstał na bazie wykładu wygłoszonego w ramach 
Tyrrell Williams Memorial Lectureship na Uniwersytecie Waszyngtońskim, 13 marca 1963 r. 

41 Ciekawostką może być fakt, że w wyroku z 1959 r., większość sędziów właśnie pod wodzą 
Brennana odrzuciła argumentację zawartą w zdaniu odrębnym sędziego Blacka, który swój wywód 
oparł na odwołaniu do idei godności człowieka (sprawa Abbate v. United States z 1959 r.).

42 W.J. Brennan, Constitutional Adjudication, Notre Dame Lawyer 40(6), 1965, s. 569. Arty-
kuł został wygłoszony w ramach wykładów im. kardynała O’Hary na Uniwersytecie Notre Dame, 
21 kwietnia 1965 r. 

43 W.J. Brennan, Constitution, op. cit., s. 9. 
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i niezależności”44. Podkreślał także nierozerwalny związek między trwałością 
władzy opartej na zasadzie wolności a koniecznością poszanowania godności 
człowieka. Uważał bowiem, że jeśli taka „władza ma przetrwać, rządzący mu-
szą uznać godność człowieka (human dignity) i zaakceptować wszelkie ogra-
niczenia władzy, niezbędne do zachowania tej godności i atmosfery wolności, 
która jest naszym najbardziej dumnym dziedzictwem”45. Jak sam przyznawał, 
absolutnie wierzył, że dla amerykańskiego społeczeństwa „dążenie do wolno-
ści, godności i praw człowieka nigdy się nie skończy”46. Ta ważna rola godności 
człowieka w sposób najpełniejszy została odzwierciedlona w stworzonym sys-
temie politycznym. Brennan uważał, że cały ustrój osadzony jest na „godności 
i nienaruszalności indywidualnej duszy ludzkiej (the dignity and inviolability 
of the individual soul)”47.

Podobnie wielką wagę Brennan przypisywał idei godności człowieka w od-
niesieniu do samej Konstytucji, którą uważał za „szlachetną przemowę na rzecz 
godności człowieka, wyraźne zobowiązanie ludzi dla idei wolnościowej godności 
chronionej przez prawo”48. W szczególności to Karta Praw wyrażała „odważne 
zaangażowanie narodu w ideał godności chronionej przez prawo”49. To przeko-
nanie o godności człowieka jako fundamencie Karty Praw Brennan prezentował 
wielokrotnie i przy różnych okazjach. Podkreślał, że amerykańska Karta Praw, 
gwarantująca m.in. wolność słowa, religii, zgromadzeń i prasy, wraz z innymi 
ważnymi środkami ochrony przed arbitralną lub represyjną działalnością rzą-
du, stanowi zarówno szlachetny przejaw godności człowieka (human dignity), 
jak i jej ochronę50. Konstytucyjne przepisy, uzupełnione zwłaszcza poprawkami 
rekonstrukcyjnymi, Brennan poetycko określał jako „błyskotliwą wizję prymatu 
godności człowieka przynależnej każdej jednostce (sparkling vision of the su- 
premacy of the human dignity of every individual)”51. 

44 Idem, Centennial Address, George Washington Law Review 43(2), 1965–1966, s. 191. Artykuł 
powstał na bazie mowy wygłoszonej z okazji 100-lecia Szkoły Prawa Uniwersytetu Waszyngtońskie-
go, 12 października 1965 r. 

45 Ibidem, s. 192. To samo stwierdzenie powtórzył ponad 20 lat później, wygłaszając mowę na 
cześć Ruggera J. Aldiserta, sędziego federalnego sądu Apelacyjnego (3rd Circuit). Chwaląc sędziego, 
podkreślił, iż w swoim orzecznictwie był szczególnie zainteresowany ochroną godności ludzkiej 
i wolności (human dignity and freedom); W.J. Brennan, Tribute to the Honourable Ruggero J. Aldis-
ert, University of Pittsburgh Law Review 48, 1986–1987, s. xiv. 

46 W.J. Brennan, How Goes the Supreme Court?, Mercer Law Review 36(3), 1984–1985, s. 794. 
47 „[...] a system of government based upon the dignity and inviolability of the individual 

soul” – cytat [za:] S.J. Wermiel, Law and Human Dignity, op. cit., s. 230. 
48 W.J. Brennan, The Constitution of the United States: Contemporary Ratification, The Guild 

Practitioner 43, 1986, s. 8. 
49 Idem, My Life on the Court, [w:] Reason and Passion, op. cit., s. 17, 18.
50 Idem, Why Have a Bill of Rights, Oxford Journal of Legal Studies 9(4), 1989, s. 425. 
51 Idem, My Encounters, op. cit., s. 10. 
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Tak jak system polityczny został zbudowany z respektem między innymi dla 
godności człowieka, tak ten sam respekt musi wykazywać cały system prawny. 
Brennan wielokrotnie podkreślał konieczność utrzymania w centrum uwagi prawa 
kwestii godności człowieka (human dignity), zwłaszcza w epoce rosnącej złożono-
ści prawa i regulacji rządowych52. Uznanie godności człowieka za jedną z kluczo-
wych wartości, które prawo musi chronić, nie może ograniczać się jedynie do two-
rzenia właściwego prawa, czy też stosowania prawa w odpowiedni sposób przez 
szeroko pojętą władzę wykonawczą. Równie istotna rola ochrony indywidualnej 
godności każdego człowieka w równym stopniu, jeśli nie większym, spoczywa na 
władzy sądowniczej. Jak podkreślał Brennan: „zarówno sądy stanowe, jak i federal-
ne muszą być zaangażowane na rzecz konstytucyjnego ideału wolności i godności 
jednostki (individual dignity)”. Żadne (tym bardziej amerykańskie) społeczeństwo 
nie może tolerować braku realizacji przez sędziów federalnych bądź stanowych 
tego uświęconego wręcz zobowiązania53. Oczywiście Brennan miał świadomość, 
że nie zawsze jego koncepcja godności człowieka będzie dominować, a jego poglą-
dy i opinie przeważać. Sądził jednak, że mimo – jak to nazywał – sporadycznych 
odstępstw decyzje Sądu Najwyższego są dowodem ciągłej „interpretacji i stoso-
wania Konstytucji w celu realizacji jej wielkiego projektu, wspierania i ochrony 
wolności, godności i praw wszystkich obywateli”54.

Za podstawową funkcję idei godności człowieka Brennan uważał ochronę 
praw obywatelskich. To właśnie w tej idei widział najpełniejsze odzwierciedlenie 
skomplikowanego systemu ochrony praw i wolności człowieka właściwie w każ-
dym aspekcie jego funkcjonowania. W procesie stosowania prawa godność czło-
wieka winna być drogowskazem, który nieustannie przypominałby o potrze-
bie dbałości o prawa jednostki. Zwłaszcza w czasach, które wraz ze zmianami 
ideologicznymi, kulturowymi, politycznymi i technologicznymi niosły ze sobą 
zmiany na poziomie konstytucyjnych zabezpieczeń. Uważał, że taki znak jest 
niezbędny, gdy wyrażany jest niepokój, że pewne zmiany konstytucyjne nastę-
pują zbyt szybko i idą za daleko. Kryzysy polityczne i prawne bowiem realnie 
zagrażają jak najlepszemu zagwarantowaniu ochrony godności człowieka. Wy-
razami tych zagrożeń są coraz częstsze kolizje uprawnień jednostki z regulacja-
mi stanowionymi przez egzekutywę. Brennan podkreślał potrzebę zachowania 
czujności wymiaru sprawiedliwości służącego ochronie amerykańskiej idei god-
ności człowieka55. 

52 Idem, Centennial, op. cit., s. 195. 
53 Idem, How Goes, op. cit., s. 785. 
54 Ibidem, s. 785. 
55 Sędzia Brennan użył w tym kontekście zwrotu: the constitutional ideal of libertarian dignity 

protected through law; idem, Some Aspects of Federalism, New York University Law Review 39(6), 
1964, s. 960. Artykuł ten jest tekstem przemówienia wygłoszonego przed konferencją prezesów 
sądów federalnych, która odbyła się w Nowym Jorku, 7 sierpnia 1964 r. 
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Pewne uprawnienia zawarte w Karcie Praw uważał za fundamentalne dla 
ochrony godności człowieka. Problemem – na co wielokrotnie wskazywał – było 
jednak stosowanie tych ograniczeń nie tylko w stosunku do władz federalnych, 
ale i stanowych. Wśród tych uprawnień Brennan wskazywał m.in.: zakaz stoso-
wania okrutnych i nietypowych kar, prawo podejrzanego do milczenia, prawo 
do adwokata z urzędu w procesie karnym, prawo do konfrontacji ze świadkami, 
instytucję ławy przysięgłych, zakaz używania materiału dowodowego zdobytego 
w sposób sprzeczny z prawem56.

Brennan podkreślał fakt rozwoju świadomości ludzkiej, dzięki czemu wraz 
z rozwojem społecznym rozwijają się poglądy na zakres i treść praw obywatel-
skich. Uważał to za rzecz naturalną. Tak jak widział wyjątkowe znaczenie an-
gielskiej Wielkiej Karty Swobód, tak podkreślał, że współcześnie nie jest ona 
kompletnym katalogiem powszechnie uznawanych praw i swobód obywatel-
skich. Jednakże nawet te prawa obywatelskie, które rozpoznaje się dopiero dziś, 
są mocno zakorzenione w jej duchu. Kiedy bowiem uznano, że jednostka ma 
określone uprawnienia przeciwko władzy i że istnieje dziedzina osobistej auto-
nomii i godności (personal autonomy and dignity), w którą żadna władza nie ma 
prawa ingerować, kwestią czasu było uznanie pełnego zakresu praw i swobód 
obywatelskich, właśnie w służbie tego samego ideału57.

Jednym z kluczowych zagadnień, w którym znaczącą rolę odegrała idea god-
ności człowieka, była walka z dyskryminacją rasową. Brennan podkreślał w tym 
kontekście kluczową rolę klauzuli równej ochrony praw, której właściwe stoso-
wanie winno zapobiegać dyskryminacji obywateli przez państwo ze względu 
na kolor ich skóry. Podkreślał też, że „równa ochrona praw oznacza dziś rów-
ną ochronę, bez względu na to, co mogłoby oznaczać to wyrażenie w innych 
czasach”. Uważał, że Sąd Najwyższy nie może uciec od odpowiedzialności za 
ostateczne zdefiniowanie i zastosowanie tej gwarancji58. Takie stosowanie tej 
klauzuli jest bowiem według sędziego Brennana konieczne, jeśli realnie chce 
się chronić za pomocą prawa konstytucyjnego ideał wolnościowej godności (the 
constitutional ideal of libertarian dignity)59.

Brennan w klauzulach XIV poprawki, zwłaszcza równej ochrony praw, wi-
dział kluczowy element współczesnego systemu prawa, który w sposób nieba-
gatelny wpłynął na samo amerykańskie społeczeństwo. Podkreślał, że był to in-

56 Idem, The Constitution, op. cit., s. 122. 
57 Idem, Rededication Address: The American Bar Association’s Memorial to the Magna Charta, 

Loyola of Los Angeles Law Review 19(1), 1986, s. 57. Było to przemówienie wygłoszone 13 lipca 1985 r. 
w Runnymede, w Anglii, z okazji ponownego poświęcenia monumentu na cześć Wielkiej Karty, 
ufundowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenia Adwokatów.

58 Idem, Some Judicial Aspects of Federalism, Revista Juridica de la Universidad de Puerto Rico 
52(1), 1983, s. 8. 

59 Ibidem, s. 12.
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strument prawny rewolucji równościowej (the equalitarian revolution), którego 
głównym zadaniem była ochrona każdego Amerykanina przed ingerencją wła-
dzy publicznej w sposób sprzeczny z narodowymi wyobrażeniami o godności 
i wolności człowieka (national conceptions of human dignity and liberty)60.

Brennan określił jako jeden z kluczowych elementów w rozwoju amery-
kańskiej doktryny praw człowieka moment, w którym Sąd Najwyższy uznał, że 
każda osoba posiada sferę osobistej autonomii i godności (personal autonomy 
and dignity), w którą ingerować nie mają prawa ani władze stanowe, ani rząd 
federalny. W naturalny sposób prowadziło to do tego, że to właśnie XIV po-
prawka stała się narzędziem ochrony „szerokiego zakresu praw i wolności oby-
watelskich”61. Inaczej rzecz ujmując, uważał, że jej treść może funkcjonować 
jako podstawowe narzędzie, za pomocą którego obywatele Stanów Zjednoczo-
nych mogą kształtować społeczeństwo, w którym żyją. Celem tego miało być 
powstanie wspólnoty, która w rzeczywisty sposób strzeże godności i wartości 
jednostki jako swoich najwyższych wartości (the dignity and worth the indivi-
dual as its supreme values)62.

Brennan uważał, że równe traktowanie wszystkich przez prawo jest kamie-
niem węgielnym amerykańskiej koncepcji sprawiedliwości. Będzie jednak nim 
dopóki, dopóty wszystkie sądy będą te reguły realizować w swojej praktyce 
orzeczniczej. To zaś może być zagwarantowane jedynie przez „nieustanne dą-
żenie prawników do osiągnięcia konstytucyjnych ideałów godności człowieka 
(the constitutional ideals of human dignity)”. Brennan ten ciągły proces widział 
jako dostosowywanie instytucji i regulacji prawnych do ciągle zmieniających się 
warunków społecznych i politycznych, zarówno w poszczególnych stanach, jak 
i na arenie międzynarodowej. Tym procesom muszą jednak przyświecać wspo-
mniane ideały godności człowieka (ideals of human dignity), które Amerykanów 
będą nadal „inspirować i prowadzić, ponieważ są one zakorzenione w naszej 
Konstytucji”63.

Kolejną istotną kwestią w wypowiedziach Brennana była szeroko rozumiana 
sfera stosowania prawa karnego, dochodziło w niej bowiem do licznych nadużyć 
wskutek braku poszanowania godności człowieka. Brennan próbował temu prze-
ciwdziałać nie tylko na polu orzeczeń Sądu Najwyższego. Bezpośrednio idei god-
ności człowieka poświęcił odczyt w Newark zatytułowany The Essential Dignity 
of Man. Opisując prawa zatrzymanych i skazanych, podkreślił, że wszystkie gwa-

60 W.J. Brennan, Bill of Rights and the States: The Revival of State Constitutions as Guardians 
of Individual Rights, New York University Law Review 61(4), 1986, s. 536. 

61 W.J. Brennan, Color-Blind, op. cit., s. 30. 
62 Ibidem, s. 32. 
63 W.J. Brennan, Equality Principle in American Constitutional Jurisprudence, Ohio State Law 

Journal 48(4), 1987, s. 924. Uwagi te zostały wygłoszone podczas uroczystości rozpoczęcia nowego 
semestru w Ohio State University College of Law, 24 maja 1987 r.
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rancje procesowe oskarżonych mają źródło w stanowczym obrazie wolnego spo-
łeczeństwa i są fundamentalne dla ochrony godności człowieka. Dlatego właśnie 
godność człowieka jest dziś ceniona bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a rolą 
każdego sądu jest ochrona godności jako bezcennej wartości i wagi jednostki64. 
Postulował także zmiany w edukacji prawniczej, która winna bardziej skupić się 
na aspekcie poszanowania jednostki (właśnie ze względu na jej godność – the dig- 
nity of the individual)65. Brennan krytycznie podchodził do szeregu praktyk, jakie 
można było w tej kwestii spotkać na amerykańskim gruncie. 

Sędzia wskazywał, że nie ma lepszego sprawdzianu dla społeczeństwa niż 
to, jak traktuje podejrzanych o popełnienie przestępstw. Ponieważ zaś uwięzie-
nie i pozbawienie wolności odzierają człowieka z jego godności (strips a man of 
his dignity), niezbędne jest ścisłe przestrzegania reguł uczciwego postępowania 
w sądzie i udowodnienie winy ponad wszelką wątpliwość66. Brennan podkreślał 
stanowczo, że pozbawienie człowieka jego godności wskutek niesłusznego ska-
zania jest jednym z najgorszych typów niesprawiedliwości. Uważał, że prawo 
i sądy wykazują swe przywiązanie do amerykańskiej konstytucyjnej wizji god-
ności człowieka (the constitutional vision of human dignity) i dlatego nawet po 
skazaniu wymagane jest, aby godność była naruszana tylko w stopniu odpowied-
nim do przestępstwa, nigdy zaś w drodze „bezsensownego zadawania bólu lub 
niedostatku”67.

Szczególnym aspektem wagi i roli godności człowieka był stosunek Brenna-
na do kary śmierci. Sędzia był jej zdecydowanym przeciwnikiem. Ten sprzeciw 
konsekwentnie wyrażał we wszystkich sprawach dotyczących kary śmierci. Aż 
do przejścia na emeryturę sporządzał w tej kwestii zdania odrębne. Jak wielo-
krotnie powtarzał, nawet najgorsze morderstwo nie zwalniało państwa z konsty-
tucyjnie nałożonych ograniczeń wobec niszczenia godności człowieka. Według  
jego poglądów kara nie może być tak surowa, aby całkowicie i nieodwracal-
nie poniżała samą istotę ludzkiej godności (the very essence of human digni-
ty), wszystkie wyroki zaś powinny rozwijać, a nie poniżać godność człowieka68. 
Jak wskazano w rozdziale II, Brennan był wielkim przeciwnikiem kary głównej, 
konsekwentnie stojąc na stanowisku, że jest ona sprzeczna zarówno z klauzulą 
zakazującą wymierzania kar okrutnych i wymyślnych, jak i leżącą u podstaw 
VIII poprawki ideą godności człowieka. To właśnie ten temat wybrał jako motyw 
przewodni swojego odczytu w 1986 r. w ramach niezwykle prestiżowego cyklu 
wykładów im. Olivera Wendella Holmesa. Podkreślił w nim, że rzeczywistym 
przeznaczeniem wszelkich narzędzi tortur było to, że traktowały one „człon-

64 S.J. Wermiel, Law and Human Dignity, op. cit., s. 231. 
65 W.J. Brennan, Centennial, op. cit., s. 192.
66 Idem, My Encounters, op. cit., s. 58. 
67 Ibidem, s. 59. 
68 W.J. Brennan, In Defense of, op. cit., s. 680.
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ków rasy ludzkiej jako nieludzi (members of the human race as nonhumans)”, 
jako przedmioty do zranienia, a następnie odrzucenia. Według Brennana takie 
przekonania były przesłankami rezygnacji z publicznych egzekucji, które wprost 
wskazywały, że człowiek tracił przymiot bycia osobą, stając się jedynie przed-
miotem w ramach publicznego spektaklu69. 

Brennan podkreślił, że wszelkiego rodzaju kary mutylacyjne i tortury nie są 
niezgodne z Konstytucją tylko dlatego, że są bolesne. Nie stałyby się dopuszczal-
ne, nawet gdyby skazanemu podano znieczulenie, aby nie odczuwał bólu. Są one 
sprzeczne z Konstytucją, ponieważ są niezgodne z podstawowym założeniem 
VIII poprawki, zgodnie z którym najbardziej podły przestępca pozostaje istotą 
ludzką posiadającą wspólną wszystkim godność człowieka (common human dig- 
nity). Kara jest „okrutna i niezwykła”, jeśli nie jest zgodna z ludzką godnością. 
Przemyślane zabicie człowieka przez państwo z samej swojej natury oznacza 
całkowite zaprzeczenie człowieczeństwa osoby straconej i tym samym narusza 
postanowienie VIII poprawki70.

Wykład zakończył Brennan płomiennym wyznaniem, że wierzy, iż pewne-
go dnia większość Sądu Najwyższego zaakceptuje fakt, że kiedy państwo karze 
śmiercią, zaprzecza człowieczeństwu i godności ofiary (the humanity and digni-
ty of the victim) oraz narusza zakaz stosowania okrutnej i niezwykłej kary. Ten 
dzień – według Brennana – „będzie wielkim dniem dla naszego kraju, ponieważ 
będzie to wielki dzień dla naszej Konstytucji”71.

Skoro Brennan mówił i pisał o konstytucyjnej wizji godności człowieka,  
ważna też była właściwa interpretacja przepisów Konstytucji – właściwa, tj. 
uwzględniająca ideę godności człowieka. W tym kontekście Brennan apelował 
o właściwe rozumienie terminu liberty zawartego w XIV poprawce. Podkreślał, 
że w końcu pojawiły się takie koncepcje wolności, które uznawały fakt, iż więź-
niowie i osoby przebywające na zwolnieniu warunkowym zachowują pewne zna-
miona godności człowieka (some vestiges of human dignity), w związku z czym 
przepisy penitencjarne i procedury zwolnienia warunkowego muszą uwzględ-
niać zasadę poszanowania godności więźniów. To uznanie musi mieć określone 
skutki praktyczne, choćby w formie dodatkowych obowiązków organów władzy 
i zmian w procedurach, przykładowo musi przewidywać ściśle określone formy 
powiadamiania i przesłuchiwania przed zamknięciem w odosobnieniu72. 

69 Idem, Constitutional Adjudication and the Death Penalty: A View from the Court, Harvard 
Law Review 100(2), 1986–1987, s. 330. 

70 Ibidem, s. 330. 
71 Ibidem, s. 331. 
72 W.J. Brennan, Guardians of Our Liberties – State Courts No Less than Federal, Judges’ Jour-

nal 15(4), 1976, s. 99. Brennan wygłosił to przemówienie przed członkami New Jersey State Bar 
Association w McAfee w stanie New Jersey.
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Według sędziego Brennana poszanowanie godności człowieka, będące efek-
tem nowych koncepcji liberty i property, pojawiających się w kontekście nowych 
interpretacji XIV poprawki, uwidoczniło się także w innych gałęziach prawa, 
przykładowo prawa pracy (wskazywał tu na prawa pracowników sektora pu-
blicznego) czy prawa administracyjnego (w szczególności w sferze edukacji pu-
blicznej)73. W szeroko pojętej sferze praw ekonomicznych i socjalnych Brennan 
widział jeden z najważniejszych kontekstów odwoływania się do idei godności 
człowieka. Podkreślał, że współczesne mu społeczeństwo amerykańskie cierpi 
na poważne braki w tym zakresie, gdyż obecnie setki tysięcy Amerykanów przez 
całe swoje życie nie mają realnej perspektywy godności i autonomii, jaką może 
dać posiadanie nieruchomości. Ochrona godności człowieka takich obywateli 
wymaga znacznie zmodyfikowanego spojrzenia na właściwe relacje jednostki 
i państwa74. W tym Brennan widział ogromne zadanie stojące także przed Sądem 
Najwyższym. Uważał bowiem, że każda władza – wykonawcza, ustawodawcza, 
ale i sądownicza – musi uznać godność człowieka i zaakceptować konstytucyjne 
ograniczenia władzy zawarte w Konstytucji przez jej twórców właśnie po to, aby 
zachować tę godność i atmosferę wolności, które to – według Brennana – są „naj-
bardziej dumnym dziedzictwem” Ameryki75. 

Tak więc idea godności człowieka nie tylko leży u podstaw całego systemu 
politycznego, ale i jest podstawową wartością, którą prawo winno chronić. To 
zadanie winno być podstawową wskazówką interpretacyjną w procesie stosowa-
nia prawa. W kontekście rozwoju świadomości amerykańskiego społeczeństwa 
i odpowiadającej temu procesowi zmiany praw Brennan za kluczowe wyzwa-
nie uważał właśnie „zdolność naszej struktury konstytucyjnej do wspierania 
i ochrony wolności, godności i praw wszystkich osób” żyjących w Stanach Zjed-
noczonych76. Twierdził, że te współistniejące ze sobą zmiany obu sfer – świado-
mości i prawa – daleko wykraczają poza procedurę karną. Wspomniane wyżej 
prawa ekonomiczne i socjalne były tego doskonałym, ale nie jedynym przykła-
dem. Uznanie tzw. nowych praw własności (new property law) dla tych, któ-
rzy otrzymują świadczenia rządowe, potwierdza podstawową godność najmniej 
uprzywilejowanych z nas (the essential dignity of the least fortunate among us), 
żądając, aby rząd traktował z konsekwencją oraz przyzwoitością i uczciwością 
tych, których przetrwanie zależy od jego świadczeń77.

73 Idem, State Constitutions and the Protection of Individual Rights, Harvard Law Review 
90(3), 1977, s. 492. 

74 Idem, My Encounters, op. cit., s. 11. 
75 Idem, Constitution, op. cit., s. 10. 
76 Idem, My Encounters, op. cit., s. 11. 
77 Ibidem, s. 59. Jak pisał dalej, nie nastąpiło to jednak bez komplikacji: „After all, a legisla-

tive majority initially decides to create governmental entitlements; the Constitution’s Due Process 
Clause merely provides protection for entitlements thought necessary by society imposing the dev-
il’s bargain of bartering away human dignity in exchange for human sustenance” – ibidem.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



296

Innym było wcześniejsze uznanie reguły: jedna osoba – jeden głos (one per-
son, one vote) za zasadę konstytucyjną, co urzeczywistniało złożoną w Konsty-
tucji i Deklaracji niepodległości obietnicę samorządności i niezależności poli-
tycznej jednostki. To uznanie równości w sferze wyborów, czyli najważniejszych 
dla demokracji procedur politycznych, według Brennana także było potwier-
dzeniem idei podstawowej godności każdego obywatela (the essential dignity of 
every citizen). Podobnie Brennan oceniał zmiany w sferze praw kobiet. Uznanie 
pełnej równości kobiet zapewniło gwarancję równości godności człowieka bez 
względu na płeć78. Także szerokie uznanie praw do wyrażania opinii i wolno-
ści sumienia na wiele sposobów potwierdzało w oczach Brennana amerykańską 
wizję godności człowieka (the vision of human dignity)79. Podkreślał bowiem, 
że „Konstytucyjna wizja godności ludzkiej odrzuca narzuconą z góry możliwość 
politycznej ortodoksji; szanuje prawo każdej jednostki do formułowania i wyra-
żania sądów politycznych, niezależnie od tego, jak bardzo mogą one odbiegać 
od głównego nurtu i niezależnie od tego, jak bardzo niepokoiłyby one władzę 
lub elity”80.

Brennan ideę godności człowieka widział także jako instrument edukacji 
prawniczej. Z satysfakcją zauważał zmiany w programach nauczania, które mia-
ły na celu uwrażliwienie przyszłych prawników na niekorzystną sytuację praw-
ną osób ubogich. Dlatego właśnie wykładowcy winni większy nacisk kłaść na 
uświadamianie studentom prawa tak ważnych idei, jak godność jednostki (the 
dignity of the individual) i bezstronność, i sprawiedliwość, wynikających z zasady 
rządów prawa81. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się jeszcze dwie sfery, które były istotne 
dla Brennana w kontekście jego wizji godności człowieka. W orzeczeniach doty-
czących tych zagadnień nie używał jednak terminu godność człowieka. Chodzi tu 
o prawo obywateli do indywidualnego odszkodowania od władz publicznych za 
szkody wyrządzone przez urzędników, np. w takich sprawach, jak: Bivens v. Six 
Unknown Named Agents, Davis v. Hassman oraz Monell v. Departament of Social 
Services82. Jak się podkreśla w literaturze, dla Brennana istotną częścią godno-
ści jednostek w demokratycznym społeczeństwie było docenienie praw każdego 
obywatela do bycia zdolnym do indywidualnego dochodzenia odszkodowania od 
władzy za szkody mu wyrządzone83. 

Warto w tym miejscu pokusić się choć o kilka słów podsumowania doktry-
ny polityczno-prawnej Brennana. W centrum zainteresowania amerykańskiej 

78 W.J. Brennan, Constitution, op. cit., s. 13. 
79 Idem, My Encounters, op. cit., s. 59. 
80 Idem, Constitution, op. cit., s. 13.
81 Idem, Centennial, op. cit., s. 192. 
82 S.J. Wermiel, Law and Human Dignity, op. cit., s. 235.
83 Ibidem.
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tradycji polityczno-prawnej stawiał on nie abstrakcyjną wolność lub formalną 
równość, lecz prawdziwego człowieka, właśnie przez nacisk na znaczenie god-
ności człowieka. Choć oczywiście nie przeciwstawiał tych idei, traktując je raczej 
jako wzajemnie się uzupełniające, na co zresztą wskazuje często używanie przez 
niego zwrotu „ideał wolnościowej godności chronionej przez prawo (the ideal  
of libertarian dignity protected through law)” albo podkreślanie, że ideałami god-
ności człowieka są wolność i równość. Jego koncepcja godności człowieka miała 
charakterystyczne rysy dla amerykańskiej tradycji, tj. dbałość o godność człowie-
ka, zwłaszcza w kontekście autonomii jednostki, konieczność jej poszanowania 
i ochrony w wyjątkowych sytuacjach wejścia w relację z władzą. Jednakże istotne 
novum, jakie Brennan wnosił do orzecznictwa Sądu Najwyższego, a co za tym 
idzie, całego systemu prawa – to nacisk na człowieka jako jednostkę stojącą na-
przeciw instytucji państwa. Relacja, w której automatycznie jednostka stoi na 
gorszej pozycji z racji przewagi władzy. Ta nierównorzędność dodatkowo pogłę-
biana jest przez pozycję jednostki, np.: oskarżonego o popełnienie przestępstwa, 
skazanego więźnia, biednego, który dla zapewnienia sobie minimum egzystencji 
jest zmuszony do prośby o pomoc państwa, człowieka stojącego u progu śmier-
ci, który dla zachowania pozostałych resztek szacunku dla siebie zmuszony jest 
prosić o pomoc państwa w przyśpieszeniu nieuniknionego końca życia, i wielu 
innych sytuacjach, które odbiegają od standardowego położenia szczęśliwego 
obywatela. 

W nauce prawa znaleźć można także słowa krytyczne pod adresem myśli 
prawnej Brennana. Przeciwnicy aborcji zarzucają mu, że będąc obrońcą god-
ności człowieka, ignorował godność nienarodzonych. Brennan jednak stał na 
stanowisku obrony godności kobiety w ciąży, która stoi przed wyborem doko-
nania aborcji. Jednocześnie podkreślał, że płód nie jest osobą w znaczeniu kon-
stytucyjnoprawnym84. Drugą sferą, w której Brennanowskie koncepcje godności 
człowieka doczekały się krytyki, jest kwestia wolności słowa. Zwolennicy ściga-
nia mowy nienawiści zarzucali Brennanowi, że I poprawka dopuszczająca takie 
wypowiedzi nie jest narzędziem służącym ochronie godności człowieka85. Dla 
Brennana jednak to zdolność do swobodnego wypowiadania się była trzonem 
jego idei godności człowieka86.

Opinie, które Brennan sporządzał, wyrażały to w języku prawniczym. Prze-
analizowane powyżej poglądy Brennana przedstawione w innych formach są wy-
razem pięknej filozofii miłości do człowieka jako indywidualnego i wyjątkowego 
wytworu natury. Są odzwierciedleniem politycznego przekonania o konieczno-
ści zapewnienia człowiekowi autonomii nie tylko w prawie, ale i w rzeczywistych 
sytuacjach, których prawo częstokroć nie może przewidzieć. W takich sytuacjach 

84 Ibidem, s. 236. 
85 Ibidem, s. 236–237.
86 Ibidem, s. 237.
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to właśnie świadomość posiadania przez każdego człowieka bezcennej, rów-
nej, przyrodzonej mu wartości musi służyć za pierwszą i ostateczną instancję  
rozstrzygającą wszelkie kontrowersje. Brennan w jednym z orzeczeń (United 
States v. Stanley) wskazał, że żołnierze nie powinni mieć obowiązku bronić Kon-
stytucji, która jest obojętna na ich godność człowieka87. 

Warto też zauważyć, że poglądy Brennana w tych kwestiach były nie tylko 
niezwykle konkretne, ale i niezmienne. Z pasją przedstawiał je przez cały okres 
swojej działalności publicznej, to samo podkreślając i w latach 60., i dwie dekady 
później – w końcu lat 80. Jak jednak stwierdził: „nie mam zamiaru sugerować, 
że w ostatnim ćwierćwieczu osiągnęliśmy kompleksową definicję konstytucyj-
nej idei godności ludzkiej”, gdyż wymagania związane z ideą godności człowieka 
nigdy nie przestaną ewoluować88. Wydaje się, że Brennanowska wizja idei god-
ności człowieka jest zbliżona do europejskich jej koncepcji, choćby ze względu 
na umiejscowienie omawianej idei jako fundamentu całego systemu praw i wol-
ności, sprzeciw wobec kary śmierci oraz szczególny nacisk na oparcie praw eko-
nomicznych i socjalnych na idei godności człowieka. 

4.  Pierwsze próby definiowania i typologii  
amerykańskich koncepcji godności człowieka 

W latach 80. i 90. w amerykańskiej nauce prawa pojawiły się próby zdefi-
niowania godności człowieka jako wartości o charakterze normatywnym i okre-
ślenia jej miejsca w systemie prawa amerykańskiego. Cytując opinie filozofów, 
podkreśla się, że godność jest najważniejszą wartością leżącą u podstaw dwóch 
ostatnich stuleci rozważań w sferze filozofii moralności i myśli politycznej89, 
fundamentalną podstawą praw człowieka90 i wielką wartością polityczną, któ-
ra określa amerykańską „moralność konstytucyjną (constitutional morality)”91. 
Pojawiły się także pierwsze próby typologii godności człowieka i próby wskaza-
nia znaczeń, w jakich jest używana w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W tych 
kontekstach za istotne uznać należy poglądy Oscara Schachtera, Jordana J. Pau-
sta oraz George’a P. Fletchera. Za symptomatyczne uznać należy, że dwaj pierw-
si specjalizowali się w prawie międzynarodowym, a trzeci – w komparatystyce 
prawniczej. Zatem pierwsze próby definiowania i typologii podejmowali spe-
cjaliści spoza ścisłego grona komentatorów orzecznictwa Sądu Najwyższego. Są 

87 Ibidem, s. 234.
88 W.J. Brennan, Constitution, op. cit., s. 14.
89 H.A. Bedau, op. cit., s. 145. 
90 A. Gewirth, Human Dignity as the Basis of Rights, [w:] The Constitution of Rights, op. cit., 

s. 10, 28.
91 W.A. Parent, Constitutional Values, op. cit., s. 47, 71.
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one jednak powszechnie cytowane przez amerykańską naukę prawa konstytu-
cyjnego, stąd konieczne jest przedstawienie tych poglądów. 

Dla niniejszych rozważań niezwykle istotne są poglądy Oscara Schachtera, 
który wskazał, że godność człowieka jest to podstawowa wartość (basic value) 
w szerokim znaczeniu akceptowana przez wszystkich ludzi jako uniwersalne do-
bro społeczne (universal social good). To jej fundamentalne znaczenie jest tak 
powszechnie uznawane, że idea ta nie wymaga żadnego dodatkowego oddziel-
nego uzasadnienia. Jej podstawową funkcją jest ustanowienie prawnych i moral-
nych przeszkód wobec prób poniżającego i obelżywego traktowania (degrading 
and abusive treatment) jednostki92. Podejmując próbę zdefiniowania, Schachter 
odwołał się do popularnego w amerykańskiej jurysprudencji zwrotu „wiem to, 
kiedy to widzę (I know it when I see it)”93. Wskazał, że znaczenie godności czło-
wieka jest pojmowane w sposób intuicyjny (brak bowiem jej definicji zarówno 
w prawie amerykańskim, międzynarodowym, jak i prawie innych państw) i kon-
kretyzuje się w określonych sytuacjach. Zastrzegając ogólny charakter swojej 
propozycji, zaproponował określenie, wedle którego „szacunek dla wewnętrznej 
wartości każdej osoby powinien oznaczać, że jednostki nie powinny być postrze-
gane lub traktowane jedynie jako narzędzia lub przedmioty woli innych”94. Bez-
pośrednio wskazał w ten sposób filozoficzne źródła, odwołując się do Kantow-
skiej tradycji postrzegania człowieka jako celu samego w sobie, nigdy zaś jako 
środka do osiągnięcia jakiegokolwiek celu. 

Takie ujęcie idei godności człowieka implikowało, według Schachtera, sze-
reg określonych skutków o charakterze prawnym, co świadczyło o normatyw-
nym charakterze tej idei. Za główny skutek Schachter uznał nadanie w szeroko 
rozumianej sferze politycznej, społecznej i prawnej priorytetu (ale nie absolut-
nego) indywidualnym wyborom jednostek w takich sprawach, jak: przekonania, 
sposób życia, postawy i sposób postępowania w sprawach publicznych. Uznanie 
godności człowieka wymusza bowiem położenie silnego nacisku na „wolę i zgodę 
rządzonych (will and consent of the governed)”. Wyklucza natomiast stosowanie 
przymusu w celu narzucenia obywatelom określonych przekonań i postaw oraz 
ingerowania przez władzę w dziedziny życia ludzkiego, powszechnie uznawane 
za „osobiste i rodzinne (personal and familial)”95. A zatem poszanowanie god-

92 O. Schachter, op. cit., s. 848–849. 
93 Zwrot „wiem to, kiedy to widzę” po raz pierwszy został użyty w 1964 r. w wyroku Jacobellis 

v. Ohio przez sędziego Pottera Stewarta (w jego opinii wspierającej) w kontekście definiowania ma-
teriałów obscenicznych/pornograficznych. Sędzia stwierdził, że nie będzie próbował definiować 
rodzajów materiałów, które mieszczą się w opisie „pornografia hard-core”, gdyż prawdopodobnie 
nigdy mu się to nie uda w sposób zrozumiały. Jednakże – jak podkreślił – „wiem to [czym jest 
pornografia – M.U.], kiedy to widzę, a film, który jest w tym wypadku przedmiotem rozważań, nie 
podpada pod wspomnianą kategorię materiałów; Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184 (1964).

94 O. Schachter, op. cit., s. 849. 
95 Ibidem, s. 849–850. 
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ności oznacza pierwszeństwo swobody wyboru w sferach tradycyjnie postrzega-
nych jako osobista autonomia jednostki i korelujący z nią obowiązek powstrzy-
mywania się władzy od prób narzucania w tych kwestiach swojego autorytetu 
i wymuszania na jednostkach podejmowania określonych decyzji. Schachter 
bezpośrednio nawiązał tu do szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego, w których 
właśnie w ten sposób uzasadniano konieczność poszanowania sfery prywatnej 
jednostki96.

Takie stanowisko będzie także oznaczać zakaz traktowania jednostek w spo-
sób poniżający i upokarzający. Jednakże Schachter ten obowiązek władzy wi-
dział szerzej, tj. nie tylko jako zakaz ataków na osobiste przekonania i sposoby 
życia (personal beliefs and ways of life), ale także ataków na całe grupy społeczne, 
z którymi dana jednostka może się identyfikować. Wykluczone są zatem wszel-
kie formy oficjalnej działalności władzy, które piętnują, ośmieszają czy poniżają 
określone grupy społeczne. Każde działanie, które „niszczy lub ogranicza po-
czucie szacunku do samego siebie (self-respect), który jest kluczowy dla inte-
gralności każdego człowieka (the integrity of every human), będzie niezgodne 
z godnością człowieka”97. Ten obowiązek spoczywający na władzy państwowej 
nie ogranicza się zatem wyłącznie do zakazu nadużyć fizycznych, równie istotny 
jest zakaz używania przemocy w celu zmiany osobistych przekonań jednostki98. 
Tu z kolei widać ścisły związek z odejściem przez Sąd Najwyższy od penalizacji 
stosunków homoseksualnych, kiedy także podkreślano konieczność zakończe-
nia stygmatyzacji tego typu intymnych relacji w obowiązujących określonych 
przepisach prawa karnego99.

Tak jak powyższa grupa implikacji odnosiła się do ochrony autonomii jednost-
ki, tak druga grupa skutków uznania godności człowieka za wartość mającą istotne 
znaczenie dla interpretacji praw i wolności odnosi się do właściwego pojmowania 
odpowiedzialności jednostek za swoje życie. Według Schachtera idea, że ludzie 
są generalnie odpowiedzialni za swoje postępowanie, jest uznaniem ich własnej 
tożsamości (distinct identity) i zdolności do dokonywania wyborów. Nieliczne wy-
jątki dotyczą jedynie pewnych kategorii osób, które nie budzą wątpliwości, przy-
kładowo dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami umysłowymi100. 

Za istotną cechę Schachterowskiej koncepcji uznać należy jego stwierdze-
nie, że godność człowieka oznacza „złożone pojęcie jednostki (complex notion 

96 Por. rozdz. II.3 oraz III.4. 
97 O. Schachter, op. cit., s. 850. 
98 Innymi słowy, szacunek dla wewnętrznej wartości osoby wymaga uznania, że osoba ta ma 

prawo do posiadania swoich przekonań, postaw, idei i uczuć. Użycie przymusu, fizycznego lub psy-
chologicznego, w celu zmiany osobistych przekonań, tak samo uderza w godność osoby, jak fizycz-
ne znęcanie się lub tortury psychiczne; ibidem, s. 850. 

99 Por. rozdz. III.4.2.
100 O. Schachter, op. cit., s. 850.
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of the individual)”. Rozumiał przez to uznanie z jednej strony odrębnej tożsamo-
ści osobistej, odzwierciedlającej indywidualną autonomię i odpowiedzialność. 
Z drugiej zaś strony wskazywał na konieczne uznanie faktu, że każda jednostka 
jest częścią większej zbiorowości i że również te grupy muszą być postrzega-
ne w kontekście wrodzonej godności jednostki (inherent dignity of the person). 
Skutkiem tego jest przyjęcie założenia, że każda jednostka i każda znacząca 
(significant) grupa społeczna powinny być uznane za posiadające zdolność do 
dochodzenia roszczeń w celu ochrony swojej podstawowej godności (essential 
dignity)101.

Wreszcie Schachter wskazuje na trzecią grupę skutków uznania godności 
człowieka za ideę o charakterze normatywnym. Odnalazł je w sferze material-
nych potrzeb i sprawiedliwości redystrybucyjnej, czyli inaczej rzecz ujmując: 
w kontekście praw i wolności ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Za 
bezdyskusyjny uznał fakt, że osoba w skrajnej nędzy, pozbawiona odpowiednich 
środków do życia lub pozbawiona możliwości pracy, jest poddana głębokiemu 
naruszeniu poczucia godności i wewnętrznej wartości (sense of dignity and in-
trinsic worth). Dlatego właśnie uznanie normatywnej roli godności człowieka, 
wymuszało akceptację reguł sprawiedliwości redystrybucyjnej choćby w mini-
malnym stopniu102. Warto podkreślić, że z takim stanowiskiem silnie korespon-
dowały poglądy sędziego Brennana, który właśnie ideą godności człowieka uza-
sadniał zmiany w procedurach opieki społecznej103. 

Schachter odniósł się także do kwestii stosunku godności człowieka do praw 
i wolności człowieka. Podkreślił, że wszelkie zapisy prawa międzynarodowego, 
wedle których prawa i wolności wywodzą się z przyrodzonej godności człowieka, 
należy rozumieć raczej w sensie filozoficznym aniżeli historycznym. Chrono-
logicznie było według niego raczej odwrotnie, tj. koncepcja godności człowie-
ka odzwierciedla nowożytne koncepcje praw i wolności człowieka, nie jest zaś 
przyczyną ich powstania. Jednakże to filozoficzne ujęcie ma tu kluczowe zna-
czenie. Po pierwsze, oznacza, że prawa i wolności nie pochodzą od państwa lub 
jakiegokolwiek innego zewnętrznego autorytetu. Po drugie zaś, określenie przy-
rodzonej i równej godności człowieka jako źródła praw i wolności oznacza, że 
te fundamentalne uprawnienia przysługują wszystkim ludziom, a nie poszcze-
gólnym jednostkom, czy też określonym grupom. Wreszcie po trzecie, według 
Schachtera, dzięki takiemu ujęciu tych relacji można „rozszerzyć i wzmocnić 
prawa człowieka przez formułowanie nowych praw lub konstruowanie istnie-

101 Ibidem, s. 851. Problem godności grup rozwijał Jeremy Waldron, który podkreślał, że odrzu-
cenie takiej koncepcji jest raczej efektem generalnej „wrogości wobec praw grupowych niż wyni-
kiem poważnego myślenia o samej koncepcji godności”; idem, The Dignity of Groups, Acta Juridica 
66(1), 2008, s. 90. 

102 O. Schachter, op. cit., s. 851.
103 Por. rozdz. III.2 oraz rozdz. IV.2. 
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jących praw w celu zastosowania ich w nowej sytuacji”104. Warto podkreślić, że 
słowa te brzmią wręcz proroczo w kontekście ewolucji funkcji roli godności czło-
wieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jaka nastąpiła na początku XXI w.  
Schachter uważał, że może to oznaczać uznanie, że szkalowanie i poniżanie 
przekonań i aspiracji grup społecznych jest obrazą godności człowieka oraz 
że tego typu oficjalne działania powinny być traktowane jako naruszenie praw 
i wolności człowieka. Czy zatem Schachter antycypował wyroki sądów federal-
nych przyznające prawo do śmierci z godnością albo uznanie przez Sąd Najwyż-
szy praw gejów i lesbijek do zawierania małżeństw jednopłciowych? Nie, gdyż 
na pytanie, czy naruszenia godności powinny być zwalczane w drodze procesów 
i dochodzenia swoich praw przed sądem, odpowiadał przecząco. W niektórych 
wypadkach może to szkodzić istniejącym prawom, jak wolność słowa. W tego 
typu sytuacjach Schachter sugerował raczej edukację, rozwój pomocy społecz-
nej czy działalność polityczną. Uważał za niezwykle korzystne w tym aspekcie 
uświadomienie ludziom problemu języka, jakim się posługują, i ich zachowań, 
które byłyby uważane za obraźliwe dla innych jednostek i wyznawanych przez 
nie wartości. W takich dziedzinach administracji publicznej, jak: opieka spo-
łeczna, opieka zdrowotna i administracja więzienna, według Schachtera, istniało 
szerokie pole do eliminacji działań sprzecznych z zasadą poszanowania godno-
ści człowieka105.

Niejako w odpowiedzi na poglądy omówione powyżej swoją opinię na te-
mat roli godności człowieka w amerykańskim porządku konstytucyjnym wyraził 
George P. Fletcher, który wprost określił godność człowieka jako wartość kon-
stytucyjną106. Bezdyskusyjnie uznał, że podstawowym zadaniem współczesnej 
kultury prawnej jest ochrona godności ludzkiej (protection of human dignity). 
Przyczynę tego widział w odrodzeniu filozofii moralności i prawa autorstwa 
Immanuela Kanta. I choć te wpływy widział głównie w prawie konstytucyjnym 
Republiki Federalnej Niemiec, to odwoływał się także do doświadczeń amery-
kańskich, podkreślając, że coraz częściej w orzecznictwie Sądu Najwyższego od-
naleźć można nawiązania do godności człowieka. Za takie najważniejsze ślady 
słusznie uznał wyroki w sprawach Furman v. Georgia oraz Miranda v. Arizona. 
Jak jednak podkreślił, kolejnym krokiem powinno być wypracowanie w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego koncepcji godności człowieka właśnie w oparciu o fi-
lozofię Kanta107. Podstawę ochrony godności człowieka widział raczej w Kantow-
skiej teorii obowiązków aniżeli w doktrynie praw obywatelskich, a docenienie 
stopnia, w jakim idea godności człowieka wywodzi się z teorii moralnej Kanta, 

104 O. Schachter, op. cit., s. 853. 
105 Ibidem, s. 853–854. 
106 G.P. Fletcher, Human Dignity as a Constitutional Value, University of Western Ontario Law 

Review 22(2), 1984, s. 171.
107 Ibidem, s. 181. 
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będzie według niego skutkować poznaniem wspólnotowego wymiaru tej idei. To 
zaś pozwoli osadzić pojęcie godności człowieka w kontekście obowiązków pań-
stwa wobec jego obywateli i w obowiązkach obywateli wobec siebie nawzajem. 
Takie ujęcie przyniesie system prawny oparty na zasadzie ludzkiej solidarności 
(the principle of human solidarity) i integrację liberalnego porządku prawnego 
z wartościami o bardziej wspólnotowym charakterze108. 

Należy podkreślić, że zdefiniowanie przez Fletchera godności człowieka jako 
wartości konstytucyjnej traktować raczej należy jako postulat o charakterze de 
lege ferenda niż stwierdzenie odnoszące się do faktycznego stanu prawnego. 
Godność człowieka w Kantowskiej wersji jawi się, w opinii Fletchera, jako war-
tość, która skoryguje amerykański system prawny w kierunku wartości socjal-
nych. Abstrahując od prawidłowości rozumowania Fletchera i słuszności jego 
oczekiwań, dla niniejszych rozważań ważne jest pojawienie się postulatu trakto-
wania godności człowieka jako wartości konstytucyjnej. 

Za pierwszą istotną próbę kategoryzacji i typologii idei godności człowieka 
oraz określenia jej miejsca i funkcji w orzecznictwie Sądu Najwyższego nale-
ży uznać rozważania Jordana J. Pausta. Podkreślając jej dynamizm i żywotność 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako pewnej reguły konstytucyjnej (consti-
tutional precept), Paust nie stronił od określania jej roli i funkcji w zróżnicowany 
sposób. Z jednej strony pisał bowiem o godności człowieka jako uprawnieniu 
konstytucyjnym (constitutional right)109 albo konstytucyjnym prawie do god-
ności człowieka (constitutional right to human dignity)110, z drugiej – wskazy-
wał, że godność ludzka związana została z kilkoma konstytucyjnymi prawami 
i zasadami jako podstawowy lub uzupełniający czynnik uzasadniający decyzję111. 
Wreszcie stwierdzał, że w samym orzecznictwie Sądu Najwyższego jest trakto-
wana jako podstawowa zasada prawa konstytucyjnego (fundamental principle of 
constitutional law)112. Sam jednak w swoich rozważaniach często posługiwał się 
bardziej ogólnym terminem „wartości powiązane z godnością człowieka” (hu-
man dignity values)113. 

Swoje rozważania Paust rozpoczął od konstatacji, że zarówno w orzecznic-
twie, jak i w doktrynie prawa brak bardziej szczegółowego podejścia do proble-
matyki godności człowieka, tj. prób zdefiniowania tej idei, określenia sposobu 
jej stosowania czy ewentualnych przyszłych możliwości zastosowania, podobnie 
jak brak opisu warunków odwołań do godności człowieka i prób określenia jej 
treści jako pewnej instytucji konstytucyjnoprawnej. Uznając wagę takich roz-

108 Ibidem, s. 182. 
109 J.J. Paust, Human Dignity, op. cit., s. 145.
110 Ibidem, s. 147. 
111 Ibidem, s. 148. 
112 Ibidem.
113 Ibidem, m.in. s. 167, 178, 181 i 198. 
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ważań, zastrzegł, że próby definiowania godności człowieka nie mogą się ogra-
niczać jedynie do tworzenia statycznych definicji, opartych na odniesieniach do 
szacunku dla każdej jednostki (respect for each person), a przez to do jej rów-
nego charakteru albo odwołań do znaczenia i wartości każdej jednostki (value 
and worth of each person). Z uwagi na charakter tej idei jej definicja musi mieć 
charakter opisowy, a pełne znaczenie godności człowieka musi być powiązane 
z zachodzącymi zmianami i procesami społecznymi, które wespół z prawem 
wchodzą w relację z dynamicznie zmieniającymi się „wzorcami ludzkich ocze-
kiwań i interakcji (dynamic patterns of human expectation and interaction)”114. 

Powyższe oczekiwania Paust uznał za bardzo duże. Sam nie stroniąc od nie-
co patetycznego opisu istoty godności człowieka, z jednej strony określił regula-
cje zawarte w Powszechnej deklaracji praw człowieka jako prawdziwie wywro-
towe i rewolucyjne, z drugiej – pisał o majestacie godności człowieka (majesty 
of human dignity). Podkreślił, że idea godności człowieka po 1945 r. zaczęła być 
traktowana jako „symbol rosnącego zapotrzebowania na nową jakość”, „symbol 
żądania równości pod względem godności i wartości” lub jako wartość stojąca 
„w opozycji do egoistycznego nihilizmu, depresyjnej apatii i olbrzymiej obojęt-
ności w dużej części naszego polityczno-prawno-ideologicznego myślenia o re-
lacjach między władzą a brutalną siłą”115.

Paust uznał, że przeprowadzona przez niego dokładna analiza orzecznictwa 
Sądu Najwyższego potwierdziła, że istota godności człowieka była postrzegana 
niezwykle szeroko. Idea ta traktowana była jako otwarta i dynamiczna reguła 
konstytucyjna, często współzależna od większości amerykańskich konstytucyj-
nych uprawnień, ale nieodłącznie związana z fundamentalną wiarą w przyro-
dzoną godność i wartość każdej osoby ludzkiej (fundamental belief in the inher- 
ent dignity and worth of every human person)116. Jednocześnie Paust wskazał, że 
sędziowie odwoływali się do niej, traktując ją albo jako podstawowe uprawnie-
nia konstytucyjne jednostki (fundamental constitutional right), albo jako zasadę 
prawną (legal principle). Odwołaniom do tej idei towarzyszyło przekonanie, że 
stosowane terminy nie wymagają uściślenia lub jedynie niewielkiego wyjaśnie-
nia, lub uzupełnienia kontekstu przez odniesienie się od innej sprawy lub sądo-
wego precedensu. Godność człowieka była więc traktowana jako swego rodzaju 

114 Ibidem, s. 147. Powyższe określenie odnieść należy do używanego w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego terminu „zmieniające się standardy przyzwoitości (evolving standard of decency)”. 
Szerzej na ten temat zob. m.in. M.C. Matusiak, M.S. Vaughn, The Progression of “Evolving Stan-
dards of Decency” in U.S. Supreme Court Decisions, Criminal Justice Review 39(3), 2014, s. 253–271; 
M.A. Godsey, T. Pulley, The Innocence Revolution and Our Evolving Standards of Decency in Death 
Penalty Jurisprudence, University of Dayton Law Review 29(2), 2004, s. 265–292. 

115 J.J. Paust, Human Dignity, op. cit., s. 147. 
116 Ibidem, s. 150. 
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artykulacja zasadniczych postulatów konstytucyjnych (primary constitutional 
expectations), które nie wymagają wyjaśnienia117. 

Warto tę konstatację podkreślić, gdyż wydaje się istotna z punktu widzenia 
problemu badawczego. Oznacza ona bowiem, że godność człowieka nie była 
traktowana przez sędziów Sądu Najwyższego jako idea obca amerykańskiemu 
porządkowi prawnemu ani tym bardziej szeroko pojętej amerykańskiej trady-
cji polityczno-prawnej. Za traktowaniem idei godności człowieka jako elemen-
tu amerykańskiego systemu prawa przemawia inne spostrzeżenie Pausta. Jak 
bowiem słusznie zauważył, żaden sędzia Sądu Najwyższego nie skrytykował 
w opiniach samego pojawienia się idei godności człowieka, definiując ją albo 
jako uprawnienie (right), albo podstawową zasadę prawa konstytucyjnego118. 
Choć w tym miejscu trzeba uzupełnić rozważania Pausta i wskazać, że poja-
wiały się opinie, w których krytykowano odwołanie się do idei godności czło-
wieka w konkretnym wypadku. Powyższe trendy odwoływania się do godności 
człowieka Paust słusznie zauważył także w sądownictwie federalnym niższego 
szczebla119. Mimo wszystkich krytycznych uwag odnośnie do stosowania god-
ności człowieka przez Sąd Najwyższy, Paust podjął próbę rekonstrukcji tego 
pojęcia. Wskazał, że jej uznanie oznacza, iż każda osoba ma prawo do pod-
stawowego szacunku i uznania swojej wartości, a także godnej podstawowej 
egzystencji120. 

Paust w swoich rozważaniach postanowił sprecyzować kilka kwestii doty-
czących pojawiania się idei godności człowieka w orzeczeniach Sądu Najwyższe-
go. Po pierwsze, wskazał na pewne trendy odwoływania się do tej idei. Po drugie, 
określił znaczenie godności człowieka przez opisanie przesłanek odniesień na 
przykład w postaci ograniczeń znaczenia idei godności człowieka w danym wy-
padku. Po trzecie, przeprowadził charakterystykę treści oraz kryteriów jej zasto-
sowania121. Zaproponowana przez Pausta typologia koncepcji godności człowie-
ka oparła się na powyższych założeniach. W ten sposób wyróżnił on następujące 
tendencje (trends) odwołań do godności człowieka:

a)  idea godności człowieka traktowana jako bariera dla impotentnego pań-
stwa,

b)  idea godności człowieka jako narzędzie przeciwko dyskryminacji (nie 
tylko rasowej), 

117 Ibidem, s. 158. W tym miejscu warto jedynie przypomnieć, że pierwsza definicja godności 
człowieka pojawiła się dopiero w orzeczeniu Obergefell v. Hodges, gdzie sędzia skonstruował ją 
w swym zdaniu odrębnym, sprzeciwiając się pojmowaniu godności człowieka zaprezentowanemu 
przez większość sędziów. Por. rozdz. III.4.2. 

118 J.J. Paust, Human Dignity, op. cit., s. 161.
119 Ibidem, s. 161–162.
120 Ibidem, s. 167. 
121 Ibidem, s. 147. 
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c)  idea godności człowieka w sferze szeroko pojętych praw socjalnych,
d)  idea godności jako ochrona dobrego imienia i reputacji,
e)  idea godności człowieka jako podstawa prawa do prywatności, 

f)  idea godności człowieka w sferze szeroko rozumianej słuszności i spra-
wiedliwości122.

Siódmy trend Paust wyróżnił w połowie lat 90., pisząc o prawie człowieka do 
śmierci z godnością (human right to die with dignity)123. 

Pierwszym wskazanym przez Pausta typem odwołania do godności człowie-
ka jest postrzeganie jej jako bariery dla coraz bardziej wszechpotężnego pań-
stwa, które w imię swoich interesów lub dla ochrony innych wartości nadużywa 
władzy i ogranicza wolności obywatelskie. Jest to zatem kwestia kontekstu re-
lacji między władzą, jej instytucjami i funkcjonariuszami a obywatelem. Paust 
wskazywał, że idea godności człowieka pojawiała się w orzeczeniach odnoszą-
cych się do sytuacji, w których władza albo nie wykonuje swoich obowiązków 
ochrony określonych uprawnień jednostki, albo nadużywa przysługujących jej 
uprawnień, dopuszczając się działań, które obiektywnie poniżają jednostkę. 

W tym kontekście (podobnie jak Schachter) Paust rozwinął problem za-
leżności między godnością jednostki a godnością określonej grupy społecznej 
oraz całego społeczeństwa. Uznał bowiem, że można zaobserwować wzrost 
świadomości społecznej dotyczącej zależności między jednostką a wspólnotą, 
w której żyje. Wskazał na zmiany społeczne prowadzące do umocnienia prze-
konania, że zależności w społeczeństwie winny być uwarunkowane – jak to 
określił – „humanistyczną i demokratyczną troską o godność jednostki i rów-
ną godność pozostałych”. Takie uznanie wzajemnych zależności społecznych 
oznacza dbałość nie tylko o godność jednostki, lecz także powiązaną z nią god-
ność kolektywną (collective dignity)124. Istotą tego kontekstu jest przekonanie, 
że pozbawienie konstytucyjnych praw jednego członka jakiejkolwiek grupy 
(np. oskarżonych o popełnienie przestępstwa) może mieć negatywne konse-
kwencje dla każdego człowieka i społeczeństwa oraz tej wspólnoty jako cało-
ści125. Za wzorcowe dla tego typu pojmowania godności człowieka Paust uznał 
stwierdzenia zawarte w zdaniu odrębnym prezesa Sądu Burgera w sprawie 
Ashe v. Swenson126 oraz w sprawie Miranda v. Arizona. Sędzia Burger podkreślił 
w swym sprzeciwie, że traktowanie sześciu przestępstw jako jednego czynu 
oznacza poniżenie godności człowieka i jego indywidualności (the dignity of 
the human personality and individuality). Podkreślił (i to jest kluczowe w kon-

122 Ibidem, s. 162–184. 
123 J.J. Paust, The Human Right to Die with Dignity: A Policy-Oriented Essay, Human Rights 

Quarterly 17(3), 1995, s. 464. 
124 Idem, Human Dignity, op. cit., s. 167. 
125 Ibidem, s. 168. 
126 Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436 (1970). 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



307

tekście rozważań Pausta), że żaden sąd, który dba o prawa jednostki i god-
ność człowieka oskarżonego (the individual rights and human dignity of the 
accused), nie może traktować ofiary jak jedną ujednoliconą bryłę gliny ludzkiej 
(a single homogenized lump of human clay). Zarówno oskarżony, jak i ofiary 
przestępstw muszą się cieszyć statusem godności jednostki (the dignity of in-
dividual status)127. Podobnie sędzia White konkludował, że sprawa Mirandy nie 
dotyczy wyłącznie godności osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, 
ale jest to kwestia interesów całego społeczeństwa. 

Ta kwestia współzależności między godnością jednostek a godnością kolek-
tywną według Pausta nabiera nowego znaczenia w kontekście działań państwa 
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Podkreślił, że 
jakiekolwiek interesy państwa związane z kwestią porządku i bezpieczeństwa 
nie mogą naruszać praw obywatelskich, a przez to stanowić zagrożenia dla tego 
typu godności człowieka128. Paust nie zgadzał się z tezą, że „należy osiągnąć 
równowagę między prawami a bezpieczeństwem”, ponieważ, takie stwierdze-
nia prowadzą do usprawiedliwiania jakichkolwiek represji w imię zapewnienia 
bezpieczeństwa129. Zwolennicy tego typu polityki (niezależnie, czy dotyczy ona 
polityki wewnętrznej, czy też sfery stosunków zagranicznych) w praktyce bo-
wiem działają wbrew bezpieczeństwu samej władzy130. W takim kontekście idea 
godności człowieka w orzeczeniach Sądu Najwyższego jest wartością, która ma 
zabezpieczać poczucie bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczeństwa, 
zwłaszcza w wypadku prób podejmowania nielegalnych działań (np. przez funk-
cjonariuszy policji). W tym aspekcie odwołanie do godności człowieka stanowi 
jasny sygnał płynący od Sądu Najwyższego dla władzy wykonawczej, który to 

127 Ibidem.
128 W podobnym kontekście (praw obywatelskich i godności człowieka) Paust pisał 

o realizowaniu przez USA wyroków więzienia wydanych przez sądy innych państw; szerzej zob.  
J.J. Paust, The Unconstitutional Detention of Mexican and Canadian Prisoners by the United 
States Government, Vanderbilt Journal of Transnational Law 12(1), 1979, s. 70. 

129 Takie granice są koniecznie związane z bardziej podstawowymi zasadami władzy, godności 
ludzkiej i samostanowienia; J.J. Paust, Political Oppression in the Name of National Security: Au-
thority, Participation, and the Necessity within Democratic Limits Test, Yale Journal of World Public 
Order 9(1), 1982, s. 181. 

130 Idem, Human Dignity, op. cit., s. 168. Powyższe stanowisko Paust reprezentował także 
w kontekście zwalczania terroryzmu. Twierdził bowiem, że nie możemy służyć wartościom god-
ności ludzkiej ani prawom człowieka, dopuszczając wyjątki w zależności od kontekstu – idem, An 
Approach to Decision with Regard to Terrorism, Akron Law Review 7(3), 1974, s. 398. W innym miej-
scu podkreślał, że wśród bezwzględnych i prawnie niezbywalnych praw znajduje się wolność od 
naruszania godności jednostki – idem, Responding Lawfully to Al Qaeda, Catholic University Law 
Review 56(3), 2007, s. 784. Uważał, że wszelkie wyjątki od praw człowieka w kontekście terroryzmu 
będą niezwykle nierozsądne i sprzeczne z dążeniem do poszanowania godności człowieka i mini-
malizacji przemocy z użyciem broni – idem, Terrorism and the International Law of War, Military 
Law and Law of War Review 13(1–2), 1975, s. 31. 
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przekaz w idealny sposób wyraził sędzia Douglas w orzeczeniu United States 
v. Carignan, że są wartości większe i bardziej istotne dla amerykańskiego spo-
łeczeństwa aniżeli „wszechmocna policja”. Podkreślił, że odmienne stanowisko 
jest charakterystyczne dla totalitarnych państw jak Związek Radziecki131. 

Godność człowieka jako bariera dla nadużyć państwa jawiła się dla Pausta 
jako szczególnie ważna w kontekście technokratycznych zapędów władzy, zmie-
rzających do odhumanizowania stosunków społecznych132. Jako przykład takich 
obaw wskazywał przywołanie godności człowieka w wyroku American Fed. of 
Labor v. American Sash and Door i szeregu wyroków sądów federalnych niż-
szej instancji. Z kolei postęp technologiczny XX w. powodujący dehumaniza-
cję stosunków społecznych oznaczał także zagrożenie dla godności człowieka 
w odniesieniu do osób starszych, zniedołężniałych i chorych. W tym kontekście 
Paust wskazał orzeczenie federalnego sądu dotyczące dyskryminacji osób z nie-
pełnosprawnościami i naruszeń ich praw pracowniczych. Sąd federalny niższej 
instancji potwierdził w nim, że konieczne jest ustanowienie prawa tych Ame-
rykanów do godności i szacunku do samego siebie jako równych i wnoszących 
wkład członków społeczeństwa (dignity and self-respect as equal and contribut- 
ing members of society) oraz położenie kresu faktycznej izolacji milionów dzieci 
i dorosłych od społeczeństwa133.

Drugim trendem jest przywoływanie godności człowieka w opiniach wyraża-
jących sprzeciw wobec dyskryminacji. W tym kontekście Paust wskazał przede 
wszystkim na próby eliminowania dyskryminacji rasowej, nie zawsze zakończo-
ne powodzeniem. Wymienił tu wyroki dotyczące zgody na internowanie amery-
kańskich obywateli pochodzenia japońskiego w czasie II wojny światowej134. Pod-
kreślił także kluczową rolę godności człowieka w wyroku kończącym segregację 
rasową w szkołach135. Przywołał także odniesienie do idei godności człowieka 
w sprawie United States v. Martinez-Fuerte z 1976 r., która dotyczyła zgodności 
z IV poprawką tworzenia przez straż graniczną stałych punktów kontrolnych na 
drogach publicznych prowadzących do granicy meksykańskiej. Zatrzymywani 
do kontroli byli głównie kierowcy pochodzenia latynoskiego. W wyroku sędzia 
Brennan stwierdził, że tego typu działania służb granicznych oparte wyłącznie 
na przesłankach rasowych, nawet przy założeniu dobrej wiary, stanowią zniewa-
gę dla godności amerykańskich obywateli latynoskiego pochodzenia i obywateli 
Meksyku legalnie przebywających w kraju. Jak zaznaczył Brennan, to głównie 

131 Idem, Human Dignity, op. cit., s. 169. 
132 Ibidem. Paust pisał w tym kontekście o technocratic or machine-oriented depression, która 

nie tylko pozbawia godności człowieka, ale także wartości demokratycznych wolnego społeczeń-
stwa.

133 Rogers v. Frito-Lay, 611 F.2d 1074, 1094 n.21 (5th Cir. 1980).
134 Por. rozdz. II.1.3.
135 Por. rozdz. III.1. 
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osoby meksykańskiego pochodzenia są kierowane do badania w punktach kon-
trolnych i stopień naruszenie ich praw obywatelskich przez punkty kontrolne 
będzie zdecydowanie największy136. Paust jednak do tej kategorii użycia godno-
ści człowieka zaliczał odniesienia służące do walki z dyskryminacją nie tylko ra-
sową, ale i ze względu na płeć i podkreślał, że ten sposób użycia pojęcia godności 
człowieka dopiero się rozwija. W tym kontekście Paust zacytował wyrok Tram-
mel v. United States z 1980 r., w którym stwierdzono, że w żadnym nowoczesnym 
społeczeństwie kobiecie nie odmawia się odrębnej tożsamości prawnej i god-
ności związanej z uznaniem jej za pełnowartościową istotę ludzką (the dignity 
associated with recognition as a whole human being)137.

Trzecia sfera, gdzie Paust wyróżnił odniesienia do idei godności człowieka, 
to szeroko pojęte kwestie społeczne. Jednakże w tym kontekście Paust skupił 
się – inaczej niż pozostali przedstawiciele amerykańskiej doktryny prawa – nie 
na orzeczeniu Goldberg v. Kelly, a raczej na orzeczeniach sądów federalnych niż-
szej instancji, które dotyczyły warunków mieszkaniowych i budownictwa socjal-
nego. W tym kontekście pisał o uwłaczających godności warunkach, w jakich np. 
żyją imigranci zarobkowi na amerykańskich farmach, a standardem, który Paust 
przywoływał, był art. 25 Powszechnej deklaracji praw człowieka138. Paust w tym 
kontekście za istotne uznał wyroki niższych sądów federalnych odnoszące się do 
federalnych programów pomocowych, które potem były cytowane w wyrokach 
Sądu Najwyższego139. 

Czwarty wyróżniony przez Pausta trend to ochrona dobrego imienia i re-
putacji, która pod pewnymi względami odpowiada polskiej instytucji ochrony 
dobrego imienia i godności osobistej. Piąta tendencja dotyczy szerokiego spek-
trum prawa do prywatności140. Kwestie te Paust potraktował jednak bardzo sze-
roko, wskazując, że godność człowieka pojawiała się tu zarówno w kontekście 
wcześniej wspominanej ochrony wizerunku i dobrego imienia, jak i naruszeń 
nietykalności cielesnej. Ten aspekt nawiązań do godności człowieka dotyczył 
konstytucyjnej ochrony przed okrutnym traktowaniem i torturami. Paust łączył 
te sprawy z naruszeniami integralności nie tylko cielesnej, lecz także psychicz-

136 United States v. Martinez-Fuerte, 428 U.S. 543 (1976).
137 Trammel v. United States, 445 U.S. 40 (1980).
138 Art. 25: 1. Każda osoba ma prawo do poziomu życia odpowiadającego potrzebom zdrowia 

i dobrobytu jej samej i jej rodziny, włączając wyżywienie, ubiór, mieszkanie, opiekę medyczną 
i niezbędne świadczenia społeczne, jak również prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, 
choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, podeszłego wieku, a także innych przyczyn utraty 
środków utrzymania w następstwie okoliczności niezależnych od jej woli.

139 New York State Dep’t of Social Services v. Dublino, 413 U.S. 405 (1973); Flemming v. Nestor, 
363 U.S. 603 (1960), Califano v. Goldfarb, 430 U.S. 199 (1977). 

140 J.J. Paust, Human Dignity, op. cit., s. 176. 
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nej, wskazując na wyroki, w których godność człowieka była przeciwwagą dla 
niedozwolonych prób ograniczenia woli jednostki lub swobody sumienia141.

Szóstą tendencję Paust określił jako odwołanie do idei godności człowieka 
powiązanej z szeroko pojętymi ideami słuszności i sprawiedliwości. W opinii 
Pausta to znaczenie jest związane z tym, że idea godności człowieka w orze-
czeniach Sądu Najwyższego występuje wraz z wieloma innymi wartościami 
w kontekście różnych praw obywatelskich chronionych różnymi poprawkami. 
Paust podkreślał, że w ten sposób „wartości godności człowieka przeniknęły do 
Konstytucji i są ze sobą powiązane”. Ta ostatnia tendencja będzie biegła niejako 
w poprzek wszystkich wyżej wskazanych trendów i pojawia się wszędzie tam, 
gdzie godność człowieka towarzyszy innej wartości chronionej konstytucyjnie142. 

W latach 90. Paust zwrócił także uwagę na ideę godności człowieka 
w kontekście osób śmiertelnie chorych, pisząc o prawie człowieka do śmierci 
z godnością143. Podkreślił, że takie prawo jest związane z ogólnym prawem do 
wyboru czasu śmierci oraz z roszczeniem o udzielenie właściwej pomocy me-
dycznej i innej pomocy zmierzającej do zapewnienia humanitarnego i godne-
go procesu umierania. Paust miał świadomość, że takie uprawnienie, któremu 
nadawał charakter międzynarodowego prawa człowieka, byłoby nieuchronnie 
sprzeczne z niektórymi przepisami zakazującymi samobójstwa czy samobój-
stwa wspomaganego144. Uważał jednak, że winno mieć pierwszeństwo właśnie 
ze względu na jego charakter prawa człowieka (human right) oraz osadzenia 
go w kontekście wolnego wyboru, który jest kluczowy dla godności i wartości 
każdej osoby ludzkiej (the dignity and worth of each human person)145.

W podsumowaniu poglądów Pausta w kwestii typologii godności człowieka 
w amerykańskim orzecznictwie warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierw-
sze, brak w nich odwołania do korzeni tej idei i jej miejsca w amerykańskiej tra-
dycji. Zagadnienie to Paust potraktował pobieżnie. Po drugie, mimo zapowiedzi 
nie ma w jego teorii jasnego zdefiniowania istoty godności człowieka ani jej roli 
i funkcji. Paust poprzestał raczej na wyróżnieniu pewnych trendów odwoływa-
nia się i wskazaniu ogólnych sfer, w których w orzeczeniach Sądu Najwyższego 
idea godności się pojawia. Na taki brak wskazuje chociażby nieodniesienie się 
do poszczególnych poprawek. Jakkolwiek rozważania Pausta uznawane są przez 
amerykańską naukę prawa już dziś właściwie za klasyczne146, to jest to głównie 

141 Ibidem, s. 180. 
142 Ibidem, s. 181–183. 
143 J.J. Paust, The Human Right, op. cit., s. 463. 
144 Ibidem, s. 486.
145 Ibidem, s. 482.
146 Szereg przedstawicieli jurysprudencji zajmujących się problematyką godności człowieka 

w orzecznictwie Sądu Najwyższego człowieka cytuje jego tekst, zob.: G.P. Fletcher, op. cit., s. 171; 
V.C. Jackson, op. cit., s. 17; R. Glensy, op. cit., s. 66; M. Goodman, op. cit., s. 747. 
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efektem tego, że jako pierwszy podjął trud szczegółowej analizy sądownictwa 
federalnego (nie tylko Sądu Najwyższego) oraz próbę syntezy i doprecyzowania 
znaczeń i kontekstów, w jakich sędziowie Sądu Najwyższego przywoływali god-
ność człowieka. Trzeba jednak krytycznie ocenić tę próbę, gdyż w wielu miejscach 
Paust nie rozgraniczył ściśle znaczeń godności człowieka. Przykładowo płynnie 
(w tym samym akapicie) przechodzi od kwestii naruszenia praw osób w sprawie 
Ullmann v. United States do kwestii dyskryminacji rasowej w sprawie Korematsu147. 
Podobnie kwestie pomocy społecznej łączy ze sprawami dobrego imienia, płynnie 
przechodząc do spraw dotyczących mniejszości politycznych148. Wreszcie Paust 
nie uwzględnił kontekstu, w jakim dany rodzaj praw obywatelskich lub konsty-
tucyjnych klauzul został naruszony i dlaczego akurat w tym miejscu pojawiła się 
godność człowieka, a raczej starał się udowodnić jej jak najszersze zastosowanie. 
Podsumowując rozważania Pausta dotyczące amerykańskich koncepcji godności 
człowieka, trzeba jednak podkreślić, że ich celem było udowodnienie tezy, która 
dziś nie budzi żadnych wątpliwości: idea godności człowieka i prawa człowieka są 
ze sobą ściśle powiązane w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 

Jeszcze w początkowych latach XXI w. w amerykańskiej doktrynie prawa 
wątpliwości budziła teza o przynależności idei godności człowieka do amery-
kańskiej tradycji polityczno-prawnej. Wyrazem tego są chociażby poglądy Ju-
dith Resnik i Julie Chi-hye Suk, które przedstawiły je w ramach rozważań nad 
XX-wieczną ewolucją koncepcji suwerenności stanów oraz związanych z nimi 
immunitetami procesowymi i ich wpływem na ograniczenia możliwości docho-
dzenia odszkodowań przez osoby fizyczne. Część tych rozważań warto pokrótce 
scharakteryzować ze względu na ich związki z problemem badawczym niniej-
szej monografii. 

Opisując historię idei godności, badaczki słusznie wskazały, że początkowo 
była to cecha monarchów i dobrze urodzonych, a dopiero w końcu XVII w. stała 
się „kwintesencją cech osobowych wszystkich istot ludzkich i wyznacznikiem 
równości”. To właśnie XX-wieczne prawa człowieka stanowią urzeczywistnienie 
tych wspomnianych obietnic przez zobowiązanie poszczególnych państw do po-
szanowania godności wszystkich ludzi (the dignity of all people). Jednocześnie 
jednak zwróciły uwagę, że w ostatnich dekadach XX w. można było zaobser-
wować proces, w ramach którego dotychczas dyskryminowane grupy społeczne 
zaczynały się upominać o uznanie ich godności lub też rozpoznanie ich prawa do 
bycia podmiotem, który ma prawo do poszanowania własnej godności. W tym 
kontekście Resnik i Suk użyły terminu godność jako prawo jednostek (dignity as 
a right of individuals)149. 

147 J.J. Paust, Human Dignity, s. 171. 
148 Ibidem, s. 173–174. 
149 J. Resnik, J.Ch. Suk, Adding Insult to Injury: Questioning the Role of Dignity in Conceptions 

of Sovereignty, Stanford Law Review 55(2), 2003, s. 1924–1925. 
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Badaczki uznały, że w 2. poł. XX w. Sąd Najwyższy zmienił treść amery-
kańskiego prawa konstytucyjnego, traktując ideę godności jako wyodrębnioną 
i podstawową wartość (distinct and core value), w dodatku działając pod wpły-
wem ponadnarodowych norm politycznych i prawnych (transnational political 
and legal norms). W ten sposób stanęły na stanowisku, że od II wojny światowej 
i przyjęcia Powszechnej deklaracji praw człowieka Sąd Najwyższy, mimo braku 
bezpośredniego odwoływania się do zagranicznych źródeł, wprowadził pojęcie 
godności do Konstytucji150. Stwierdziły ponadto, że mówienie o godności w pra-
wie Stanów Zjednoczonych jest przykładem tego, jak prawo amerykańskie jest 
kształtowane przez normy innych narodów, przez doświadczenia międzynaro-
dowe i przez międzynarodowe dokumenty prawne151.

Resnik i Suk wskazały, że godność jako idea łączona z wartością człowie-
ka pojawiła się w wyrokach Sądu Najwyższego dopiero w latach 40., kiedy to 
„włączył (embedded)”152 on ideę godności, pojmowanej jako bezcenna wartość 
przynależna każdemu człowiekowi, do procesu interpretacji amerykańskiej 
Konstytucji. W ten sposób podkreśliły obcość tej idei w takim znaczeniu dla 
amerykańskiego orzecznictwa i szerzej rozumianego prawa. W innym miejscu 
wręcz pisały o zapożyczeniu godności człowieka (the import of human dignity)153. 
Przedstawiając swe opinie na temat pojawienia się idei godności w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, badaczki wskazały, że oprócz jednostek Sąd uznawał, że in-
teresy godnościowe (dignity interests) posiadają także: narody, stany, instytucje 
państwowe, osoby wykonujące określone zawody (sędziowie), flaga oraz Bóg154. 
W kwestii praw obywatelskich jednostki Resnik i Suk wskazały, że pojawiała 
się w kontekście ochrony nietykalności osobistej oraz dyskryminacji rasowej 
i płciowej. Skonstatowały, że w takim ujęciu godność służyła jako szeroka i nie 
do końca sprecyzowana przesłanka prawna podkreślająca fizyczne i psychiczne 
granice każdej jednostki, która ma prawo do ich ochrony przed ich naruszeniem 
w postaci krzywdy ze strony innej jednostki lub przymusu ze strony państwa155. 

Resnik i Suk słusznie podkreśliły, że wiele tego typu koncepcji związanych 
z podmiotowością prawną jednostki było obecnych w amerykańskim prawie 
konstytucyjnym, ponownie jednak zaznaczyły, że nie były łączone z godnością 
aż do lat 40. Wskazując na powyższe ustalenia, podkreśliły, że „historia stoso-

150 Podobnie twierdził James Q. Whitman, który wskazywał, że ochrona godności jest całkiem 
obca amerykańskiej tradycji (quite alien to the American tradition), oraz pisał o „braku dostrzegal-
nych treści doktrynalnych nadawanych interesom godności” – idem, The Two Western Cultures of 
Privacy: Dignity Versus Liberty, Yale Law Journal 113(6), 2003–2004, s. 1121 i 1214.

151 J. Resnik, J.Ch. Suk, op. cit., s. 1926. 
152 Ibidem, s. 1926, 1934.
153 Ibidem, s. 1927. 
154 Ibidem, s. 1933–1934. 
155 Ibidem, s. 1938. 
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wania tego pojęcia powinna zmienić współczesne dyskusje na temat roli, jaką 
prawo spoza Stanów Zjednoczonych odgrywa w orzecznictwie tego kraju”156.

Badaczki zajęły niezwykle radykalne stanowisko, które wymaga komenta-
rza. Po pierwsze, należy podkreślić, że nie uwzględniły niektórych niezwykle 
istotnych orzeczeń, w których nie występuje termin dignity, a które są kluczo-
we dla ewolucji idei godności. Przykładem jest tu orzeczenie Brown v. Board of 
Education of Topeka, które w sposób fundamentalny i niepodważalny stanowi 
przykład uznania normatywnego wpływu idei godności człowieka i jej obecno-
ści w konstytucyjnym porządku Stanów Zjednoczonych157. W ten sposób Resnik 
i Suk nie uwzględniły kwestii pośredniego wpływu idei godności człowieka na 
orzecznictwo. Ponadto w swoich rozważaniach nie odniosły się do innych orze-
czeń, w których pojawiło się odwołanie do godności, np. Golberg v. Kelly czy 
Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, i które budują amerykańskie poj-
mowanie godności człowieka w sferach innych niż nietykalność osobista i dys-
kryminacja rasowa i płciowa. 

Następnie należy zaznaczyć, że stanowcze wskazania na zagraniczne po-
chodzenie idei godności w orzecznictwie Sądu Najwyższego kłócą się z pew-
nymi szczegółowymi stwierdzeniami Resnik i Suk. Zgodziły się bowiem z teza-
mi Geralda Neumanna, który twierdził, że „pojęcie godności można odnaleźć 
w całej historii amerykańskiego prawa konstytucyjnego”158. Podobnie sprzeczne 
z powyższą hipotezą są stwierdzenia odnoszące się do orzecznictwa z lat 30. 
dotyczącego IV poprawki. Pomysł, że przeszukania osób przez funkcjonariuszy 
publicznych są niezgodne z ideą godnością człowieka, można znaleźć w orzecz-
nictwie sprzed II wojny światowej, kiedy to próby wyegzekwowania prohibicji 
wywołały obawy związane z narażaniem osób na poniżenie i upokorzenie utoż-
samiane z naruszeniem godności człowieka159. 

Ze stwierdzeniem, że „w XVIII i XIX w. Sąd Najwyższy wymienił słowo god-
ność tylko w odniesieniu do takich podmiotów, jak władcy i sądy”160, można 
się zgodzić jedynie w kontekście leksykalnym. Jest to jednak zdecydowanie za 
mało, aby uznać tezy Resnik i Suk za udowodnione. Jeśli bowiem weźmie się pod 
uwagę terminy związane z godnością jako wartością przynależną człowiekowi 
i inne idee pokrewne (np. human worth lub indignities), to staje się jasne, że idea 
ta była obecna w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Oczywiście w mniejszym 
stopniu lub jej ślady były jedynie pośrednie161, niemniej to właśnie one stano-

156 Ibidem. 
157 W podobny sposób (choć tu jest to sporne) pisze się o orzeczeniu Roe v. Wade odnoszącym 

się do prawa do przerywania ciąży. 
158 J. Resnik, J.Ch. Suk, op. cit., s. 1934. 
159 Zob. orzeczenie Carroll v. United States, 267 U.S. 132, 153–54 (1925); por. wyżej rozdz. I.
160 J. Resnik, J.Ch. Suk, op. cit., s. 1934.
161 Por. rozdz. I.l–2.
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wią zaprzeczenie tezy badaczek o braku amerykańskich korzeni idei godności 
człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zresztą warto zauważyć, że tam, 
gdzie Resnik i Suk chcą wskazać na szerszy kontekst, tam odwołują się do tego 
typu pośrednich śladów godności człowieka. Przykładem może być pojmowanie 
naruszeń godności w sferze dyskryminacji – Resnik przywołała orzeczenia Sądu 
Najwyższego, w których sędziowie posługiwali się terminem indignities, tj. „upo-
korzenia”162. Trudno zatem nie oprzeć się wrażeniu, że Resnik i Suk nie do końca 
konsekwentnie przedstawiły swoją argumentację. 

Podobnie można się zgodzić ze stwierdzeniem, że termin godność nie był 
używany w odniesieniu do konstytucyjnych praw jednostki w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego aż do roku 1940163, ale trzeba pamiętać, że był on znany jego 
sędziom i w takim znaczeniu przez nich używany w ich myśli polityczno-praw-
nej (czego doskonałym przykładem jest James Wilson). Takie stanowisko pomi-
ja także całkowicie poglądy amerykańskiej nauki prawa (przedstawione w pkt 1 
niniejszego rozdziału), w których amerykańscy komentatorzy powstającego 
ładu międzynarodowego i budowania go na idei godności człowieka wskazywa-
li na ogromne znaczenie tej idei dla amerykańskiego dziedzictwa politycznego 
i prawnego. 

Twierdzenia Resnik i Suk można lepiej zrozumieć, jeśli wskaże się na tezę, 
którą próbowały udowodnić. Chodziło im mianowicie o to, że godność nie po-
winna być zastrzeżona wyłącznie dla jednostek, tj. osób fizycznych. Pisały bo-
wiem o godności osób prawnych, tj. godności o charakterze instytucjonalnym, 
oraz jej funkcjonalnych cechach w amerykańskim prawie konstytucyjnym, 
zwłaszcza w kontekście regulacji odnoszących się do dochodzenia odszkodowań 
od instytucji przez osoby fizyczne. Celem ich rozważań było wyeliminowanie 
roli godności instytucjonalnej jako uzasadnienia swoistego immunitetu i wyłą-
czenia możliwości dochodzenia odszkodowań przez osoby fizyczne164. Równie 
krytycznie Resnik i Suk oceniały orzecznictwo Sądu Najwyższego w kwestii kary 
śmierci oraz zbyt słaby – ich zdaniem – wpływ prawa międzynarodowego na 
amerykańskie standardy w tej kwestii165. Jak pisały, normy Stanów Zjednoczo-
nych nie powinny być odporne na wpływy zewnętrzne166. 

Mniej radykalne stanowisko zajęła Vicky C. Jackson, która jednak jeszcze 
w 2004 r. postawiła pytanie, czy godność człowieka należy traktować jako war-
tość „przeszczepioną” ze sfery prawa międzynarodowego i „udomowioną” po  
II wojnie światowej, czy też 2. poł. XX w. przyniosła jedynie jej odrodzenie i jest 
ona genetycznie związana z amerykańskim dziedzictwem. Rozważania Jackson 

162 J. Resnik, J.Ch. Suk, op. cit., s. 1937. 
163 Ibidem, s. 1926. 
164 Ibidem, s. 1928. 
165 Ibidem, s. 1939. 
166 Ibidem, s. 1939–1941. 
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są o tyle istotne, że jest ona nie tylko harwardzkim profesorem prawa konstytu-
cyjnego, ale i praktykiem, który brał udział w sprawie United States v. Windsor. 

Określając korzenie idei godności człowieka w amerykańskiej tradycji, 
Jackson uznała, że jej pojawienie się w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest 
zgodne z pojawieniem się godności człowieka (human dignity) jako cechy wy-
różniającej zachodni konstytucjonalizm po II wojnie światowej (za pierwsze 
uznała orzeczenie In re Yamashita)167. Choć jak przyznała, we wcześniejszym 
orzecznictwie Sądu Najwyższego znaleźć można szereg koncepcji, w których 
godność człowieka odegrała pewną rolę, m.in. klauzula równej ochrony praw 
i zakaz kar okrutnych i wymyślnych. I choć jednocześnie przypomniała te po-
glądy, m.in. sędziów Sądu Najwyższego, którzy w godności człowieka widzieli 
zasadę inspirującą (motivating principle) do uchwalenia nie tylko zakazu kar 
okrutnych i wymyślnych, ale i całej Karty Praw, tę samą rolę godności człowie-
ka w orzecznictwie Sądu nazwała „epizodyczną i słabo rozwiniętą (episodic 
and underdeveloped)”168. Jackson krytycznie zresztą odnosiła się do orzecznic-
twa Sądu Najwyższego w tej kwestii. Wskazując na pozaamerykańskie korze-
nie idei godności człowieka, twierdziła, że amerykański Sąd Najwyższy wolniej 
niż sądy konstytucyjne innych państw rozpoznał i zaczął realizować w prakty-
ce idee oparte na godności człowieka169. Jako przykład lepszego przyswojenia 
sobie opartych na niej reguł prawnych Jackson wskazała prawo konstytucyj-
ne stanu Montana oraz Portoryko, których historia konstytucyjna lepiej ilu-
strowała zarówno możliwości, jak i ograniczenia transgranicznych wpływów 
konstytucyjnych. Jednocześnie uznała, że europejskie koncepcje godności 
człowieka ewoluowały w innych kierunkach niż w Stanach Zjednoczonych. 
Jako przyczynę tego stanu wskazywała na dominację tradycyjnych idei nad re-
wolucyjnymi zmianami oraz niewielką możliwość dostosowania się systemów 
prawnych i asymilacji nowszych norm prawnych do istniejących tradycji170.

Oceniając rozważania Jackson, wydaje się, że niesłusznie pominęła kwestie 
zróżnicowanej terminologii używanej przed 1946 r. Trudno bowiem nie wziąć 
pod uwagę faktu, że Sąd Najwyższy, odwołując się do idei bezcennej, równej, 
powszechnej i przyrodzonej wartości każdego człowieka przynależnej mu wy-
łącznie z racji bycia człowiekiem, używał (i nadal używa) w swej historii różnych 
sformułowań, choćby dignity of a man. Równie krytycznie należy ocenić po-
minięcie dziedzictwa klasycznej amerykańskiej myśli polityczno-prawnej oraz 
pośrednich i bezpośrednich śladów godności człowieka w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego w XIX i pierwszych dekadach XX w. I choć Jackson ostatecznie nie 

167 V.C. Jackson, op. cit., s. 17. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem, s. 18. 
170 Ibidem, s. 20. 
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dała jasnej odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie, to za wartościowy 
uznać należy fakt wskazania doświadczeń Montany i Portoryko (choć w tym 
kontekście dziwić może pominięcie konstytucji stanowych Arizony, Luizjany 
i Illinois171). 

5.  Najnowsze typologie amerykańskich koncepcji idei 
godności człowieka 

Początek XXI w. przyniósł pierwsze systematyczne analizy dotyczące zna-
czenia godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W niniejszym 
podrozdziale omówiono 5 takich typologii. Za szczególnie bogaty pod tym ką-
tem uznać należy rok 2011, kiedy to w amerykańskiej nauce prawa pojawiły się 
cztery tego typu analizy. 

5.1.  Godność człowieka jako wartość leżąca u podstaw  
ośmiu roszczeń konstytucyjnych w teorii Maxine D. Goodman

Wątpliwości dotyczących znaczenia idei godności człowieka w orzecznic-
twie Sądu Najwyższego nie miała już Maxine Goodman, która określiła ją mia-
nem wartości konstytucyjnej leżącej u podstaw szeregu konstytucyjnych upraw-
nień jednostki. Goodman uznała, że jest to idea odgrywająca zasadniczą rolę 
(substantial role) w całym procesie podejmowania decyzji przez Sąd Najwyższy. 
Podkreśliła także, że nie jest to nowa idea dla amerykańskiego porządku praw-
nego, lecz jest główną wartością (core value) leżącą u podstaw katalogu jasno 
określonych konstytucyjnych praw i gwarancji172. W jej ujęciu godność człowieka 
nie powinna być postrzegana jako nowe prawo, np. do poszanowania godności 
człowieka (the right to have one’s human dignity preserved). Podstawową funkcją 
godności człowieka, uznaną przez Sąd Najwyższy za pewną pierwotną wartość 
(underlying value), jest bowiem nadawanie znaczenia istniejącym prawom173. 

Jednocześnie jednak Goodman podkreśliła, że Sąd Najwyższy nie zawsze trak-
tował godność człowieka w sposób spójny jako podstawę uprawnień i gwarancji 
konstytucyjnych. Wpływ na to miały ewoluujące standardy przyzwoitości oraz 
konkurujące z godnością wartości lub interesy państwowe (competing concerns), 
które w niektórych sprawach przeważały nad ochroną i poszanowaniem godności 
człowieka. Stąd też Goodman krytycznie pisała o części orzeczeń Sądu Najwyższe-

171 Por. Zagadnienia wprowadzające (pkt 2).
172 M.D. Goodman, op. cit., s. 743. 
173 Ibidem, s. 744. 
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go, wskazując na niespójność odwołań do tej idei. Uznała, że Sąd winien bardziej 
konsekwentnie i wyraźnie odwoływać się do godności człowieka przy stosowaniu 
konstytucyjnych standardów ochrony praw obywatelskich. Ta niekonsekwencja 
przejawiała się, zdaniem Goodman, przede wszystkim w tym, że w części spraw 
Sąd Najwyższy uznawał godność człowieka za fundament gwarancji konstytu-
cyjnych, natomiast w innych odrzucał to znaczenie godności człowieka, traktu-
jąc ją jedynie jako jedno z wielu konkurencyjnych dóbr chronionych. Goodman 
skrytykowała takie podejście traktujące odmiennie godność człowieka w różnych 
kategoriach spraw, postulując uznanie godności człowieka za ideę o stałej i nie-
zmiennej wartości, niezależnie od rodzaju sprawy. Także w tych wypadkach, gdy 
taka interpretacja była przeciwna opinii publicznej, popierającej ochronę innych 
konkurencyjnych interesów i wartości174. Dlatego Goodman odrzuciła tezę, wedle 
której w orzecznictwie Sądu Najwyższego godność człowieka pełni rolę rozwinię-
tego fundamentu wszystkich praw obywatelskich. Według niej jest tak jedynie 
w ściśle określonych wypadkach i jedynie wobec części praw i wolności. 

Odnosząc się do genezy godności człowieka w amerykańskim systemie 
prawnym, Goodman odżegnała się od poszukiwania jej korzeni w myśli twórców 
Stanów Zjednoczonych oraz od wskazywania jej międzynarodowego rodowodu, 
ukazując spory o tę kwestię. Za wystarczającą dla swojej koncepcji uznała kon-
statację, że Sąd Najwyższy traktuje godność człowieka jako wartość konstytucyj-
ną od połowy lat 40.175 

Z kolei w propozycji własnej definicji godności człowieka Goodman od-
wołała się do myśli Immanuela Kanta i interpretacji jego koncepcji obecnych 
w amerykańskiej filozofii oraz do przepisów prawa międzynarodowego. Za naj-
ważniejsze w pierwszym aspekcie uznała twierdzenia amerykańskiego filozofa 
Williama A. Parenta, który odwoływał się do klauzuli należytego postępowania 
procesowego. Goodman zaproponowała następującą definicję: „godność czło-
wieka jako wartość konstytucyjna jest statusem moralnym gwarantującym pra-
wa jednostki i sprzeciwiającym się działaniom państwa, które poniżają, obrażają 
lub upokarzają”176. Innymi słowy: „ochrona lub wspieranie godności człowieka 
jako wartości konstytucyjnej oznacza ochronę moralnego statusu każdego męż-
czyzny i każdej kobiety – statusu umożliwiającego każdej osobie równy dostęp 
do praw i równą ochronę przed działaniami państwa, które poniżają lub obraża-
ją. W przeciwieństwie do pojęcia godności człowieka, które obejmuje jedynie to, 
jak opinia publiczna postrzega jednostkę, to pojęcie godności człowieka dotyczy 
również tego, jak jednostkę traktuje państwo”177. 

174 Ibidem, s. 748.
175 Ibidem.
176 Ibidem, s. 789. 
177 Ibidem, s. 751–752. Ostatnie zdanie tej definicji odróżnia, ujmując to w kategoriach polskich 

i europejskich, godność osobową od godności osobistej. Warto podkreślić, że podział ten jest dla 
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Wreszcie Goodman przedstawiła własną typologię odwołań do godności 
człowieka znajdujących się w orzecznictwie Sądu Najwyższego – wyróżniła dwie 
grupy typów, w ramach których dodatkowo wyróżniła pięć podkategorii oraz od-
rębne od powyższych trzy dodatkowe typy takich odwołań178. 

Pierwsza grupa obejmuje sprawy, w których Sąd uznał godność człowieka 
za wartość konstytucyjną i wydany wyrok przynajmniej w części oparł na tym 
uznaniu. Dla potrzeb systematyzacji można tę kategorię określić mianem po-
strzegania godności człowieka jako wartości konstytucyjnej o dominującym 
charakterze. Wśród tej grupy Goodman umieściła trzy typy znaczeń godności 
człowieka:

a)  w kontekście XIV poprawki i interesów wolnościowych oraz powiązanego 
z nimi prawa do prywatności,

b)  w kontekście XIV poprawki i klauzuli równej ochrony praw w odniesieniu 
do dostępu do edukacji i usług,

c)  w kontekście V poprawki i ochrony praw w postępowaniu karnym w od-
niesieniu do zakazu samooskarżenia.

Druga kategoria to sprawy, w których Sąd Najwyższy postrzegał godność 
człowieka w sposób niekonsekwentny i sporadyczny (inconsistent and sporadic). 
Tę grupę odwołań można określić mianem postrzegania godności człowieka jako 
wartości konstytucyjnej o charakterze względnym: Goodman do tej grupy zali-
czyła znaczenie godności człowieka:

a)  w kontekście IV poprawki i ochrony przed nieuzasadnionymi przeszuka-
niami i konfiskatami,

b)  w kontekście VIII poprawki i ochrony przed karami okrutnymi i wymyśl-
nymi. 

W tej sferze wyroki Sądu Najwyższego są niespójne z jego silną retoryką  
w kwestii godności człowieka jako fundamentu gwarancji konstytucyjnych. Po-
nadto według Goodman są one nieliczne, gdyż Sąd Najwyższy postępuje zgod-
nie z opinią publiczną lub stanowiskiem prezentowanym przez organy szeroko 
rozumianej administracji. W ten sposób stopniuje niejako wartość i znaczenie 
godności człowieka w tych kontekstach, zamiast potraktować ją jako niezmienną 
i niezależną regułę konstytucyjną o generalnym charakterze, która powinna być 
brana pod uwagę w procesie decyzyjnym niezależnie od zmiennych poglądów 
opinii społecznej lub zmiennych celów politycznych administracji rządowej. 

Amerykanów nieznany i nie do końca zrozumiały, o czym świadczą chociażby rozważania Jame-
sa Q. Whitmana, który obie te kategorie traktuje nie tyle tożsamo, ile omawia je wspólnie; idem, 
The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty, The Yale Law Journal 113, 2003–224, 
s. 1151–1221.

178 M.D. Goodman, op. cit., s. 757–759. 
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Następnie Goodman wskazała na trzy odrębne znaczenia godności czło-
wieka, które pojawiają się w innych kontekstach konstytucyjnoprawnych. 
Pierwsza kategoria odwołań dotyczy prawa do śmierci lub samobójstwa wspo-
maganego. W tym kontekście Sąd Najwyższy rozpoznał jedynie pewne obawy 
związane z poszanowaniem godności człowieka, za istotniejszą jednak uznał 
konieczność realizacji interesów publicznych, na straży których stoją władze 
stanowe. Kolejna kategoria spraw to postępowania, w których problemem jest 
brak wystarczającej aktywności władz publicznych (głównie stanowych) w sfe-
rze wsparcia ekonomicznego lub socjalnego. Jak wskazała Goodman, charakter 
domniemanego naruszenia godności człowieka polega na tym, że państwo nie-
wystarczająco angażuje się w pewne sfery działalności publicznej. Można więc 
mówić w tym wypadku o ekonomiczno-społecznym lub pomocowym aspekcie 
godności człowieka. Według Goodman w tej sferze standardem jest odrzuca-
nie godności człowieka jako gwarancji uprawnień jednostki i dawanie pierw-
szeństwa interesom władz publicznych (głownie polegających na powstrzymy-
waniu się i nieingerencji).

Ostatnią kategorią odwołań do godności człowieka są sprawy związa-
ne z I poprawką. Goodman podkreśliła wyjątkowość tego typu odniesień. Po 
pierwsze, występują w nich dwa konkurujące ze sobą roszczenia konstytucyjne: 
z jednej strony wolność słowa wypływająca z szacunku dla godności człowie-
ka, z drugiej – konieczność ochrony godności człowieka (jako reputacji), któ-
rą naruszyć może prawo drugiego człowieka do publicznego wypowiadania się.  
Goodman podkreśliła, że ta kategoria pokazuje, że kwestie związane z godnością 
człowieka179 mogą „przenikać przeciwstawne strony problemów natury konsty-
tucyjnej”. Pojęcie godności człowieka jako ochrony własnej reputacji jest według  
Goodman bardziej zbliżone do godności opisywanej przez wspominanego wcześ- 
niej Jamesa Q. Whitmana w jego artykule porównującym amerykańskie i eu-
ropejskie pojęcia prywatności (tj. polskiej godności osobistej chroniącej cześć 
człowieka). Godność człowieka w tych kontekstach jest przywoływana zarówno 
jako argument dotyczący raczej działań innych osób fizycznych aniżeli organów 
władzy publicznej180.

Podsumowując powyższą typologię, można wskazać, że według Goodman 
jedynie w sprawach dotyczących prawa do prywatności w zakresie małżeń-
stwa, antykoncepcji i prokreacji godność człowieka jest wystarczająco „solid-

179 Warto podkreślić, że w tym miejscu swoich rozważań Goodman konsekwentnie posługuje 
się zwrotem human dignity. Jest to kolejny dowód na odmienności doświadczeń amerykańskich 
i polskich w kwestii rozróżnienia godności człowieka (w znaczeniu osobowym lub osobowościo-
wym) i godności osobistej (w znaczeniu wewnętrznej czci i wyobrażeniu jednostki o własnej 
wartości). 

180 Ibidem, s. 758.
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na i dobrze rozwinięta”181. Biorąc pod uwagę tę krytyczną analizę rozumienia 
godności człowieka przez Sąd Najwyższy, Goodman zaproponowała własne 
rozwiązania służące wzmocnieniu znaczenia godności człowieka jako kon-
stytucyjnej gwarancji praw obywatelskich. Podkreśliła, że Sąd Najwyższy, za-
miast kierować się opinią publiczną i interesami władzy wykonawczej, powi-
nien konsekwentnie i wyraźnie uznawać godność człowieka za wartość, któ-
ra leży u podstaw określonych praw konstytucyjnych182. Odrzuciła przy tym 
argument, jakoby godność człowieka była wartością zbyt niedookreśloną, co 
powoduje, że jest postrzegana subiektywnie przez sędziów. Słusznie uznała, 
że taki zarzut można postawić każdej idei, wartości czy konstytucyjnej klau-
zuli, gdyż w każdym wypadku jej treść jest doprecyzowana w konkretnych 
okolicznościach, które częstokroć są oceniane różnie przez poszczególnych 
sędziów Sądu Najwyższego. 

Goodman postulowała, aby Sąd Najwyższy traktował ideę godności czło-
wieka jako część istniejących standardów konstytucyjnych i wartość o stałej 
sile. Podkreśliła, że skutkowałoby to między innymi ujednoliceniem odniesień 
do godności człowieka w wypadku VIII poprawki. Z jednej bowiem strony Sąd 
Najwyższy uznawał godność człowieka za wartość nadającą treść tej popraw-
ce, uwzględniając ją chociażby w sprawach dotyczących nadmierności kary. 
Z drugiej strony w wypadku kary śmierci taka analiza w ogóle nie była bra-
na pod uwagę. Goodman wskazywała, że VIII poprawka wymaga od każdej 
kary zgodności z godnością człowieka, expressis verbis wynika to z wyroku 
Hope v. Pelzer. Zgodnie z tą regułą Sąd Najwyższy powinien wyeliminować 
karę śmierci właśnie jako nadmierną. Jej orzeczenie i wykonanie powoduje 
ból, poniżenie i upokorzenie skazanego w sposób arbitralny lub bardziej, niż 
jest to konieczne, aby zaspokoić określony cel kary. Aby zachować możliwości 
wykonywania kary śmierci, władze stanowe musiałby wykazać, że inna kara 
(np. dożywotnie pozbawienie wolności) nie realizowałaby celów przyświecają-
cych orzeczeniu kary183. 

Warto wskazać skutki uznania powyższego postulatu Goodman. Zmienia-
łoby to bowiem ciężar dowodu przed Sądem Najwyższym. Władze stanowe, 
które chciałyby utrzymania kary śmierci, musiałyby udowodnić, że jakakolwiek 
inna kara nie osiągałaby zakładanych skutków wymierzenia kary, zamiast jedy-
nie dowodzić skuteczności kary śmierci. W ten sposób Sąd Najwyższy, w opinii  
Goodman, zamiast określać konstytucyjność ustaw o karze śmierci na podsta-
wie liczby stanów dopuszczających taką praktykę, orzekałby raczej na podstawie 
tego, czy kara, która w mniejszym stopniu wpływa na godność przestępcy (the 

181 Ibidem, s. 759. 
182 Ibidem, s. 789. 
183 Ibidem, s. 790–791. 
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dignity of the offender), mogłaby lepiej służyć celom statutowym. Taka analiza 
nadałaby prawdziwy sens wielokrotnie powtarzanym słowom, że „podstawowa 
koncepcja leżąca u podstaw VIII poprawki to nic innego jak godność człowieka 
([t]he basic concept underlying the Eighth Amendment is nothing less than the 
dignity of man)”. Podobne zmiany w dowodzeniu nastąpiłyby w wypadku ochro-
ny innych praw i wolności obywatelskich184.

Jak trafnie podkreśliła Goodman, Sąd Najwyższy wielokrotnie stwierdzał, że 
„nadrzędną funkcją IV poprawki jest ochrona godności człowieka”185, „podsta-
wowym pojęciem leżącym u podstaw VIII poprawki jest nic innego jak godność 
człowieka”186, „częścią konstytucyjnej wolności wyboru jest równa godność, do 
której każdy z nas jest uprawniony”187, godność człowieka zaś jest „konstytucyj-
nym fundamentem” leżącym u podstaw V poprawki188. Musi zatem zacząć bez 
wyjątków traktować godność człowieka jako integralną część standardów dla 
tych poprawek189.

Widocznymi sygnałami, że Sąd zaczął przyjmować taką optykę, są dla Good- 
man orzeczenia Lawrence v. Texas oraz Hamdi v. Rumsfeld190. W kontekście 
szczegółowych rozważań zawartych w tym rozdziale warto podkreślić, że w tym 
drugim wypadku znów mamy do czynienia z orzeczeniem, w którym nie pojawia 
się wprost odwołanie do idei godności człowieka, niemniej jego język, struktura 
i wnioski końcowe według Goodman jasno wskazują na wpływ godności czło-
wieka na ten wyrok. Natomiast w kontekście problemu badawczego trzeba jed-
nak podkreślić, że w tym wypadku można mówić jedynie o pośrednim wpływie 
idei godności człowieka. 

Podsumowując rozważania Goodman, warto pokusić się o kilka słów komen-
tarza, a trzy kwestie wymagają szczególnego podkreślenia. Po pierwsze, zapro-
ponowała ona własną definicję godności człowieka, określiła ją jako wartość kon-
stytucyjną leżącą u podstaw określonego zespołu praw obywatelskich (choć tu 
nie była do końca konsekwentna i w niektórych miejscach odnosiła się do god-
ności człowieka jako do reguły [precept])191. Zaproponowana przez nią typologia 
oparta jest na wskazaniu tych praw obywatelskich, w których Sąd Najwyższy 
odwołał się do godności człowieka (bezpośrednio lub pośrednio). W ten sposób 
jest ona przejrzysta i pozwala wskazać te sfery praw obywatelskich, w których 
omawiana idea ogrywa określoną rolę. Choć trzeba zauważyć, że pominęła od-

184 Ibidem, s. 792. 
185 Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966).
186 Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958). 
187 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).
188 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). 
189 M.D. Goodman, op. cit., s. 792–793. 
190 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004).
191 Tak M.D. Goodman, op. cit., s. 744, 757, 778. 
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niesienia do godności człowieka w kontekście praw wyborczych i klauzuli za-
wartej w XIV poprawce (Bush v. Gore192). 

Po drugie, typologia zaproponowana przez Goodman jest achronologiczna, 
przez co całkowicie zatraca się w niej wątek ewolucji pojmowania godności czło-
wieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Choć trzeba przyznać, że Goodman 
od razu zastrzegła, że nie chce rozstrzygać kwestii pochodzenia idei godności 
człowieka i jej amerykańskich korzeni i ma ambiwalentny stosunek do dyskusji 
na ten temat. Niemniej jej analiza oparta na innym kryterium pozwoliła wska-
zać te konteksty, w których godność człowieka ma największe znaczenie. Nie 
sposób jednak zgodzić się z przedstawianą przez Goodman tezą, że nie widać 
żadnych zależności w kontekście ram czasowych. Jak to ujęła: „[p]rzyglądając 
się sprawom według okresów lub dat, nie wykazano żadnych tendencji w zakre-
sie polegania Sądu na godności człowieka jako wartości konstytucyjnej”193. Do-
kładna analiza wskazuje na coś zupełnie przeciwnego, a najdobitniejszym tego 
przykładem jest kierunek ewolucji orzecznictwa w kontekście VIII poprawki 
i widoczny wpływ idei godności człowieka na trend ograniczania stosowania 
kary śmierci194. 

Po trzecie, nie sposób zgodzić się z tezą, że używanie przez Sąd Najwyższy 
terminu i pojęcia godności człowieka jest sporadyczne (sporadic). Takie okre-
ślenie może bowiem sugerować niewielkie znaczenie idei godności człowieka, 
tymczasem odegrała ona kluczową rolę w wielu najważniejszych orzeczeniach, 
uznawanych powszechnie za kamienie węgielne orzecznictwa USA w kwestii 
ochrony praw obywatelskich195.

5.2. Dwie koncepcje godności w teorii Erin Daly

Przedstawione wyżej rozważania wskazują na silną i szybką ewolucję poglą-
dów komentatorów odwołań do występowania idei godności człowieka w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego na początku XXI w. Resnik i Suk stawiały tezę o braku 
amerykańskich tradycji idei godności człowieka. Jackson stawiała już pytanie, 
w jakiej mierze ta idea jest obca amerykańskiej kulturze i tradycji prawnej, a Good- 
man odżegnała się w ogóle od rozstrzygania tej kwestii. Niemniej zarówno Jack-
son, jak i Goodman wskazywały, że jest to istotna wartość konstytucyjna, co 
jeszcze w latach 90. musiało być dowodzone przez Pausta. 

Pewnym standardem w amerykańskiej literaturze przedmiotu jest wspólne 
traktowanie idei godności człowieka jako silnie związanej z innymi odmianami 

192 Por. rozdz. III.5. 
193 M.D. Goodman, op. cit., s. 756.
194 Por. rozdz. II.4.2 i Zakończenie.
195 Por. Zakończenie.
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godności, jak chociażby reputacji (tj. odpowiednika polskiej godności osobistej) 
albo też godności rozumianej jako cechy instytucjonalnej (tj. godności stanów). 
Właśnie w takim zdecydowanie szerszym kontekście niż postawiony w niniej-
szej pracy problem badawczy na kwestię godności człowieka spojrzała Erin Daly. 
Jej koncepcja wskazywała bowiem na dwoistą naturę idei godności jako wartości 
konstytucyjnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego196. Daly wykazała, że odnie-
sienia Sądu Najwyższego dotyczą dwóch rodzajów godności: godności stanów 
(state dignity) i ich suwerenności oraz wynikającego z tego procesowego im-
munitetu oraz indywidualnej godności jednostki (individual dignity). Ponieważ 
zagadnienie godności stanów leży poza problematyką badawczą niniejszej mo-
nografii, poglądy Erin Daly zostaną omówione jedynie w odniesieniu do przed-
stawianych przez nią kwestii związanych z ideą godnością człowieka, a także 
uzupełnione o kwestie niezbędne dla kompletności wywodu197. 

Rozpocząć należy od konstatacji, że Daly uznawała za istotne połączenie obu 
rodzajów godności (co zwłaszcza dla czytelnika europejskiego może być nowo-
ścią198). Jak przyznała, kwestie te są ze sobą blisko powiązane i w jej opinii spra-
wy dotyczące godności stanów nie są „zbyt odległe od godności jednostki”. Daly 
wręcz uznała, że prawne koncepcje godności stanów są starsze i lepiej rozwinięte 
od teorii godności jednostek, a przez to mogą służyć jako pomoc przy interpre-
tacji konstytucyjnego prawa do godności człowieka (the constitutional right to 
human dignity)199. 

Pisząc o godności człowieka, wskazała, że po zakończeniu II wojny świato-
wej Powszechna deklaracja praw człowieka miała wpływ na orzeczenia sądów 
poszczególnych państw200, w tym amerykańskiego Sąd Najwyższy, przejawiający 
się w uznaniu idei godności człowieka za ideę leżącą u podstaw pewnych praw 
konstytucyjnych201. Słusznie podkreśliła, że widać wyraźny trend coraz szersze-
go rozpoznawania idei godności człowieka jako wartości konstytucyjnej (consti-
tutional value of human dignity). Jednocześnie wskazała, że godność jednostki 

196 E. Daly, Human Dignity, op. cit., s. 383. 
197 Ibidem, s. 382. 
198 W filozofii europejskiej podkreśla się odrębność idei godności człowieka rozumianej jako 

bezcenna wartość od innych rodzajów godności pojmowanych jako status lub ranga społeczna. Ta 
pierwsza zakorzeniona jest w filozofii greckiej, wczesnym chrześcijaństwie, tomizmie, renesanso-
wym humanizmie, filozofii Kanta czy filozofii personalistycznej, ta druga raczej zakorzeniona jest 
w rzymskim pojęciu dignitas i częstokroć była nadawana przez państwo. Por. Zagadnienia wpro-
wadzające. 

199 E. Daly, Human Dignity, op. cit., s. 382. 
200 Jak sama przyznała, „[s]prawy te pojawiają się w zdumiewającym zakresie stanów faktycz-

nych, od aborcji, poprzez zmiany nazw, po zmiany w nazwach mieszkań i tortury”; E. Daly, Dignity 
Rights: Courts, Constitutions, and the Worth of the Human Person (Democracy, Citizenship, and 
Constitutionalism), Philadelphia 2012, s. 26. 

201 Poprawki: I, IV, V, VI, VII, VIII i XIV. 
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w orzecznictwie Sądu Najwyższego pełniła rolę albo prawa konstytucyjnego, 
albo wartości konstytucyjnej202. 

Wskazując na pierwsze odwołania do idei godności w orzeczeniach Sądu 
Najwyższego, Daly słusznie przytoczyła sprawę Chisholm v. Georgia i uznała, że 
jest to dowód na to, że Sąd Najwyższy od samego początku rozpoznawał dualną 
naturę godności. W tym kontekście poczyniła dosyć interesującą uwagę. Pod-
kreśliła, że sędzia Jay odwołał się do idei godności człowieka, przedstawiając jej 
zdecydowanie obywatelską wersję (adamantly civic version), co kontrastowało 
z „religijną patyną” tradycyjnej idei godności jako statusu lub rangi społecznej203. 
Jay – zdaniem Daly – uznawał, że godność jest nie tylko pojęciem świeckim, ale 
i na dodatek ewoluującym, jest nie tylko atrybutem jednostki, ale i całej zbio-
rowości. Amerykanie, jako rozwijające się społeczeństwo, rozwijają także ten 
przymiot i zyskują godność współmierną do ich dojrzałej politycznej samoświa-
domości204.

Z punktu widzenia problemu badawczego Daly przedstawiła ciekawą inter-
pretację pochodzenia amerykańskiej koncepcji godności jednostki (individual 
dignity). Wskazała, że na przełomie XIX i XX w. zaczęły pojawiać się wzmian-
ki o godności w kontekście pojedynczego człowieka. Jako przykład takiego od-
niesienia Daly podała wyrok w sprawie Brown v. Walker z 1896 i U.S. v. White 
z 1944 r. Obie sprawy dotyczyły prawa oskarżonego do milczenia i zakazu samo-
oskarżania się. Poza takimi sporadycznymi wzmiankami większość odniesień 
do godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyznaje ją ludziom 
wysokiej rangi205. Jako przykład z kolei takiego pojmowania godności wskazała 
orzeczenie w sprawie Tumey v. Ohio z 1927 r.206

Według Daly pierwsza wzmianka o godności w indywidualnej sprawie do-
tyczącej praw człowieka jest krótką wzmianką w sprawie Skinner v. Oklahoma 
z 1942 r. w opinii wspierającej sędziego Jacksona, który wskazał, że „[i]stnieją 
granice, w jakim stopniu większość reprezentowana przez ustawodawcę może 
prowadzić eksperymenty biologiczne kosztem godności i osobowości oraz na-
turalnych uprawnień mniejszości (the dignity and personality and natural pow- 
ers of a minority) – nawet tych, którzy są winni tego, co większość określa jako 
przestępstwa”207. Daly wskazała na trzy elementy kluczowe dla późniejszego poj-
mowania godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Po pierwsze, 

202 E. Daly, Human Dignity, op. cit., s. 382.
203 W innym miejscu Daly wskazuje, że korzenie terminu godność znajdują się w rzymskim 

Corpus iuris civilis, gdzie termin ten odnosi się do rangi lub wysokiego urzędu; eadem, Dignity 
Rights, op. cit., s. 11. 

204 Eadem, Human Dignity, op. cit., s. 384. 
205 Ibidem, s. 390. 
206 Tumey v. Ohio, 273 U.S. 510, 526 (1927).
207 Skinner v. Oklahoma ex rel. Williamson, 316 U.S. 535 (1942). 
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sędzia Jackson rozpoznał godność wszystkich osób jako skutek narodzin czło-
wieka, a nie jako konsekwencję jego dokonań, bycia wysoko urodzonym czy po-
siadanego statusu. Po drugie, uznał, że pewne działania mogą naruszać godność 
jednostki: podczas gdy jest ona wrodzona i utożsamiana z naturalnymi upraw-
nieniami, jest jednak podatna na degradację. Wreszcie po trzecie, Konstytucja 
może chronić przed taką degradacją. Stwierdził również, że w pewnym momen-
cie działania skutkujące naruszeniem godności jednostki mogą naruszać rygory 
konstytucyjne208. Niemniej jednak pojawiła się w tym momencie podstawowa 
zasada, zgodnie z którą nieodłączna godność ludzka może mieć status konsty-
tucyjny.

Co jest interesujące i warte podkreślenia w poglądach Daly? Po pierwsze, 
wskazuje na amerykańską tradycję postrzegania godności i widzi korzenie 
idei godności w amerykańskim dziedzictwie polityczno-prawnym. Za kluczo-
wy okres Daly uznała lata 40. XX w. Jednakże w odróżnieniu od pozostałych 
przedstawicieli amerykańskiej doktryny prawa główny nacisk położyła na po-
jawiające się w latach 40. orzeczenia Sądu Najwyższego, dopiero w drugiej ko-
lejności wskazała na równolegle lub następujące po nich akty prawa między-
narodowego. Trafnie także wskazała na wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyż-
szego, pomijane w poprzednich analizach. Po drugie, pisząc o dwoistej naturze 
idei godności, łączy koncepcje godności człowieka z godnością stanów oraz 
statusem i rangą. Podkreślić należy także posługiwanie się przez Daly poję-
ciem interesów godnościowych (dignitary interest)209, które wcześniej jedynie 
incydentalnie pojawiły się w rozważaniach Resnik i Suk. 

5.3. Trzy koncepcje godności człowieka w teorii Neomi Rao

W 2011 r. pojawiła się kolejna typologia, tym razem oparta na wyróżnieniu 
trzech koncepcji godności, autorstwa Neomi Rao. Warto wskazać od razu, co 
wyróżnia jej typologię pośród innych. Po pierwsze, swoje rozważania przedsta-
wiła na szerszym tle prawnoporównawczym, odwołując się do orzecznictwa nie 
tylko amerykańskiego Sądu Najwyższego, lecz także do wyroków trybunałów 
konstytucyjnych innych państw. Po drugie, wskazała, że sędziowie, odwołując się 
do różnych koncepcji godności człowieka, podkreślają, iż odmienne znaczenia 
tej idei mogą wchodzić ze sobą w konflikt w konkretnych wypadkach. Po trze-
cie, wskazała na jedno rozumienie godności człowieka, które uznała za spójne 
z amerykańską tradycją konstytucyjną. Wreszcie, wymaga podkreślenia, że Rao 
posługuje się terminem godność w znaczeniu pewnej wartości przysługującej  

208 E. Daly, Human Dignity, op. cit., s. 391. 
209 Ibidem, s. 385, 398, 404, 405, 406, 407, 410, 412, 413, 420, 421. 
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człowiekowi. Nie jest to zatem całkowicie tożsame z ideą godności człowie-
ka jako przyrodzonej, równej, powszechnej i bezcennej wartości przynależnej 
każdemu człowiekowi wyłącznie z racji bycia człowiekiem. Nie jest to jednak 
używanie terminu w znaczeniu idei godności rozumianej jako cecha instytu-
cjonalna (państw, stanów, sądów) ani rangi lub wysokiego statusu społecznego. 
Jest to swoiste użycie, które zawiera w sobie ideę godności człowieka, ale jest 
znaczeniowo nieco szersze, co wyjaśnione zostanie poniżej. Ze względu na silny 
związek z postawionymi pytaniami badawczymi wydaje się niezbędne zapre-
zentowanie jej rozważań w całości.

Rao uznała, że idea godności jako podstawowa reguła (fundamental pre-
cept) praw człowieka i podstawowych wolności została rozpoznana dopiero po 
uchwaleniu Powszechnej deklaracji praw człowieka, ponieważ jest ideą ważną, 
ale dyskusyjną i nie do końca klarowną. Za jeden z podstawowych (choć jedno-
cześnie niedocenianych w literaturze prawniczej) problemów z nią związanych 
Rao uznała to, że różne koncepcje godności odzwierciedlają różne podstawowe 
koncepcje praw człowieka, a co za tym idzie – odmienne istotne konsekwencje 
praktyczne dla postrzegania praw i wolności oraz orzekania o ich treści w kon-
kretnych wypadkach. W ten sposób Rao podkreśliła istotną funkcję interpreta-
cyjną idei godności, która według niej służy do lepszego zrozumienia praw i wol-
ności210. Definiując rolę godności człowieka we współczesnym prawie, podkreśli-
ła „wszechobecność i doniosłość godności człowieka (the ubiquity and importan-
ce of human dignity)”. Jednocześnie jednak uznała, że godność jest stosunkowo 
nowym terminem prawnym, nie ma solidnych podstaw ani nie ma ustalonego 
zakresu znaczeń prawnych211, właśnie dlatego godność może być atrakcyjna jako 
pojęcie prawne, gdyż zaciera „trudne wybory co do tego, co cenimy”, oraz wybory 
„rodzaju wolności i praw, które chcemy chronić”212.

Rao wskazała na następujące trzy typy godności człowieka: godność przyro-
dzoną (inherent dignity), pozytywne/materialne koncepcje godności (positive/
substantive conceptions of dignity) oraz godność jako uznanie (dignity as recog- 
nition). Odżegnując się od próby zdefiniowania idei godności człowieka, pod-
kreśliła jedynie, że jako generalna idea godność odpowiada na pytanie, jakiego 
rodzaju szacunku człowiek może żądać od państwa oraz od innych jednostek. 
Natomiast w bardziej szczegółowy sposób Rao zdefiniowała i scharakteryzo-
wała wyróżnione przez siebie poszczególne typy godności. Zaznaczyła jedno-
cześnie, że nie są to całkowicie rozłączne koncepcje, a „granice między tymi 
rodzajami godności nie są nienaruszalne”, gdyż ich zakresy pojęciowe zachodzą 
na siebie. Co więcej, Sąd Najwyższy częstokroć w swoich wyrokach przywołuje 
odmienne koncepcje godności człowieka, a zawarte w wyroku ostateczne roz-

210 N. Rao, op. cit., s. 186. 
211 Powyższe stwierdzenia trudno uznać za uzasadnione.
212 Ibidem, s. 190. 
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strzygnięcie w głównej mierze zależy od tego, któremu rozumieniu godności 
dał pierwszeństwo213. 

Rao, odnosząc się do typu godności przyrodzonej, uznała ją za najbardziej 
uniwersalną koncepcję, odnoszącą się do wartości każdej jednostki (inherent 
worth of each individual) przynależnej każdemu wyłącznie ze względu na bycie 
członkiem rodzaju ludzkiego (person’s humanity). Taka wartość człowieka nie 
zależy od żadnych czynników: ani od inteligencji, ani od moralności czy statu-
su społecznego i w sposób domniemany jest równa dla wszystkich. Jak to ujęła: 
„każda osoba rodzi się z taką samą cząstką godności”. Takie ujęcie godności rodzi 
określone konsekwencje. Przyrodzona godność człowieka nie ustanawia żadnej 
oceny tego, co uznaje się za godne lub godne szacunku (dignified or worthy of re-
spect). Ten typ godności jest nieodłączną cechą wszystkich jednostek, bez doko-
nywania oceny ich postępowania według jakichkolwiek innych standardów. Rao 
słusznie podkreśliła, że godność przyrodzona „skupia się na potencjale ludzkim, 
a nie na wykorzystaniu tego potencjału”, powoduje to, że ma ona pluralistyczny 
charakter i pozostaje neutralna w stosunku do jakichkolwiek koncepcji dobrego 
życia. Powiązała ten typ godności z liberalnym pojęciem negatywnej wolności 
pojmowanej jako przestrzeń dla indywidualnego wyboru wolnego od ingerencji 
z zewnątrz. W takim ujęciu – według Rao – ograniczenie lub usunięcie ingeren-
cji państwa maksymalizuje godność (maximizes dignity), ponieważ pozostawia 
jednostce swobodę korzystania ze swojej autonomii w dowolny sposób, jedynie 
z tym zastrzeżeniem, że musi on być spójny z prawami i wolnościami innych 
osób214. Rao uznała, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego ta koncepcja godności 
znalazła swoje odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących szeroko pojętej wol-
ności od ingerencji państwa w takich sferach życia, jak: wolność słowa, prywat-
ność i stosunki seksualne215. 

W ramach godności przyrodzonej Rao wyróżniła sześć kontekstów, tj. grup 
spraw dotyczących praw obywatelskich, w jakich godność człowieka pojawiała 
się w orzecznictwie Sądu Najwyższego: 

a) prawo do prywatności,
b) prawo do reprezentowania samego siebie wynikające z VI poprawki,
c) wolność uporządkowana (ordered liberty),
d) autonomia seksualna,

213 Ibidem, s. 189. 
214 Mamy tu więc odniesienie do klasycznej Millowskiej definicji wolności. Trzeba jednak pa-

miętać, że Mill wcale nie pozostawiał jednostce w sferze prywatnej autonomii absolutnej swobody. 
Szerzej na ten temat zob. M. Urbańczyk, Powinności wolności. John Stuart Mill i jego koncepcja 
wolności obywatelskiej, [w:] Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach poli-
tyczno-prawnych. Od Cato’s Letters do klasyków anarchizmu, pod red. O. Góreckiego, Łódź 2019 
[w druku]. 

215 N. Rao, op. cit., s. 187. 
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e) wolność słowa,
f) równość rasowa i płciowa.
Drugi typ (a właściwie grupa koncepcji) godności albo wyraża pewne pozy-

tywne wartości (substantive values), albo służy jako podstawa do realizacji okre-
ślonych treści tych wartości. Te ujęcia godności wymagają od jednostki prowa-
dzenia życia w określony sposób lub określonego zachowania się w danej sytu-
acji (np. samokontroli, odwagi, skromności). Według Rao takie ujęcia godności 
stanowią wyraz szczególnego spojrzenia na to, czym jest dobre życie, lub tego, 
co sprawia, że życie ludzkie kwitnie (flourish) zarówno w kontekście samej jed-
nostki, jak i w kontekście całej wspólnoty. W takim aspekcie godność może prze-
jawiać się w zróżnicowanych formach. Jako przykład tego typu koncepcji Rao 
wskazała rządową politykę zgodną z poglądem większości, która to polityka ma 
na celu narzucenie jednostce określonej koncepcji godności, a co za tym idzie, 
jakie wartości lub działania są godne szacunku. Godność w tym sensie zależy 
od konkretnych ideałów popieranych przez większość obywateli (lub rządzącą 
mniejszość). Jednostkę uważa się za godną szacunku w takim stopniu, w jakim 
jej postawa lub postępowanie są zgodne z takimi ideałami (person worthy or 
dignified to the extent that he conforms to such ideals)216. 

W takim ujęciu godność jest niczym innym, jak kolejnym narzędziem do 
prowadzenia paternalistycznej polityki państwa wobec obywateli. Jak podkreśli-
ła Rao, władza sądownicza częstokroć posługiwała się takim pojęciem godności, 
promując określone kierunki polityki władzy wykonawczej. Wyrazem tego są 
wyroki, które broniąc określonych materialnych koncepcji godności, w prakty-
ce uniemożliwiały jednostkom swobodę podejmowania pewnych decyzji doty-
czących życia osobistego lub zawodowego, czy też bardziej ogólnie rzecz ujmu-
jąc – w sferze osiągania szczęścia lub samorealizacji. Sądy orzekały, że pewne 
postępowanie jest „niegodne” człowieka właśnie z punktu widzenia tej idei lub 
oznacza brak poszanowania tej wartości, oczywiście z punktu widzenia wspól-
noty społecznej i politycznej i wbrew woli danej jednostki. Jako przykład podała 
orzecznictwo francuskich sądów dotyczące zakazu rzucania karłami217 i zakazu 
noszenia burki w miejscach publicznych.

W ramach grupy materialnych koncepcji godności Rao wyróżniła dwa jej 
podtypy. Pierwszy z nich to godność wspólnotowa (communitarian dignity) lub 
inaczej godność jako przymus (dignity as coercion). W ramach tego podtypu 
wyróżniła następujące konteksty prawne:

216 Ibidem, s. 187–188.
217 Warto w tym miejscu nadmienić, że także w Stanach Zjednoczonych zajmowano się tą kwe-

stią. W 1989 legislatywa stanu Floryda uchwaliła przepisy zakazujące tego typu działalności zarob-
kowej, a w 1990 r. uchwalono podobny zakaz w stanie Nowy Jork. Próby zniesienia tych przepisów 
nie powiodły się. 

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



329

a) zakaz rzucania karłami,
b) zakaz noszenia burki,
c) problem prostytucji i pornografii,
d) problem reprezentowanie samego siebie przed sądem,
e) dopuszczalność przerywania ciąży,
f) sferę bioetyki.
Jako drugi, szczególny podtyp w ramach materialnych koncepcji godności 

Rao wskazała koncepcję godności związaną z prawami ekonomicznymi i socjal-
nymi jednostki (social-welfare rights). Elementem wspólnym z wcześniej oma-
wianymi koncepcjami jest to, że także tu występuje działalność państwa, tym 
razem w formie ochrony socjalnej przed ubóstwem i związaną z nim przemocą. 
Ten rodzaj godności wymaga od władz publicznych zapewnienia podstawowych 
warunków egzystencji i prób osiągnięcia stanu dobrobytu.

Wszystkie powyższe typy godności łączą pewne wspólne elementy. Każ-
da z tych pozytywnych lub materialnych form godności wymaga życia zgod-
nego ze standardami racjonalności, moralności lub komfortu materialnego,  
kształtowanymi przez wspólnotę, w której żyje jednostka. Ponadto taki rodzaj 
godności nie ma charakteru nieodłącznej czy też wewnętrznej wartości przy-
rodzonej jednostce, ponieważ może zostać osiągnięta lub utracona zależnie 
od tego, czy osoba spełnia społecznie określone standardy godności (socially  
defined standard of dignity)218. 

Trzeci typ godności, który wyróżniła Rao, powiązany jest z uznaniem i sza-
cunkiem. Koncepcja ta zakorzeniona jest w idei jednostki, która jest konstytu-
owana na podstawie relacji ze wspólnotą, w której żyje. W takim ujęciu toż-
samość i wartość jednostki zależne są od jej relacji w ramach społeczeństwa, 
w którym żyje, oraz od relacji z samą wspólnotą (person’s identity and worth 
depend on his relationship to society). Poszanowanie tego typu godności wyma-
ga uznania odrębności i wyjątkowości każdej jednostki oraz uznania i uprawo-
mocnienia jednostki i jej pozycji wobec innych osób lub całego społeczeństwa. 

Uznanie godności trzeciego typu wymaga od wszystkich okazywania sza-
cunku i troski wobec siebie nawzajem. Istotą tej godności nie jest jednak pozo-
stawienie jednostki w jej sferze bez ingerencji z zewnątrz (jako wyraz szacunku 
dla jej godności przyrodzonej) ani też wyboru drogi życia uznawanej za godną 
szacunku (jak w wypadku materialnych koncepcji godności). Rao podkreśliła, 
że istotą tego typu jest stosunek innych członków wspólnoty do jednostki oraz 
szacunek, jaki danemu człowiekowi okazują inni ludzie, cała wspólnota oraz 
państwo. Ten typ godności wymaga interpersonalnego szacunku oraz respektu 
dla współobywateli. Jego widocznym znakiem w prawie i orzecznictwie Sądu 
Najwyższego są przepisy przeciwko zniesławieniu i mowie nienawiści. W kon-

218 N. Rao, op. cit., s. 188. 
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tekście wyróżnionego przez Rao typu godności jako uznania jego istotą jest 
konieczność ochrony przed zniewagami i mową nienawiści w celu zachowania 
wizerunku i obrazu samego siebie jako wartości mającej kluczowe znaczenie 
dla odzwierciedlenia pozycji jednostki w społeczności. Jednocześnie jednak 
Rao uznała, że godność jako uznanie wymaga od państwa przyjęcia szeroko ro-
zumianej polityki równościowej. Ta polityka musi uwzględniać równą wartość 
wszystkich jednostek oraz równą wartość indywidualnych wyborów życiowych. 
To z kolei implikuje – według Rao – uznanie równości wobec prawa małżeństw 
jednopłciowych, a nie jedynie zrównanie związków jednopłciowych w prawach 
i obwiązkach z małżeństwem. Jest tak ze względu zarówno na formalne, jak 
i symboliczne znaczenie małżeństwa. Co więcej, ta godność wymaga od państwa 
przyjęcia polityki, która wyraża równość wartości wszystkich osób i ich wyborów 
życiowych, takich jak wymóg małżeństwa homoseksualistów, a nie tylko równo-
rzędnych prawnie związków cywilnych, ze względu na ekspresyjne i symbolicz-
ne znaczenie małżeństwa. Godność jako uznanie (recognition dignity) skupia 
się na wyjątkowym i podmiotowym poczuciu własnej wartości, które posiadają 
każda jednostka i grupa społeczna219. Ta uwaga wymaga podkreślenia, gdyż istot-
ne są jej implikacje. W tym miejscu jedynie warto zauważyć, że godność jako 
uznanie jest jedną z form godności kolektywnej. 

Wśród kontekstów prawnych, w których Sąd Najwyższy odwoływał się do 
tego typu godności człowieka, Rao wymieniła:

a) mowę nienawiści,
b) zniesławienie.
W obu wypadkach chodzi o uznanie godności przez osoby trzecie. Nato-

miast w wypadku uznania godności i jej poszanowania przez instytucje publicz-
ne Rao wskazała:

a)  problem seksualności i płci kulturowej – pisała o godności jako inkluzji 
społecznej,

b) problem równości rasowej,
c) problem równości społecznej.
Rao podkreśliła, że to właśnie typ godności jako uznania, będący współ-

czesną koncepcją godności (the modern concept of dignity), jest najistotniejszy 
z punktu widzenia nie tylko prawa, ale przede wszystkim polityki kształtującej 
poglądy społeczeństwa. Godność jako uznanie odzwierciedla, zdaniem Rao, 
nowe zapotrzebowanie społeczne i polityczne, gdy pożądaną wartością nie jest 
już jedynie wolność jednostki czy minimalny standard życia, ale raczej sza-
cunek. Rao wiązała to z prawami człowieka trzeciej generacji, tzw. prawami 
solidarnościowymi. Żądanie rozpoznania przez prawo godności jako uznania 
wymaga ochrony zarówno przed symbolicznymi, jak i bezpośrednimi szkoda-

219 Ibidem, s. 189. 
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mi wyrządzanymi każdym rodzajem polityki, który nie szanuje wartości jed-
nostki i grupy. Rao dobitnie podkreśliła, że godność jako uznanie, traktowane 
jako uprawnienie konstytucyjne (constitutional right), jest „nową wartością na 
nowe czasy”220.

Charakteryzując typologię Rao, warto pokusić się o kilka słów komenta-
rza. Z pewnością można zgodzić się z jej stwierdzeniem, że w „konstytucyjnym 
orzecznictwie nie istnieje jedna koncepcja godności”, a „[k]onflikty między róż-
nymi godnościami nieuchronnie odzwierciedlają podstawowe napięcia w teorii 
politycznej”221. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że jej trójpodział 
godności odpowiada wyróżnieniu godności osobowej, osobowościowej i osobi-
stej. Takie ujęcie byłoby jednak zbytnim uproszczeniem i w praktyce raczej za-
ciemniałoby obraz, aniżeli cokolwiek wyjaśniało. Po pierwsze, trzeba wskazać, 
że w wypadku każdego z trzech typów Rao pisała o ważeniu pewnych interesów. 
Po drugie, w wypadku godności przyrodzonej pisała o jej maksymalizowaniu. To 
sprawia, że trudno całkowicie utożsamić proponowany przez nią pierwszy typ 
godności z obecną w filozofii i filozofii prawa ideą godności osobowej. 

Poza tym Rao, pisząc o materialnych koncepcjach godności, ujmowała ją 
także – w sposób typowy dla amerykańskiej jurysprudencji – jako wartość le-
żącą na linii jednostka–państwo. Pisała bowiem, że jest to przykład narzucania 
pewnych wartości przez państwo (czyli ograniczania wolności jednostki), nie-
jako w kontrze do pierwszego typu godności jako odnoszącego się do wolności 
negatywnej. W domyśle te drugie koncepcje odnosiły się do wolności pozytyw-
nej, czyli związane byłyby z pewnymi działaniami państwa – najpierw z pro-
mowaniem pewnych postaw, a dopiero później z działaniami zapewniającymi 
dostęp do dóbr materialnych. Takiego ujęcia nie sposób utożsamić z godnością 
osobowościową, gdyż ta koncepcja wychodzi od jednostki (i nie dotyczy tego, 
co jej narzuca państwo). Mowa tu bowiem o osiąganiu pewnych stopni szacun-
ku społecznego ze względu na wykonywaną pracę i włożony wysiłek w swój 
rozwój i samorealizację. 

Podobnie nie można utożsamiać godności jako uznania z godnością osobi-
stą. O ile bowiem ich zakresy przedmiotowe częściowo pokrywają się w kon-
tekście ochrony dobrego imienia i innych dóbr osobistych, o tyle poza definicją 
godności osobistej pozostają kwestie niezwykle istotne dla tej amerykańskiej 
koncepcji godności, tj. kwestie uznania legalności związków jednopłciowych 
i zrównania ich z małżeństwami dwupłciowymi. 

Okazuje się więc, że amerykańskie koncepcje, mając pewne punkty styczne 
z europejskimi ideami, są jednak oryginalne i odrębne od tradycji europejskiej. 
Co nie znaczy oczywiście, że nie ma wzajemnych zapożyczeń i wpływów po-

220 Ibidem.
221 Ibidem, s. 192. 
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szczególnych koncepcji. Świadczy o tym chociażby przyjęta przez Rao metodo-
logia badań, tzn. oprócz orzecznictwa Sądu Najwyższego przeanalizowała orze-
czenia szeregu innych państw (Kanady, Francji, Niemiec) oraz Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. 

5.4. Cztery koncepcje godności w teorii Rexa D. Glensy’ego

Kolejną propozycją zdefiniowania i określenia typów godności było wskaza-
nie na jej cztery odmienne koncepcje. Zaproponował ją w 2011 r. Rex D. Glensy222. 
Samą godność człowieka określał mianem „prawa do godności” (the right to dig- 
nity) lub „prawami godnościowymi” (dignity rights), używając tych terminów 
zamiennie ze zwrotem „godność człowieka” (human dignity). Glensy wskazał, że 
Sąd Najwyższy odwoływał się do tej idei bezpośrednio lub pośrednio (explicitly 
or implicitly), raczej jednak w sposób doraźny, nie tworząc żadnych wyraźnych 
konturów pojmowania tej idei. Wskazał, że mimo iż jest to koncepcja, która 
w ostatnich dekadach „przyciągnęła uwagę filozofów, badaczy i prawników”, to 
kwestia „roli godności człowieka w prawie jest nadal tematem niedostatecznie 
zbadanym” w amerykańskiej nauce prawa223. 

Dla niniejszych rozważań – oprócz samej typologii zaproponowanej przez 
Glensy’ego – istotne są także jego rozważania natury ogólnej. Słusznie bowiem 
wskazał na toczącą się debatę i odmienne opinie dotyczące wielu aspektów obec-
ności godności człowieka zarówno w amerykańskim prawie, jak i orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, a także samej przydatności odniesień do tej idei w prawie 
i orzecznictwie. Ponadto jako jeden z nielicznych przedstawicieli amerykań-
skiej nauki prawa dokonał krytycznego podsumowania dotychczasowych analiz 
i przedstawionych propozycji typologii. Glensy nie uchronił się jednak przed 
kilkoma błędami. Po pierwsze, zarzucając poprzednikom, że ich efekty pracy są 
niezadowalające, a analizy dotyczące odniesień do godności człowieka w wyro-
kach Sądu Najwyższego są „przypadkowe i pozbawione teoretycznego uzasad-
nienia, co łącznie tworzy głęboki, ale niezwykle skomplikowany obraz” – sam 
nie zadbał o pewne uszczegółowienia. Mimo bowiem wartościowej próby zdefi-
niowania godności człowieka i przedstawienia zwartej typologii (w odróżnieniu 
od chociażby Rao czy Henry), nie postarał się o minimalny porządek terminolo-
giczny (co wskazano w pierwszym akapicie). 

Pewne elementy wyróżniają jego opis filozoficznych korzeni idei godności 
człowieka. Jako jedyny z omawianych badaczy wskazał na filozofię św. Toma-

222 R.D. Glensy, op. cit., s. 65–142. 
223 Ibidem, s. 66. 
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sza z Akwiniu224 oraz naukę społeczną Kościoła katolickiego, szczególnie kładąc 
nacisk na koncepcje, które pojawiły się w czasie II Soboru Watykańskiego. Sil-
niej także od pozostałych przedstawicieli nauki prawa zanalizował amerykań-
ską myśl polityczno-prawną okresu walki o niepodległość i narodzin nowego 
państwa. Analizując tzw. pisma federalistów225, uznał, że „gdzieś po drodze god-
ność jako nieodłączna cecha jednostek została utracona na rzecz postrzegania 
godności jako atrybutu nabytego w wyniku zajmowania oficjalnego stanowiska”, 
jednocześnie jednak „burzliwe czasy bezpośrednio poprzedzające i następujące 
po rewolucji amerykańskiej przyspieszyły proces, w którym godność człowie-
ka odgrywała widoczną rolę”226. Jako jedyny podkreślił także rolę personalizmu 
chrześcijańskiego i filozofii Jaques’a Maritaina w tworzeniu powojennego ładu 
prawnomiędzynarodowego opartego na idei godności człowieka227. 

Oceniając XX-wieczne koncepcje obecne w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego, Glensy słusznie zauważył, że współcześnie godność człowieka obejmuje 
zarówno koncepcję wzmocnienia autonomii jednostki, jak i ograniczenia praw 
państwa do naruszania tej sfery. Dlatego godność człowieka nie jest pojęciem 
abstrakcyjnym, lecz uprawnieniem (right), które ma określone skutki oraz 
z którym powiązane jest szereg innych praw228. Jednocześnie podkreślił, że nie 
jest jasne, jakie pojęcie godności przeniknęło do „amerykańskiej zbiorowej psy-
chiki prawnej”, podkreślając, że w Stanach Zjednoczonych rozumienie godności 
wydaje się bardziej polegać na pewności siebie i „traktowanie każdego z godno-
ścią oznacza pomaganie mu i szanowanie go, ale nie podważanie jego pewności 
siebie”229.

Podejmując próbę zdefiniowania godności człowieka, wskazał, że podstawę 
godności można określić jako leżącą w autonomii jednostki i jej poczuciu własnej 
wartości (the autonomy of self and a self-worth), które znajdują odzwierciedlenie 
w prawie każdej istoty ludzkiej do samodzielnego decydowania o sobie (right to 
individual self-determination)230. Opierając się na dotychczasowych stwierdze-
niach, wskazał, że „godność osoby ludzkiej jako podstawowy ideał jest tak po-
wszechnie uznawana, że nie wymaga niezależnego wsparcia”. Takie stanowisko 
potwierdza brak prób definiowania godności człowieka w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego. Według Glensy’ego może to oznaczać, że wbrew sporom w dok-

224 Por. M. Piechowiak, Thomas Aquinas – Human Dignity and Conscience as a Basis for Re-
stricting Legal Obligations, Diametros 47, 2016, s. 64–83. 

225 Por. rozdz. I.1.1. 
226 R.D. Glensy, op. cit., s. 78. 
227 Ibidem, s. 79. 
228 Ibidem, s. 80. 
229 Ibidem, s. 81. 
230 Ibidem, s. 67–68. 
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trynie prawa istnieje pewien konsensus co do tego, co jest istotą (core) godności 
człowieka, przy jednoczesnym braku zgody co do skutków, jakie godność czło-
wieka wywiera w sferze prawnej. Jednakże tym bardziej konieczne jest sprecy-
zowanie, w jaki sposób godność ma być chroniona i promowana w sferze prawa, 
w innym wypadku będziemy mieć do czynienia – jak to ujął Glensy – z „pustym 
zbiornikiem o wątpliwej użyteczności (empty vessel of questionable utility)”231. 

Glensy uznał, że w celu bardziej precyzyjnego odwoływania się do idei god-
ności człowieka istotne jest, aby nie przeceniać centralnej roli godności w de-
mokratycznym społeczeństwie232. Jednocześnie wskazał na brak zgody co do 
znaczenia godności człowieka w samym amerykańskim systemie prawnym oraz 
systemach prawnych poszczególnych stanów. Glensy podkreślił jednak, że nie 
znajdują posłuchu sceptyczne wobec przydatności godności uwagi, aby nie włą-
czać tej idei w system amerykańskich przepisów prawa. Z tego też powodu Glen-
sy zaproponował nowatorskie podejście do problemu, wskazując, że analizowa-
nie pojęcia godności w Stanach Zjednoczonych nie powinno być związane wy-
łącznie z tekstem konstytucyjnym, a koncentracja na Konstytucji jako jedynych 
możliwych ramach praw godnościowych jest bezproduktywna233. Dlatego właś- 
nie swoje rozważania przedstawił w szerszym kontekście, analizując nie tylko 
orzecznictwo Sądu Najwyższego, lecz także wybrane przepisy prawa stanowego 
oraz prawo międzynarodowe, a także wybrane systemy prawne innych państw 
(skupił się przede wszystkim na Niemczech i Republice Południowej Afryki). Ze 
względu na ograniczenia wynikające z zakresu problemu badawczego niniejszej 
pracy rozważania Glensy’ego przedstawione zostaną wyłącznie w kontekście 
amerykańskim.

Glensy analizę funkcji i roli godności rozpoczął od konstatacji, że ogólne 
pojęcie godności człowieka stało się fundamentem amerykańskich koncepcji 
prawnych, które zawierają pewne uprawnienia przysługujące jednostkom, a te 
zaś można nazwać prawami godnościowymi (dignity rights) albo interesami 
godnościowymi (dignity interests). Te uprawnienia i interesy nie mają równej 
wartości i są traktowane w rozmaity sposób. Według Glensy’ego nie można mó-
wić (z pewnymi wyjątkami) o wypracowaniu ujednoliconego i spójnego orzecz-
nictwa w związku z tą podstawową koncepcją234.

Glensy wskazał, że istnieją co najmniej cztery różne warianty tego, co może 
oznaczać prawo do godności (the right to dignity):

231 Ibidem, op. cit., s. 68. 
232 Jest to kolejny przykład na wymienne używanie tak różnych zwrotów jak godność (dignity) 

i godność człowieka (human dignity). Por. orzeczenie McNabb (wyżej rozdz. II.1). 
233 R.D. Glensy, op. cit., s. 70. 
234 Ibidem.
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a)  podejście oparte na prawach pozytywnych, w których godność staje się 
zaskarżalnym prawem materialnym (the positive rights approach, where 
dignity becomes an actionable substantive legal right);

b)  podejście oparte na prawach negatywnych, w których godność funkcjo-
nuje jako norma podstawowa (the negative rights approach, where digni-
ty functions as a background norm);

c)  podejście pomocnicze, w którym godność jest wykorzystywana jako ele-
ment heurystyczny dla innych wskazanych praw (the proxy approach, 
where dignity is used as a heuristic for other enumerated rights);

d)  podejście wzmacniające, w którym do godności odnosi się dialektycznie/
poprzez dialog (the expressive approach, where dignity is referred to dia-
logically)235. 

Glensy wskazał także, że wraz z uznaniem prawa do godności (nawet jeśli nie 
jest ono do końca sprecyzowane) pojawiły się w orzecznictwie dążenia do ochrony 
wynikających z tego uprawnienia interesów godnościowych (dignity interests)236. 
Podkreślił, że przykładowo zarówno proceduralny, jak i materialny aspekt klauzuli 
właściwego postępowania procesowego można określić jako obejmujący ochronę 
właśnie tego typu dóbr i interesów237. 

Odnosząc się do godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 
Glensy poczynił dwa rodzaje uwag. W pierwszej kolejności przedstawił ogólne 
rozważania dotyczące orzecznictwa Sądu Najwyższego, a następnie uszczegóło-
wił je w odniesieniu do zaproponowanych czterech typów godności. Wskazał, 
że godność człowieka pojawiła się jedynie w wypadku określonych postanowień 
Konstytucji, a same odwołania nazwał stałymi, choć niespójnymi i przypadko-
wymi (inconsistent and haphazard). W ten sposób część sędziów Sądu Najwyż-
szego uznała, że klauzule konstytucyjne uwzględniają pojęcie godności czło-
wieka. Glensy podkreślił, że te odniesienia motywują przyrodzona autonomia 
osoby, integralność i prawo do bycia szanowanym przez rząd (person’s inherent 
autonomy, integrity, and right to be respected by the government), które uznał za 
kluczowe wartości dla idei godności człowieka238. 

W kontekście występowania idei godności człowieka w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego Glensy wskazał na kilka kontekstów prawnych. Przede wszystkim 
przywołał ograniczenia praw amerykańskich obywateli pochodzenia japoń-
skiego w czasie II wojny światowej. Innym podstawowym kontekstem uwag jest 
standard ewoluujących normy przyzwoitości, które „wyznaczają postęp w doj-
rzałym społeczeństwie”, a które to sformułowanie pojawiło się w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego przede wszystkim w kontekście VIII poprawki. W obu wy-

235 Ibidem. 
236 Termin ten pojawia się także u innych przedstawicieli amerykańskiej jurysprudencji. 
237 R.D. Glensy, op. cit., s. 83. 
238 Ibidem, s. 86. 
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padkach godność człowieka pojawiła się jako pewna zasada podstawowa (back- 
ground principle)239, która nakazuje urzędnikom państwowym przestrzeganie 
minimalnych standardów postępowania bez względu na treść przywoływa-
nych konstytucyjnych regulacji, w podobnym kontekście godność człowieka 
była wskazywana w orzeczeniach dotyczących IV poprawki. Według Glensy’ego 
w tym aspekcie oznaczało to ochronę tzw. interesów godnościowych (dignitary 
interests), powiązanych z nietykalnością osobistą i integralnością fizyczną. Ta-
kie ujęcie pozwalało na wyjście poza dotychczasowe interpretacje tzw. privacy 
interests. Glensy podkreślił, że we wszystkich tego typu orzeczeniach godność 
człowieka pełni rolę „dzwonka alarmowego sygnalizującego zachowanie tak na-
ganne, że naruszające podstawowe założenie, co to znaczy być człowiekiem”240. 

W innym znaczeniu godność człowieka była interpretowana w kontekście 
stosowania materialnego aspektu klauzuli prawa do sprawiedliwego procesu, 
np. w orzeczeniu Lawrence v. Texas. W tym aspekcie była ona wartością zrów-
naną z „szacunkiem należnym podstawowym cechom osobowości jednostki” 
oraz wolnością od ingerencji rządu w sferę swobody wyrażania tych indywidual-
nych cech. W takim ujęciu godność według Glensy’ego była przywoływana jako 
„wyznacznik wartości nadawanej jednostkom na podstawie ich statusu istoty 
ludzkiej”. Inaczej rzecz ujmując, ludzie nakazują poszanowanie swoich praw do 
godności (dignitary rights) wyłącznie z powodu swojego istnienia. W podob-
nym znaczeniu pojawia się godność w sprawach dotyczących praw aborcyjnych. 
W opinii Glensy’ego w wyżej wymienionych sprawach godność jest nie tylko 
utożsamiana z szacunkiem wobec człowieka wyrażanym w formie braku rzą-
dowej ingerencji, lecz także wiązana z postulatem równego traktowania przez 
pojawienie się sformułowania „równa wolność” (equal liberty). W ten sposób 
znaczenie godności obejmuje również element antydyskryminacyjny241.

Powyższa analiza skłoniła Glensy’ego do wskazania głównego elementu kry-
tyki stosowania idei godności człowieka przez Sąd Najwyższy. Tak szerokie bo-
wiem odwołania mogą sugerować, że nie ma spójnego uzasadnienia stosowania 
lub niestosowania pojęcia godności człowieka jako punktu odniesienia niektó-
rych praw. Można za to dostrzec wiele znacząco różniących się znaczeń godno-
ści człowieka: jako źródło niektórych najważniejszych praw zawartych w Karcie 
Praw i poprawkach rekonstrukcyjnych, jako „siła napędowa całej Konstytucji”, 
jako bariera dla nielegalnych zachowań państwa, jako autonomia, jako wolność, 
jako szacunek, a nawet jako pewna podstawowa przyzwoitość242.

Glensy podsumowuje te kwestie, pisząc, że prawo do godności (the right to 
dignity) we wszystkich tych różnych wątkach „wyłania się jako ideowy rdzeń, 

239 Ibidem, s. 88. 
240 Ibidem, s. 90. 
241 Ibidem, s. 90–91. 
242 Ibidem, s. 93. 
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będący synonimem pewnej czystości celu, która tchnęła życie w tekst konstytu-
cyjny”. Co niezwykle istotne, nawet gdy uprawnienie to może nie jest na pierw-
szym planie interpretacyjnym lub w ogóle nie jest bezpośrednio wyartykuło-
wane w danym orzeczeniu, to niewątpliwie jest obecne w sądowej interpretacji 
niektórych z najważniejszych postanowień Konstytucji243.

Glensy, zgodnie ze swoim twierdzeniem, że analiza pojęcia godności człowie-
ka nie może się ograniczać jedynie do orzecznictwa federalnego Sądu Najwyż-
szego, wskazał na ustawodawstwo stanowe oraz orzeczenia sądów stanowych, 
w których bezpośrednio odnaleźć można ideę godności człowieka. Wśród tych 
ostatnich wskazał wyrok Sądu Najwyższego Kalifornii w sprawie In re Marriage 
Cases z 2008 r.244 Podkreślił, że jest to najważniejsze orzeczenie dla rozumienia 
prawa do godności jednostki (individual’s right to dignity). Następnie wyróżnił 
dwa elementy odwołania do godności w tym wyroku, które uznał za kluczowe 
dla zrozumienia istoty i zarysu praw godnościowych w Stanach Zjednoczonych. 
Pierwszy element to równoznaczność godności z uznaniem prawnym. Godność 
oznacza tu szacunek należny z tytułu posiadania określonego statusu – w tym 
wypadku statusu małżeństwa. Drugi element łączy w sobie godność z równy-
mi szansami, co oznacza, że każdy powinien mieć prawo do uzyskania statusu 
wskazanego przez pierwszy element245.

Znaczenie godności nadane tej idei przez Sąd Najwyższy stanu Kalifornia 
jest, według Glensy’ego, „fuzją znaczeń używanych przez autorów pism federa-
listów z jednej strony i neokantystów z drugiej oraz stanowi nowatorski sposób 
nadawania kształtu prawom do godności w Stanach Zjednoczonych”246. W tym 
kontekście trzeba przyznać, że Glensy trafnie przewidział ewolucję roli idei god-
ności człowieka w orzecznictwa, gdyż podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy 
w orzeczeniu Obergefell v. Hodges247.

Na koniec warto kilka zdań poświęcić kwestii szczegółowego rozumienia 
czterech znaczeń prawa do godności, które zaproponował Glensy. Pierwsze zna-
czenie to prawo do godności rozumiane jako materialne uprawnienie podlega-
jące zaskarżeniu. Byłoby to niezależne prawo, na podstawie którego jednostki 
mogłyby występować z roszczeniami zarówno przeciw władzom, jak i innym 
podmiotom naruszającym ich prawa i wolności. Wymagałoby to od władzy pu-
blicznej zapewnienia minimalnego zestawu norm w celu zapewnienia ochro-
ny godności człowieka każdej osoby. Podstawową przesłanką takiego znaczenia 
godności człowieka jest uznanie, że „w demokracji władza państwowa w rze-
czywistości wywodzi się od osób wyrażających swobodnie swoje osobiste prefe-

243 Ibidem. 
244 In re Marriage Cases, 183 P.3d 384 (Cal. 2008). 
245 R.D. Glensy, op. cit., s. 94–95. 
246 Ibidem, s. 95. 
247 Por. rozdz. III.4.2. 
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rencje bez ingerencji państwa – co jest ostateczną konsekwencją poszanowania 
godności człowieka”. Koncepcja ta oznacza, że poszanowanie godności człowie-
ka (respect for human dignity) nie jest jedynie niejasnym celem (vague goal), ale 
pewnym normatywnym faktem, który wypełnia właściwą treścią zarówno ogól-
ne zasady prawa, jak i bardziej szczegółowe przepisy. Takie ujęcie oznacza obo-
wiązek państwa zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych, tak aby każdy 
człowiek mógł prowadzić godne życie (life of dignity)248.

Według Glensy’ego przejawem prawa do godności w takim znaczeniu są 
wyroki dotyczące praw więźniów i obowiązków władz penitencjarnych w kon-
tekście zapewnienia opieki medycznej czy bezpieczeństwa. W tym samym zna-
czeniu Sąd Najwyższy odniósł się do idei godności człowieka także w wyroku 
Goldberg v. Kelly, czego potwierdzeniem jest teza, że wspieranie wysiłków rodzin 
w zakresie opieki „jest podstawowym obowiązkiem państwa”249. Glensy zazna-
czył, że ma świadomość tego, iż takie pojmowanie idei godności człowieka jest 
nie do przyjęcia dla wielu komentatorów życia politycznego i prawnego USA. 
Jak jednak zauważył, będzie to coraz istotniejsza kwestia, jeśli wziąć pod uwagę 
zmiany społeczne, gdyż w interesie państwa z pewnością nie leży „posiadanie 
ogromnej podklasy ubogich lub quasi-biednych dzieci, matek, osób starszych 
czy chorych”250.

Drugie znaczenie to pojmowanie prawa do godności oparte na prawach ne-
gatywnych, w którym godność funkcjonuje jako norma podstawowa będąca ich 
fundamentem. Znaczna większość praw określonych w Konstytucji jest rozu-
miana jako uprawnienia negatywne. Koncepcja ta ucieleśnia normę nieingeren-
cji, zgodnie z którą od rządu wymaga się „powstrzymania się od poniżania (a nie 
domagania się od rządów interweniowania w imieniu) godności ludzkiej”. Nega-
tywne podejście do prawa do godności dodałoby do tych praw interesy godności 
(dignitary interests), których państwo nie byłoby w stanie naruszyć. Prawo do 
godności stałoby się de facto podstawową normą i niezależnym uprawnieniem, 
z którym należy się liczyć, gdy powód powołuje się na naruszenie, które miałoby 
wpływ na godność człowieka. Innymi słowy, podejście oparte na prawach ne-
gatywnych opiera się na zrozumieniu, że godność człowieka jest źródłem praw 
człowieka, a zatem jest pierwotna wobec państwa. Wynika z tego, że w prawie 
do godności zawarta jest koncepcja, iż jest ona poza zasięgiem państwa. W tym 
ujęciu prawo do godności staje się kryterium, którym można mierzyć inne pra-
wa251. Dla Glensy’ego w takim znaczeniu Sąd Najwyższy przywoływał godność 

248 Ibidem, s. 111. 
249 M. Eichner, Families, Human Dignity, and State Support for Caretaking: Why the United 

States’ Failure to Ameliorate the Work-Family Conflict is a Dereliction of the Government’s Basic 
Responsibilities, North Carolina Law Review 88(6), 2009–2010, s. 1593–1596.

250 R.D. Glensy, op. cit., s. 115. 
251 Ibidem, s. 120–121. 
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człowieka między innymi w kontekście V i VIII poprawki, a także w niektórych 
orzeczeniach w wypadku I poprawki. 

W odniesieniu do trzeciego znaczenia Glensy podkreślił jego odmienność 
od dwóch pierwszych koncepcji. Pierwsze dwa sposoby podejścia do prawa do 
godności w amerykańskim orzecznictwie traktują prawa godnościowe (dignita-
ry rights) jako istniejące niezależnie od innych praw i obowiązków, które są już 
przyznane w sferze prawnej. Zgodnie z podejściem pomocniczym do prawa do 
godności powoływanie się na interesy godnościowe w danej sytuacji nie oznacza 
odwołania do autonomicznego i niezależnego prawa lub interesu jednostki, ale 
raczej działa jako narzędzie pomocnicze przy interpretacji danego prawa (czy to 
prawo jest związane np. z wolnością lub równością). W tym kontekście korzy-
stanie z idei godności funkcjonuje jako heurystyczne – urządzenie poznawcze 
służące jako pomoc w rozwiązaniu złożonego problemu. W takim ujęciu idea 
godności człowieka nie jest niezależnym atrybutem człowieka, lecz częścią au-
tonomii, wolności lub równości jednostki252.

W tym znaczeniu według Glensy’ego idea godności człowieka pojawiła się 
w sprawach związanych z klauzulami zawartymi w XIV poprawce: prawem do 
sprawiedliwego procesu i równą ochroną praw, ale także w kontekście IV po-
prawki – w sprawach dotyczących przerywania ciąży i dyskryminacji rasowej. 

Ostatnie ze wskazanych znaczeń ma według Glensy’ego charakter bardziej 
polityczny niż prawny. Stwierdził on, że szeroko rozumiani uczestnicy sfery pu-
blicznej odwołują się do idei godności jednostki jako podstawowego elemen-
tu, na którym opiera się całe współczesne społeczeństwo. W ten sposób prawo 
do godności jest powszechnie przywoływane zarówno jako podstawa prawna, 
jak i moralne uzasadnienie zadośćuczynienia za pewne naruszenia popełnione 
przez rząd lub osoby prywatne. Według Glensy’ego widać to wyraźnie w trakcie 
przedstawiania inicjatyw legislacyjnych, kiedy to politycy łączą cele polityczne 
z interesami godności253. Przykładem takiego podejścia do prawa do godności 
jest preambuła do Powszechnej deklaracji praw człowieka254.

5.5. Pięć koncepcji godności w teorii Leslie M. Henry

Podobnie jak przedstawione wcześniej typologie, także rozważania Leslie 
M. Henry mają szerszy zakres przedmiotowy aniżeli problem badawczy niniej-
szej monografii, dotyczą bowiem nie tylko godności człowieka, ale szeroko rozu-
mianej idei godności. Są jednak istotne dlatego, że Henry szczegółowo analizuje 
orzecznictwo Sądu Najwyższego i że część wyróżnionych przez nią koncepcji 

252 Ibidem, s. 126–127. 
253 Ibidem, s. 134–135. 
254 Ibidem, s. 136–137. 
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godności wprost dotyczy tego pojmowania godności człowieka, które jest przed-
miotem namysłu niniejszej monografii. 

Henry, podobnie jak inni przedstawiciele amerykańskiej jurysprudencji 
(m.in. Erin Daly), wskazała, że znaczny wzrost odwołań do tej idei nastąpił za 
czasów prezesa Robertsa. Podkreśliła także, że w odróżnieniu od 2. poł. XX w., 
kiedy to do idei godności odwoływali się częściej sędziowie o poglądach lewi-
cowo-liberalnych, na początku XXI w. do tej idei równie chętnie odwołują się 
sędziowie o zapatrywaniach bardziej konserwatywnych255. 

W kwestii istoty godności Henry podkreśliła, że nie jest to jedna idea, ale 
pięć powiązanych ze sobą koncepcji, a każda z nich jest przywoływana w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego w celu ochrony określonych materialnych interesów 
godnościowych (substantive dignitary interests). Przedstawiając swoją typolo-
gię, wskazała na następujące znaczenia godności: 

a) status prawny (institutional status),
b) równość (equality),
c) wolność (liberty),
d) integralność osobista (personal integrity),
e) wartość zbiorowa (collective virtue)256.
Henry w ocenie odwołań do godności w pierwszej dekadzie XXI w. podkre-

śliła, że ciągle rosnąca popularność godności nie oznacza zgody co do znaczenia 
tego terminu. Zamiast tego jego istotność, znaczenie i funkcja są powszechnie 
zakładane, ale rzadko artykułowane. W rezultacie pojawiły się sprzeczne poglą-
dy na temat definicji godności, jej użyteczności i ostatecznego celu. Słusznie 
także Henry zauważyła, że niewiele pojęć dominuje w nowoczesnym orzecznic-
twie konstytucyjnym bardziej niż godność, chociaż nie pojawia się w Konstytu-
cji257 (właściwie wskazać można tu tylko prawo do prywatności).

Henry wskazała, że idea godności pojawia się w kontekstach I, IV, V, VI, VIII, 
IX, XI, XIV i XV poprawki. Ze względu na zakres przedmiotowy problemu ba-
dawczego należy jednak od razu podkreślić, że w wypadku XI poprawki chodzi 
o godność stanów, a przywołane przez nią orzeczenia: Griswold v. Connecticut 
w kontekście IX poprawki oraz Rice v. Cayetano w kontekście XV poprawki, 
odnoszą się do omówionych w niniejszej monografii klauzul XIV poprawki258. 
Określiła też cel swoich rozważań, tzn. przyjęcie metody, która uchwyci zakres 
sposobów, w jaki Sąd Najwyższy powołuje się na godność, oraz zbadanie funkcji 
sądowniczej godności we współczesnym orzecznictwie konstytucyjnym. Pod-
kreśliła także, że zwiększająca się liczba opinii, w których Sąd Najwyższy od-
wołuje się do idei godności, może wskazywać na istotny moment doktrynalnej 

255 L.M. Henry, op. cit., s. 169. 
256 Ibidem. 
257 Ibidem, s. 172. 
258 Por. rozdz. III.5. 
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przemiany (doctrinally transformative moment) podejścia do miejsca idei god-
ności i jej roli w orzecznictwie Sądu Najwyższego259. 

Henry przedstawiła także własną definicję idei godności, najpierw jednak 
krytycznie odniosła się do dotychczasowych prób, które określiła jako redukcjo-
nistyczne albo esencjonalistyczne. W pierwszym wypadku mamy do czynienia 
z krytykami idei godności, którzy wskazując jej nieprzydatność w sferze prawa, 
ograniczają jej znaczenie do innych wartości260. Z kolei przedstawiciele drugiego 
podejścia rozpoczynają od pytania, które cechy godności odróżniają ją od in-
nych pojęć. Ich celem jest wydobycie jej znaczenia przez odwołanie się do jej 
fundamentalnego rdzenia, przez poszukiwanie korzeni lub jej podstawowego 
znaczenia261. Oba te ujęcia Henry uznała za wadliwe. Po pierwsze, nie są w stanie 
uchwycić i wyjaśnić niespójności i subtelności, które są charakterystyczne dla 
postrzegania idei godności człowieka. Po drugie zaś, podejście redukcjonistycz-
ne ma tendencję do wyznaczania granic pojęcia godności zbyt wąsko, natomiast 
podejście esencjonalistyczne – zbyt szeroko. Przy narzuceniu takich granic in-
terpretacyjnych godność staje się albo zbyt ekskluzywna, albo zbyt inkluzyjna. 
W rezultacie prawo albo ignoruje istotne problemy związane z godnością, albo 
brakuje mu konkretnych narzędzi do ich rozpoznawania i rozwiązywania. W ten 
sposób interpretujący i stosujący prawo nie mogą odróżnić kwestii związanych 
z godnością od innych zagadnień, które dotykają istoty człowieczeństwa262.

Biorąc pod uwagę powyższe zarzuty, Henry zaproponowała własny sposób 
definiowania idei godności263. Zauważyła, że ścisłe definicje terminów często 
zniekształcają ich praktyczne znaczenie, sam termin zaś często nie ma jedne-
go i podstawowego znaczenia, które odnosi się do wszystkich sposobów użycia 
danego słowa. Według Henry niezbędne jest znalezienie sposobu użycia danego 
terminu. Dlatego właśnie uznała, że standardowe podejścia do konceptualizacji 
godności, które poszukują często wyłącznie niezbędnych albo wystarczających 
cech, skutkują zniekształceniem lub ograniczeniem tego znaczenia. Widać to 
doskonale zwłaszcza w wypadku idei godności. Dlatego zamiast poszukiwać 
jednoznacznych definicji, konieczne jest zbadanie nakładających się i krzyżują-
cych znaczeń, w jakich godność stosowana jest w praktyce. Oznacza to obserwo-
wanie, „jak słowo to jest używane w naszym dyskursie”264.

Wedle Henry jej metoda pozwala postrzegać godność nie jako jedno po-
jęcie, ale jako wiele koncepcji. Słusznie bowiem wskazała, że orzeczenia Sądu 

259 L.M. Henry, op. cit., s. 181. 
260 Tu wskazała na Ruth Mcklin i Stevena Pinkera.
261 Tu Henry przywołała definicję filozoficzną Williama Parenta i definicje profesora prawa 

międzynarodowego Christophera McCruddena. 
262 L.M. Henry, op. cit., s. 182–186. 
263 Wskazała, że posiłkuje się tu lingwistycznymi koncepcjami Ludwiga Wittgensteina. 
264 Ibidem, s. 188. 
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Najwyższego są odzwierciedleniem tego, jak „politycznie i religijnie zróżnico-
wana grupa sędziów” powoływała się na godność w różnych okolicznościach 
i w różnym czasie. Henry metaforycznie porównała różne znaczenia godności 
do członków rodziny, którzy są wyjątkowi, ale podobnie jak rodzeństwo, mają 
cechy wspólne265. Podkreśliła jednocześnie inne zalety przyjętego warsztatu ba-
dawczego. Dzięki spojrzeniu na ideę godności w określonym kontekście można  
zaobserwować jej ewolucję następującą wraz ze zmianami społecznymi. Nie 
traktuje się w ten sposób społeczeństwa w sposób statyczny, lecz podkreśla się 
jego ewoluujące postawy, struktury i przekonania. W ten sposób, co warto pod-
kreślić i pozytywnie ocenić, Henry stwierdziła, że: „zmiany czasowe, kulturowe, 
polityczne i technologiczne mogą doprowadzić do powstania nowych kwestii 
związanych z godnością, a nawet wymazać stare”. Uznała, że godności nie można 
zatem definiować w sposób trwały, ale jej istota musi pozostać otwarta na zmia-
ny. Rezygnacja z uniwersalnych pojęć godności na rzecz jej określonych typów, 
według Henry, pozwala wyraźniej mówić o istocie tej idei. Zatem zaproponowa-
na typologia zapewnia bardziej spójne ramy, w których można szczegółowo dys-
kutować konkretne kwestie prawne, zamiast prowadzić abstrakcyjne rozważania 
pozbawione kontekstu266.

Wyróżniając pięć powyżej wskazanych kontekstów, Henry podkreśliła tak-
że ich odmienne historyczne i filozoficzne korzenie, niemniej zwróciła uwagę 
na pewien wspólny element wszystkich odwołań do godności, jakie stypizowała 
w sferze orzecznictwa Sądu Najwyższego. Uważa, że podstawową funkcją idei 
godności w tym orzecznictwie jest wzmacnianie określonych interesów mate-
rialnych, które są związane z konkretnymi kontekstami prawnymi. Przykładowo 
Sąd Najwyższy odwołał się do godności jako równości, aby wzmocnić uzasadnie-
nie orzecznictwa antydyskryminacyjnego, do godności jako wolności – w celu 
ochrony indywidualnych wyborów jednostki w kontekście przerywania ciąży 
lub stosunków homoseksualnych, a do godności rozumianej jako wartość wspól-
notowa – dla wzmocnienia znaczenia zwrotu przyzwoitego społeczeństwa w tak 
różnych kontekstach, jak kara śmierci lub aborcja przez częściowe urodzenie267.

Poza sferą zainteresowania niniejszej monografii pozostaje pierwszy wyróż-
niony przez Henry typ godności, tj. status prawny268. Warto jednak przedstawić 
rozważania dotyczące pozostałych typów godności, gdyż mają one bezpośredni 
związek z ideą godności człowieka w interesującym nas rozumieniu (tj. równej, 
bezcennej, powszechnej i przyrodzonej wartości przynależnej każdemu czło-
wiekowi z racji bycia człowiekiem). 

265 Ibidem. 
266 Ibidem, s. 189. 
267 Ibidem, s. 190. 
268 Henry wskazuje tu na godność przynależną sędziemu, powagę sądu, godność stanu czy też 

godność władzy publicznej. 
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Co do drugiego typu godności, tj. godności jako równości, Henry wskazała 
jego amerykańskie korzenie. Ten typ wyrósł bowiem na oświeceniowym sprze-
ciwie wobec arystokracji, który w najpełniejszy sposób znalazł swe ujście w na-
rodzinach amerykańskiego systemu politycznego, charakteryzującego się egali-
taryzmem prawnym i wiarą w powszechną wartość człowieka (universal human 
worth). Pisząc o jej filozoficznych korzeniach, słusznie wskazała na myśl poli-
tyczną Tomasza Paine’a i Tomasza Jeffersona, odzwierciedleniem tego był zakaz 
używania tytułów szlacheckich w Konstytucji. Świadczyło to o uznaniu równej 
wartości wszystkich istot ludzkich (the equal worth of all human beings)269. Hen-
ry wskazuje tu także wpływy tradycji judeochrześcijańskiej oraz filozofii (choć 
tym kontekście zadowala się jednie ogólnym sformułowaniem bez wskazywania 
konkretnej doktryny)270.

W charakterystyce godności jako równości Henry wyodrębniła trzy jej ele-
menty. Po pierwsze, uniwersalizm: „[j]est ona nieodłączną cechą wszystkich 
istot ludzkich, nadawaną jednostkom nie przez rangę społeczną, ale po prostu 
przez naturę bycia człowiekiem”. Po drugie, niezmienność i trwałość: w przeci-
wieństwie do godności jako statusu instytucjonalnego, równość jako godność 
nie słabnie ani nie zanika, ale zamiast tego pozostaje stała. Trzecia cecha, będą-
ca konsekwencją dwóch pierwszych: to obowiązek wzajemnego szacunku, jaki 
ciąży na każdym człowieku; w tym aspekcie godność funkcjonuje jako wartość 
horyzontalna mająca charakter relacji. Idea wzajemności zakłada więc, że wszy-
scy ludzie winni są sobie szacunek i zasługują na szacunek od siebie nawzajem 
jako istoty o równej wartości. Innymi słowy: „[b]ez względu na to, czy młody, czy 
stary, grzesznik czy święty, osoba o wysokich wynikach umysłowych czy osoba 
niepełnosprawna umysłowo, każdy człowiek zasługuje na ten sam podstawowy 
szacunek”271. Henry wykazała, że w takim znaczeniu godność człowieka była 
przede wszystkich stosowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako wartość 
chroniąca ludzi przed nierównym traktowaniem ze względu na rasę lub płeć. 

Kolejnym typem godności człowieka obecnym w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego jest godność jako wolność. Henry skonstatowała, że koncepcja, iż ludzie za-
sługują na szacunek jako podmioty wolne, autonomiczne, suwerenne i jako pod-
mioty samodzielnie stanowiące o sobie, jest tak zakorzeniona w amerykańskim 
liberalizmie politycznym, że nie potrzebuje żadnych dodatkowych uzasadnień. 
Wśród filozoficznych prekursorów takiego myślenia, które współcześnie zaowo-
cowało filozofią liberalną i ideą samostanowienia jednostki, Henry wskazała sto-
ików, Pico della Mirandolę, a także Immanuela Kanta (tego ostatniego jako ojca 
współczesnej koncepcji godności człowieka [the father of the modern concept of 

269 Choć słusznie zaznacza, że dotyczyło to głównie wszystkich białych mężczyzn; ibidem, 
s. 200. 

270 Ibidem, s. 201. 
271 Ibidem, s. 202–203.
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human dignity])272. Henry przyjęła, że w przeciwieństwie do godności jako równo-
ści, ta forma godności nie jest ani wrodzona, ani uniwersalna. Człowiek posiada 
godność jako wolność tylko w takim zakresie, w jakim może dokonywać autono-
micznych wyborów. Ponieważ jest ona uwarunkowana możliwościami, godność 
tego rodzaju ma charakter warunkowy i stopniowalny. Oznacza to, że można ją 
zyskać lub stracić w trakcie swojego życia. Na przykład małe dzieci i osoby upośle-
dzone umysłowo nie kwalifikują się do wolności jako godności, ale jej osiągnięcie 
nie jest całkowicie wykluczone, kiedy zdobędą odpowiednie kompetencje umy-
słowe. Za niezwykle ważne i charakterystyczne dla amerykańskiego postrzegania 
godności człowieka należy uznać stwierdzenie, że godność jako wolność nakazuje 
szacunek na dwóch poziomach: po pierwsze, szacunek dla indywidualnego wybo-
ru, a po drugie, szacunek dla jednostek, ponieważ mają one zdolność do wyboru. 
Te dwie formy szacunku wzajemnie się wzmacniają. Jednocześnie, ponieważ lu-
dzie mają wyjątkową zdolność kształtowania swojej przyszłości swoimi działania-
mi, nie mogą być traktowani ściśle jako przedmioty potrzeb lub pragnień innych 
osób. W przeciwieństwie do godności jako równości, godność jako wolność może 
być naruszana, zmniejszana, a nawet niszczona przez działania, które nie respek-
tują w odpowiedni sposób samostanowienia człowieka273.

Henry uznała, że odwoływanie się przez Sąd Najwyższy do tego znaczenia 
godności wydaje się najbardziej rozpowszechnione w sprawach dotyczących de-
cyzji osobistych, a mianowicie prawa do przerywania ciąży i relacji intymnych 
z osobą tej samej płci. W tych kontekstach godność jako wolność odegrała klu-
czową rolę w zabezpieczeniu wyborów, jakich jednostki dokonują, aby wspierać 
swoją tożsamość i cele osobiste, i wydaje się, że w przyszłości będzie ona miała 
jeszcze większy wpływ. Henry wskazała tu głównie na kontekst prawa do śmierci 
z godnością274. 

Następny typ godności człowieka wyróżniony przez Henry to integralność 
osobista, inaczej rzecz ujmując: spójność wewnętrzna pojmowana zarówno 
w aspekcie etycznym, jak i czysto fizycznym. Także tym rozważaniom warto po-
święcić więcej miejsca, gdyż są wyjątkowe pod kilkoma względami. Choć trzeba 
przyznać, że miejscami są nie do końca jasne i zbyt mocno odnoszą się do potocz-
nego rozumienia pewnych terminów. Punktem wyjścia tego znaczenia godności 
jest stwierdzenie, że ludzie są mniej lub bardziej godni szacunku w zależności od 
tego, jak się zachowują i jak są traktowani. Henry podkreśliła, że w pluralistycz-
nej, liberalnej demokracji, która ceni różnorodność, powyższa sugestia może się 
wydawać pewnym anachronizmem. Zwróciła jednak uwagę, że w języku potocz-
nym mówi się także, iż ludzie są godni szacunku (dignified), jeśli przejawiają wy-

272 Por. G. Bognetti, The Concept of Human Dignity in European and U.S. Constitutionalism, 
[w:] European and U.S. Constitutionalism, pod red. G. Noltego, New York 2005, s. 85, 89.

273 L.M. Henry, op. cit., s. 208. 
274 Ibidem, s. 209. 
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trwałość w obliczu przeciwności, zachowują opanowanie pomimo strachu albo 
wykazują samokontrolę pomimo wielkiego cierpienia. Natomiast ludzie, którzy 
stają się bezbronni wobec niesprzyjających okoliczności, nie potrafią opanować 
swoich namiętności i „odsłaniają swoją cielesną nagość lub kruchość psychicz-
ną”, nie są godni szacunku (indignified). Henry uznała, że większość ludzi żyje 
pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, przy czym tylko nieliczni z nich osiągają 
najwyższy poziom ludzkiej cnoty (the highest level of human virtue)275. Korzenie 
powyższego pojmowania godności jako doskonałości i cnoty widziała w filozofii 
starożytnej Grecji. Wskazała tu na grecki termin areté276, filozofię Arystotelesa 
oraz późniejszą filozofię Cycerona. Co ważne, Arystoteles i kontynuatorzy jego 
myśli wierzyli, że osobista sytuacja ludzi może wpłynąć na ich zdolność do wyra-
żania godności związanej z ludzką doskonałością i cnotą (the dignity associated 
with human excellence and virtue), a nawet ją ograniczyć277.

Henry ten typ godności człowieka odnosiła do dwóch kontekstów. Po pierw-
sze, do sytuacji, w których jednostki postępują w sposób szlachetny, uczciwy 
i przyzwoity. Po drugie jednak wskazywała na takie sytuacje, których okoliczno-
ści uniemożliwiają jednostce nie tylko bycie cnotliwym i prawym, ale nawet dba-
łość o takie minimalne standardy, jak integralność fizyczna i nietykalność osobi-
sta. Ta forma godności według Henry ma pewne cechy. Po pierwsze, integralność 
osobista (rozumiana jako wewnętrzna spójność moralna i fizyczna) zaczyna się 
od Arystotelesowskiej koncepcji, że człowiek musi mieć pewne poczucie własnej 
wartości. To zaś wynika z posiadania określonych przekonań moralnych oraz 
możliwości i chęci postępowania w zgodzie z nimi278.

Po drugie, według Henry ten typ godności nakazuje szacunek wewnętrzny 
i zewnętrzny. Szacunek wewnętrzny to wzgląd na swoją wartość i dostosowanie 
do tego własnych czynów. Szacunek zewnętrzny jednostka otrzymuje od innych 
jednostek. W obu tych aspektach człowiek może być pozbawiony godności przez 
czyny, które poniżają jego wartość lub jej uwłaczają jako pewnej całości odzwier-
ciedlającej jego wewnętrzne „ja”. Trzecią cechą tego typu godności człowieka jest 
jej demonstracyjny i ekspresyjny charakter. W opinii Henry najlepszym tego wy-
razem jest język, którym posługujemy się, aby opisać stany i sytuacje uważane za 
„godne” albo „niegodne”. Ważne jest to, jak sama jednostka postępuje publicznie 
i jak okazuje swoje poczucie godności (sense of dignity). Tu Henry pokazuje róż-
nicę między poszczególnymi typami godności człowieka, pisząc, że niewolnik 
(pozbawiony godności jako wolności i równości), zachowując się z godnością 
i utrzymując swoją wewnętrzną spójność, może posiadać integralność osobistą 
jako godność i wyrażać swoje poczucie moralnej wartości i szacunku do siebie 

275 Ibidem, s. 212. 
276 Szerzej na ten temat: M. Środa, op. cit., s. 17.
277 L.M. Henry, op. cit., s. 214. 
278 Ibidem, s. 215. 
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(moral worth and self-respect), pomimo negatywnego stanu, w jakim się znaj-
duje279.

Czwartą cechą tego typu godności jest element estetyczny. Jak ujęła to Henry, 
cechuje on jednostki, „które wydają się opanowane, zgrabne, eleganckie i dostoj-
nie emanują atmosferą godności (an air of dignity)”. W ten sposób prezentują swo-
je jestestwo. Ich przeciwieństwem są ci, którzy prezentują się jako nieczyści, zhań-
bieni albo jako ludzie, którzy utracili wewnętrzny szacunek do samego siebie280.

Według Henry podstawową funkcją tego typu godności w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego jest ochrona osób przed dezintegracją (dis-integration) i na-
ruszaniem ich wewnętrznej spójności. Integralność osobista może być zagrożo-
na w dwóch kontekstach: gdy jednostka zostaje zredukowana do jednej cechy 
(wtedy gdy ludzie są oceniani na podstawie swojej jednej osobistej cechy, któ-
ra najczęściej w oczach ogółu jest postrzegana negatywnie) albo gdy jednostka 
sama szkodzi swojej reputacji, ponieważ nie jest w stanie zaprezentować siebie 
jako pełnowartościowej i kompletnej psychofizycznie. W obu kontekstach Sąd 
Najwyższy powołał się na ideę godności, aby chronić jednostki przed szkoda-
mi, które miały lub mogły się zdarzyć281: w pierwszym były to sprawy dotyczące  
I poprawki i ochrony reputacji oraz sprawy dotyczące prawa do reprezentacji 
samego siebie w sądzie na podstawie VI poprawki282; w drugim – ochrony inte-
gralności fizycznej. Z naruszeniem tego typu godności i ochroną przed tego typu 
działaniami, według Henry, mamy do czynienia w sprawie National Treasury 
Employees Union v. Von Raab283.

Wreszcie Henry przedstawiła znaczenie godności jako wartości kolektywnej 
i także tu wskazała na dwa konteksty: pierwszy – to wspólnotowość i doskonałość 
człowieczeństwa; drugi – to promowanie idei godnego społeczeństwa. W pierw-
szym wypadku cnota zbiorowa jako godność odnosi się do tego, jak powinni za-
chowywać się członkowie cywilizowanych społeczeństw i jak powinni być trak-
towani w celu poszanowania zbiorowej godności ludzkości (respect the collective  
dignity of humanity); nie chodzi tu o godność indywidualnego człowieka, ale 
o wartości przypisywane całości życia ludzkiego (the totality of human life)284. 
Z zagrożeniami tego typu godności człowieka mamy do czynienia, gdy traktowa-
nie danej jednostki w sposób nieludzki jest złe nie tylko ze względu na wpływ, 
jaki wywiera na tę osobę, lecz także ze względu na konsekwencje dla całej zbio-
rowości i społeczeństwa. Jako przykład Henry wskazała zakaz tortur uzasadnio-
ny nie tylko poniżeniem godności torturowanego, ale tym, że tego typu działanie 

279 Ibidem. 
280 Ibidem, s. 216. 
281 Ibidem.  
282 Por. rozdz. II.5.
283 Por. rozdz. II.3.
284 L.M. Henry, op. cit., s. 220–221. 
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jest obrazą dla całej cywilizowanej wspólnoty ludzkiej. Ta godność jako wartość 
kolektywna może też być naruszona przez same jednostki – jako przykład takie-
go działania podała uczestnictwo w konkursach rzucania karłami.

Natomiast w wypadku promowania idei godnego społeczeństwa godność 
jako wartość kolektywna jest granicą dla działań, które nie współgrają z tym, 
jak przyzwoite społeczeństwo powinno szanować godność życia ludzkiego. Tu 
Henry wskazała szereg orzeczeń dotyczących procedur karnych, stosowania 
kary śmierci oraz ograniczenia prawa do aborcji w wypadku sprawy Gonzales 
v. Carhart. 

Jakie istotne dla niniejszych rozważań spostrzeżenia Henry należy podkreślić? 
Po pierwsze, na pewno ważna jest konstatacja, że idea godności człowieka jest 
wieloznaczna. Nie jest zatem jednowymiarową koncepcją o ewentualnie różnych 
skutkach, różnych funkcjach czy też różnych kontekstach. Po drugie, Henry jasno 
wskazuje, że w orzecznictwie – na wzór wolności i interesów wolnościowych – 
mamy do czynienia z godnością i określonymi interesami godnościowymi o okre-
ślonej treści (mają więc charakter materialny, a nie wyłącznie formalny). Jedno-
cześnie jednak wskazuje, że Sąd waży godność w stosunku do innych wartości285, 
zakładając, że nie jest to fundament o decydującej wadze, lecz jedna z wielu war-
tości podlegająca ocenie. Cenne jest podejście kontekstowe Henry, które wyróż-
nia odmienne znaczenia idei godności. Niemniej w wypadku godności człowieka 
może być to niebezpieczne, gdyż istotą tej wartości jest właśnie pewna niezmien-
na wartość człowieka, co przy takim podejściu może zostać rozmyte. Wreszcie 
jako jedna z nielicznych wskazała na jedną z podstawowych funkcji idei godności, 
tj. funkcję wzmacniającą wagę innych wartości i dóbr chronionych przez prawo. 
Poza tym Henry słusznie podkreślała amerykańskie korzenie godności człowieka 
w rozumieniu godności jako równości. 

Pewne elementy koncepcji Henry trzeba jednak ocenić krytycznie, m.in.
rozbicie godności człowieka na aspekt równościowy i wolnościowy ma bowiem 
szereg negatywnych konsekwencji. Nie do końca zrozumiałe jest uznanie, że 
godność człowieka w aspekcie wolnościowym można stracić. O ile można utra-
cić wolność, o tyle trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że utrata wolności po-
ciąga za sobą utratę jakiegokolwiek aspektu godności człowieka. Doświadczenie 
życiowe pokazuje wręcz sytuacje odwrotne, np. bohaterstwo więźniów obozów 
koncentracyjnych. Podobnie trudno mówić o mniejszej godności człowieka 
w wypadku dzieci czy też osób starszych i chorych. Mają one rzeczywistą ograni-
czoną swobodę i autonomię, w żadnym jednak razie nie może się to przekładać 
na ich ograniczoną godność człowieka. 

285 Ibidem, s. 176.
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Zakończenie

Idea godności człowieka, pojmowana jako przyrodzona i niezbywalna, rów-
na i bezcenna wartość, która przynależy każdej jednostce wyłącznie z racji bycia 
człowiekiem, zajmuje niezwykle istotne miejsce w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego Stanów Zjednoczonych. Powyższa hipoteza została udowodniona w roz-
działach II i III, gdzie przedstawiono szczegółową analizę orzeczeń, w których 
Sąd Najwyższy odwołał się do tej idei. Należy podkreślić, że idea godności czło-
wieka pojawia się w tych orzeczeniach, które w danych kontekstach prawnych są 
zazwyczaj tzw. landmark cases, tj. wyrokami precedensowymi, które ustanawia-
ją nowe standardy prawne lub reguły postępowania chroniące prawa i wolności. 
Przykładem tego są sprawy: Miranda v. Arizona i jej znaczenie dla V poprawki; 
Rochin v. California czy Schmerber v. California i ich znaczenie dla IV poprawki; 
Trop v. Dulles, Hope v. Pelzer dla VIII poprawki w kontekście istoty kary okrut-
nej i wymyślnej; Atkins v. Virginia, Roper v. Simmons oraz Kennedy v. Lousiana 
dla VIII poprawki w kontekście ograniczania stosowania kary śmierci; McKaskle 
v. Wiggins dla VI poprawki; Cohen v. California dla I poprawki; Brown v. Board 
of Education of Topeka i Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States dla walki 
z segregacją rasową; Goldberg v. Kelly dla pomocy społecznej; Cruzan by Cru-
zan v. Director, Missouri Department of Health, Washington v. Glucksberg dla 
pojmowania prawa do śmierci z godnością; Planned Parenthood v. Casey oraz 
Gonzales v. Carhart dla prawa do przerywania ciąży; Lawrence v. Texas dla de-
kryminalizacji stosunków homoseksualnych; Obergefell v. Hodges dla legalizacji 
związków jednopłciowych. 

Przeprowadzona analiza orzeczeń i myśli polityczno-prawnej pozwala sfor-
mułować odpowiedzi na postawione we wprowadzeniu pytania badawcze.

a) Czy pojawienie się idei godności człowieka w XX w. w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego jest skutkiem powstania międzynarodowego systemu ochrony 
praw człowieka?

Idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego nie pojawiła 
się jako efekt zaistnienia jej w prawie międzynarodowym, znaleźć ją bowiem 
można w wyrokach wydanych przed utworzeniem międzynarodowego systemu 
ochrony praw człowieka. Pierwsze orzeczenie, w którym godność człowieka jest 
istotnym elementem opinii większości, to wyrok w sprawie McNabb v. United 
States z 1943 r. Co więcej, wskazana jest tam jako wartość, której poszanowa-

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022



349

nie jest fundamentem demokratycznego społeczeństwa (democratic society, in 
which respect for the dignity of all men is central). Było to dwa lata przed podpi-
saniem Karty Narodów Zjednoczonych i pięć lat przed uchwaleniem Powszech-
nej deklaracji prawa człowieka. Ponadto w znaczeniu kluczowym dla problemu 
badawczego pojawia się już rok wcześniej w orzeczeniach Skinner v. Oklahoma 
oraz Glasser v. United States. Wreszcie nie można zapominać o najstarszym 
omawianym w niniejszej pracy wyroku – w sprawie Chisholm v. Georgia z 1793 r.,  
w którym pojawia się odwołanie do wrodzonej godności (native dignity), a jak 
udowodniła analiza myśli Jamesa Wilsona, nie jest to odniesienie przypadkowe 
lub odmienne od znaczenia analizowanego w ramach problemu badawczego. 

Za równie istotne należy uznać, że sam termin human dignity znany był 
orzecznictwu federalnemu (Zubrick v. Woodhead [1937] i Esquire v. Walker 
[1945]1) i stanowemu (Laage v. Laage [1941]) już w latach 30. i 40. XX w. Zatem 
wyrok w sprawie In re Yamashita z 1946 r. nie jest pierwszym orzeczeniem, 
w którym ten zwrot pojawia się w amerykańskim sądownictwie. Odrzucić trzeba 
twierdzenia, jakoby sam termin human dignity był zupełnie nieznany orzecznic-
twu sądów amerykańskich przed II wojną światową.

Przedstawione wyniki badań stanowią przekonujący argument za odrzu-
ceniem tezy o „obcym” pochodzeniu idei godności człowieka w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, przeszczepieniu jej z prawa międzynarodowego, czy też jej 
pochodzeniu związanym z końcem II wojny światowej. 

b)  Jaki zatem rodowód mają koncepcje godności człowieka występujące 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego?

Godność człowieka jest nieodłączną częścią szeroko pojętej amerykańskiej 
tradycji polityczno-prawnej. Udowodniła tę hipotezę analiza przeprowadzona 
w rozdziale I oraz w pkt 1 rozdziału IV. Odwołania do tej idei znaleźć możemy 
w filozofii i publicystyce Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych. W poglą-
dach takich polityków, jak Tomasz Paine i Tomasz Jefferson, oraz sędziów, jak 
James Wilson. Była też ona obecna w myśli polityczno-prawnej XIX w., choć jej 
wpływ był wtedy zdecydowanie mniejszy – tu za reprezentatywne przykłady na-
leży uznać doktrynę polityczno-prawną Franza Liebera, piśmiennictwo Frede-
ricka Douglassa oraz pisma sufrażystek.

Zaskakujące jest, jak niewiele miejsca amerykańska nauka prawa poświęciła 
amerykańskim korzeniom godności człowieka jako idei o charakterze politycz-

1 W tym jednak wypadku należy podkreślić, że został on użyty w innym znaczeniu aniżeli 
istotny dla problemu badawczego. Sprawa bowiem dotyczyła oskarżeń o obsceniczność, jakie wysu-
nięto wobec publikowanych w magazynie „Esquire” fotografii. Zwrot human dignity został tu użyty 
w kontekście rozróżnienia przyzwoitości i obsceniczności: „kryterium przyzwoitości jest wszystko, 
co jest właściwe, w porządku, z pewnością nie jest szkodliwe dla godności człowieka”. Por. Esquire 
v. Walker, 151 F.2d 49 (D.C. Cir. 1945). 
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nym i prawnym. W dyskusjach na temat godności człowieka często wskazuje się 
na jej starożytne (greckie, rzymskie lub chrześcijańskie), odrodzeniowe lub na-
wet nowożytne pochodzenie (widoczne są tu silne nawiązania do filozofii Kan-
ta), brak jednak szerszego odniesienia do tradycji amerykańskich. Z wyjątkiem 
choćby piśmiennictwa Rogera Williamsa (i tak pozostającego poza zakresem 
czasowym niniejszego opracowania), dziwić muszą zazwyczaj niezwykle po-
bieżne odwołania do wspomnianych przedstawicieli amerykańskiej myśli poli-
tyczno-prawnej.

Przeprowadzone badania uzmysłowiły, że niesłusznie w amerykańskiej li-
teraturze przedmiotu wiąże się genezę godności człowieka jako kategorii praw-
nej z narodzinami międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Jak 
bowiem wykazano w niniejszej monografii, słabsze lub silniejsze odwołania do 
godności człowieka pojawiły się w orzecznictwie Sądu Najwyższego już kilka 
lat przed podpisaniem Karty Narodów Zjednoczonych i Powszechnej deklara-
cji praw człowieka. Co więcej, godność człowieka pojawiła się w orzecznictwie 
sądów federalnych niższego stopnia. Te ustalenia o amerykańskim rodowodzie 
obecności idei godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego dodatko-
wo wzmacnia analiza (przedstawiona w pkt 1 rozdziału IV) poglądów amerykań-
skiej jurysprudencji odnoszących się do powstającego ładu międzynarodowego 
i roli, jaką nadano w jego ramach idei godności człowieka. Analiza ta wykazała 
bezsprzecznie, że komentatorzy widzieli w godności ideę przynależną amery-
kańskiej tradycji równie silnie co wolność czy równość. 

c)  Jak wyglądała ewolucja pojmowania idei godności człowieka w amery-
kańskiej tradycji polityczno-prawnej?

Zarówno rozumienie, jak i znaczenie godności człowieka na różnych po-
lach przed rokiem 1943 podlegały silnym zmianom i ewolucji. Przez cały ten 
okres mamy do czynienia z godnością człowieka jako ideą filozoficzną, wy-
wierającą wpływ na sfery życia publicznego, np. w ramach debat dotyczących 
walki z Wielką Brytanią czy zniesienia niewolnictwa. Poza tym mamy tu do 
czynienia z ideą także o charakterze politycznym, przywoływaną w publicysty-
ce politycznej, która wywierała wpływ nie tylko na poglądy polityków, sędziów 
czy prawników, ale i całej opinii publicznej. Zatem idea godności człowieka 
miała wpływ na system polityczny i prawny. Jednakże ten wpływ jest punkto-
wy, mamy z nim do czynienia tylko w pewnych momentach historycznych i nie 
ma charakteru stałego. 

Jeśli chodzi o wpływ omawianej idei, to przede wszystkim jest on raczej po-
średni niż bezpośredni (w postaci wyraźnego odwoływania do tej idei) – idea 
godności człowieka rzadko (albo wcale) jest przywoływana bezpośrednio w ak-
tach prawnych (Deklaracji niepodległości, preambule do Konstytucji, Karcie 
Praw, orzeczeniach sądowych). Te wyjątki to przede wszystkim sprawa Chisholm 
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v. Georgia. Natomiast widać wyraźny pośredni wpływ tej idei w Deklaracji nie-
podległości czy innych omawianych aktach prawnych. 

Inaczej jest w myśli politycznej – tu idea godności człowieka jest mocno za-
korzeniona, chociaż nadal konkuruje z pojmowaniem godności jako rangi spo-
łecznej czy dostojeństwem, tj. cechą przynależną władzy (monarchom, stanom, 
sędziom), czego przykładem mogą być omawiane poglądy Paine’a czy Jeffersona. 
O ile jednak pośrednio idea godności leżała u podstaw całego systemu politycz-
nego (ustroju) i niektórych rozwiązań prawnych (co widać zwłaszcza w 2. poł. 
XX w., gdzie w tych samych kontekstach prawnych wpływ godności człowieka na 
prawo przejawiał się już bezpośrednio), o tyle nie ma bezpośredniego wpływu 
w postaci wyraźnych odwołań. 

Okres od 1776 (tj. od ogłoszenia niepodległości) do 1942 r. (tj. do orzecze-
nia Glasser v. United States) to okres nie tyle ewolucji pojmowania idei godno-
ści człowieka, ile wzrostu albo spadku jej wpływu na rozstrzygnięcia ustrojo-
we. W początkowym okresie momentem szczytowym jest orzeczenie Chisholm 
v. Georgia, w którym godność człowieka jest przywołana jako wartość chroniona 
przez przyjęte rozwiązania ustrojowe. Później jednak następuje spadek znacze-
nia godności aż do orzeczenia Dredd v. Scott, w którym człowiek zostaje określo-
ny jako przedmiot, a nie podmiot prawa (nie mówiąc już o dzierżycielu równej 
i bezcennej wartości). Zwrotem w tej tendencji jest proklamacja Lincolna, w któ-
rej w celu przywrócenia pewnego ładu wartości ludzkich znosi się niewolnictwo. 
Niemniej nie ma w tym czasie śladów bezpośredniego wpływu idei godności 
człowieka na te wydarzenia. 

W okresie rekonstrukcji następuje ponowny spadek znaczenia idei godno-
ści człowieka, pojawiają się bowiem czarne kodeksy (black codes). Działaniem 
przeciwstawnym, zmierzającym do zapewnienia wyzwoleńcom realnej wolności 
i równości wobec prawa jest uchwalenie XIV i XV poprawki i próba uchronienia 
byłych niewolników przed dyskryminacją w obliczu prawa stanowego. Niemniej 
i w tym wypadku brak widocznych wpływów idei godności człowieka na przyjęte 
rozwiązania prawne. Dalszy regres następuje w 2. poł. XIX w., a jego kulminacyj-
nym momentem jest wyrok w sprawie Plessy v. Fergusson. Wpływ idei godności 
znów jest w defensywie, z pewnymi wyjątkami (kodeks Liebera). Nieliczne wy-
roki Sądu Najwyższego, wskazane w rozdziale I, stanowią raczej wyjątki od tej 
ogólnej tendencji.

Jeszcze na początku XX w. idea godności w sferze prawa była raczej pojmo-
wana w sposób tradycyjny. Dowodem na to są chociażby jej definicje w reno-
mowanych amerykańskich słownikach prawniczych. W drugim wydaniu Blacks 
Law Dictionary z 1910 r. podano, że godność to: „honor; tytuł, stanowisko lub 
wyróżnienie honorowe; godności są rodzajem dóbr niematerialnych, w wypad-
ku których osoba może posiadać jakąś cechę lub pozycję społeczną” (definicja ta 
odwoływała się zresztą do XVIII-wiecznych Komentarzy o prawach Anglii Wil-
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liama Blackstone’a). Natomiast w wydanym w 1916 r. Ballentine’s Law Dictionary 
godność definiowana jest jako: „tytuł; dobro niematerialne podlegające dzie-
dziczeniu” albo „tytuły rangi lub urzędu”. Dla porównania, zarówno wolność, 
swoboda wypowiedzi, jak i równość miały w tych słownikach znacznie bardziej 
rozbudowane i bliższe współczesnym definicje2.

Ponownie godność człowieka w orzecznictwie sądów amerykańskich incy-
dentalnie pojawia się w 1. poł. XX w., by w sposób istotny zaznaczyć swój wpływ 
w sprawie McNabb w 1943 r. To orzeczenie otwiera okres właściwy dla przedmio-
tu badań niniejszej pracy, tj. wpływu idei godności człowieka na orzecznictwo 
Sądu Najwyższego. 

Zatem w podsumowaniu ewolucji idei godności człowieka w amerykańskiej 
tradycji trzeba wskazać, że koniec wieku XVIII, cały XIX i pierwsze cztery deka-
dy XX to okres, w którym podstawowym – i nierozwiązanym – problemem były 
kwestie dyskryminacji Afroamerykanów i kobiet. Tam, gdzie te elementy (dys-
kryminacji ze względu na rasę i płeć) nie miały dominującego charakteru (np. 
prawo wojenne), tam idea godności odciskała swój wpływ w widoczny sposób, 
jak w kodeksie Liebera. Istotne jest, że w tym okresie można także zaobserwo-
wać, że godność człowieka jest silniej akcentowana w myśli polityczno-prawnej 
aniżeli w samym orzecznictwie Sądu Najwyższego. Ta tendencja odwróci się do-
piero po II wojnie światowej, gdy Sąd Najwyższy zacznie odgrywać istotniejszą 
rolę prawotwórczą. W tym kontekście trzeba pamiętać, że wiek XIX i początek 
XX to okres, gdy Sąd Najwyższy mało aktywnie chronił prawa obywatelskie, wy-
chodząc z założenia, że Karta Praw nakłada ograniczenia na władzę federalną, 
natomiast władze stanowe mają w tej gestii zdecydowanie większą swobodę. 
Nawet uchwalenie poprawek rekonstrukcyjnych niewiele zmieniło w tej kwestii 
(ich wpływ interpretowano wąsko). Jako przykład takiego pojmowania swojej 
ograniczonej roli może służyć kwestia wolności słowa, chronionej przez I po-
prawkę. Aż do 1926 r.3 Sąd Najwyższy stał na stanowisku literalnego odczytywa-
nia tekstu I poprawki. Uważał, że chroni ona obywatela jedynie przed ingerencją 
ze strony władz federalnych4. Takie samoograniczenie sądowej jurysdykcji tym 

2 Black’s and Ballentine’s Law Dictionaries [online], https://openjurist.org/law-dictionary/
dignity [dostęp 18.08.2018]. 

3 W sprawie Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925); por. M. Urbańczyk, Liberalna doktryna 
wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznych, Poznań 2009, s. 101–108. 

4 Poprawka I rozpoczyna się słowami: „Kongres nie będzie stanowił praw”. Jedynie na margi-
nesie warto zauważyć, że podobnie rzecz miała się z np. II poprawką. W czasie rekonstrukcji Sąd 
Najwyższy uznał, że chroni ona wyłącznie od ingerencji ze strony władzy federalnej, a nie stanowej. 
Por. Ł.D. Bartosik, Geneza i rola milicji obywatelskich a prawo do posiadania i noszenia broni w ame-
rykańskim systemie prawa konstytucyjnego (1607–1791) – studium z historii prawa, [w:] Ostoja wol-
nej republiki czy relikt przeszłości? Prawo do posiadania broni w perspektywie interdyscyplinarnej, 
pod red. Ł.D. Bartosika i M. Tomczaka, Poznań–Łódź 2018, s. 20–21; idem, Prawo do posiadania 
i noszenia broni jako prawo fundamentalne każdego człowieka – systemowe ujęcie II Poprawki do 
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bardziej musiało mieć wpływ na odwoływanie się do idei, która nie została ani 
w Karcie Praw, ani w samej Konstytucji przywołana expressis verbis. 

d)  Czy można mówić o amerykańskiej doktrynie godności człowieka 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego?

Można przyjąć, że tak. Jeśli bowiem doktrynę będziemy definiować jako ogół 
twierdzeń lub przekonań z określonej dziedziny, uporządkowany zbiór poglą-
dów na dany temat, czy też historycznie ukształtowany pogląd, wyjaśniający ge-
nezę, ewolucję oraz funkcjonowanie i cele – w tym wypadku idei godności czło-
wieka – to można mówić o amerykańskiej doktrynie godności człowieka. Jest 
to idea będąca inherentną częścią amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej, 
choć w ciągu ponad dwóch wieków historii Stanów Zjednoczonych jej wpływ 
i obecność były mocno zróżnicowane, a jej interpretacja w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego podlegała ciągłej ewolucji. Ponad dwa wieki tradycji i doświadczeń 
składają się na doktrynę godności człowieka, której najpełniejszy wyraz odna-
leźć można w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 

Oczywiście należy pamiętać, że w ramach tej doktryny mamy do czynienia 
z odmiennymi punktami widzenia na pewne kwestie, konkurującymi koncep-
cjami i ścierającymi się opiniami, niemniej pewien trzon poglądów jest wystar-
czająco sprecyzowany. Zaliczyć do niego należy kwestię pojmowania, czym jest 
godność człowieka, jakie są jej współistniejące, uzupełniające się lub konkuren-
cyjne koncepcje, jakie role pełni i jakie funkcje są jej wyznaczane, w jakich kon-
tekstach prawnych jej wpływ jest najistotniejszy. 

e)  Jak zdefiniować amerykańską ideę godności człowieka?
Jest to bezcenna i przyrodzona, równa oraz powszechna wartość przynależ-

na każdej jednostce wyłącznie z racji bycia człowiekiem, której podstawowymi 
kontekstami interpretacyjnymi są wolność wyboru oraz sfera autonomii osobi-
stej i z racji poszanowania tych wartości winna być jak najbardziej wolna od 
wszelkich ingerencji zewnętrznych, zwłaszcza ze strony państwa. Jednym z pod-
stawowym aspektów amerykańskiej koncepcji godności człowieka jest odrzuce-
nie paternalizmu państwa wobec obywateli, nawet w sytuacjach skrajnych, gdy 
może to prowadzić do szkód, na jakie jednostka może być narażona. 

Z powyższym ujęciem związane są dwa aspekty działania władz publicznych 
w kontekście poszanowania godności człowieka. Po pierwsze, negatywny – gdy 
godność jednostki chroniona jest przez powstrzymywanie się od określonego 

Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki w amerykańskim systemie prawa, Zeszyt Studencki Kół 
Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2017, numer specjalny: Rola prawa w życiu jed-
nostki w ujęciu nauk społecznych, s. 18; idem, Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do 
Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki – ujęcie oryginalistyczne, De Securitate et Defensione. 
O Bezpieczeństwie i Obronności 2017, nr 2(3), s. 27–42.
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działania przez państwo i jego przedstawicieli. Przykładem są orzeczenia Sądu 
Najwyższego ze sfery prawa karnego procesowego i materialnego. Po drugie, 
aspekt pozytywny – gdy godność jednostki chroniona jest przez podejmowanie 
określonych działań. Przykładem są działania w sferze walki z dyskryminacją 
rasową i ze względu na orientację seksualną. 

Wyjątkowością amerykańskich koncepcji jest kwestia powiązania godności 
człowieka z wolnością słowa. Jak najszersza swoboda wypowiedzi jest uzasad-
niona koniecznością poszanowania godności człowieka i ten aspekt przeważa 
nad ewentualnymi szkodami wyrządzonymi reputacji jednostki. 

Kwestie dyskusyjne i podlegające ewolucji to problem stopniowalności god-
ności człowieka i zagadnienie, czy kara śmierci jest z nią niezgodna. W Europie 
jedną z podstawowych cech godności człowieka jest jej nieusuwalność jako atry-
butu człowieka, co przyniosło uznanie kary śmierci za karę nie do pogodzenia 
z godnością człowieka. W Stanach Zjednoczonych nie jest to aż tak oczywiste. 
Wręcz przeciwnie, przez wiele dziesięcioleci ci, którzy swoim świadomym dzia-
łaniem (popełniając przestępstwo) naruszyli podstawowe regulacje i normy spo-
łeczne, tym samym wyzbywali się tej wartości. Im cięższe przestępstwo popeł-
niono, tym gwałtowniej i mocniej ta bezcenna wartość była tracona5. 

f)  Jakie role i funkcje pełni idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego idea godności człowieka zajmuje istotne 
miejsce i ma silny wpływ na interpretacje i stosowanie prawa jako: 

−  fundament całego systemu,
−  fundament systemu praw obywatelskich, 
−  fundament poszczególnych praw obywatelskich i jednocześnie podstawo-

we ich kryterium interpretacyjne. 
Jednocześnie – w zależności od kontekstu – występuje jako wartość kon-

stytucyjna, zasada konstytucyjna, prawo podmiotowe (np. prawo do śmierci 
z godnością albo prawo do małżeństw jednopłciowych) lub powiązane z nim 
tzw. interesy godnościowe. W takich kontekstach, jak: wolność osobista i auto-
nomia w sferze prywatnej, prawo karne, dyskryminacja rasowa i ze względu na 
orientację seksualną – jej wpływ jest decydujący, jeśli chodzi o kierunki rozwoju 
orzecznictwa. Z kolei w innych sferach (np. pomocy społecznej) jej wpływ jest 
zdecydowanie słabszy. Należy jednak zauważyć, że odniesienia do idei godno-
ści człowieka pojawiają się incydentalnie także w kontekście innych poprawek 
i praw obywatelskich, m.in. II i XV poprawki. 

Niniejsze rozważania pokazują jednak pewien problem, a właściwie rozbież-
ność między traktowaniem idei godności człowieka jako źródła praw i wolności 

5 W.J. Brennan, Guardians, op. cit., s. 99. 
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a jej nierównomiernym wpływem na te uprawnienia. Trzeba jednak pamiętać, 
że amerykańska Karta Praw nie ma struktury współczesnych deklaracji praw 
człowieka (będących najczęściej wyodrębnionym rozdziałem konstytucji). Po-
nadto prawa i wolności są także zawarte w innych poprawkach (zwłaszcza tzw. 
poprawkach rekonstrukcyjnych, tj. XIII, XIV i XV). Same poprawki mają bardzo 
zróżnicowaną budowę i dotyczą różnych kwestii. Obok tak fundamentalnych 
uprawnień jednostki, jak: wolność słowa, zrzeszania się, zgromadzeń i wol-
ność religijna, umieszczonych w jednej poprawce, występuje III poprawka, któ-
ra dotyczy kwaterowania żołnierzy w prywatnych domach. Z kolei I poprawka 
ma współcześnie fundamentalne znaczenie i jest źródłem szeregu odrębnych 
uprawnień i dotyczących ich teorii prawnych. Natomiast III poprawka nie ma 
dziś większego znaczenia. Wreszcie należy dodać, że pewne poprawki są zdecy-
dowanie częściej przywoływane jako ochrona praw i wolności niż inne (tu wy-
starczy porównać siłę oddziaływania poprawki XIV, a wręcz „zapomnienie” IX).

Natomiast pojawienie się odwołań do idei godności człowieka w coraz to no-
wych kontekstach (na które wskazano w rozdz. III.5) pokazuje pewien kierunek 
ewolucji orzecznictwa Sądu Najwyższego, aby swym fundamentem idea ta obję-
ła całość praw obywatelskich.

* * *

Szczegółowa analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, wsparta przeglądem 
myśli polityczno-prawnej powstającej w czasach narodzin amerykańskiego pań-
stwa oraz kwerendą źródeł amerykańskiej nauki prawa z lat 50. (czyli w czasie 
wielkiej debaty nad powstającym międzynarodowym systemem praw człowie-
ka) – dobitnie wykazała, że amerykańska koncepcja godności człowieka jest au-
tonomicznym i oryginalnym wytworem silnie zakorzenionym w tradycji poli-
tyczno-prawnej Stanów Zjednoczonych i ideą obecną od samego początku jej 
kształtowania. Nie jest ona efektem zapożyczenia międzynarodowych standar-
dów, lecz skutkiem długoletniej ewolucji. Trzeba jednak pamiętać o dwóch kwe-
stiach. Po pierwsze, dopiero orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 40. przyniosło 
odrodzenie idei godności człowieka i rozkwit amerykańskich koncepcji tej idei, 
które łącznie traktować można jako doktrynę godności człowieka. Po drugie, 
szeroko pojęta amerykańska tradycja polityczno-prawna pokazuje, że ewolucja 
pojmowania godności człowieka w Ameryce nie odbywała się bez przeszkód 
i trudności. Niewolnictwo, segregacja rasowa i dyskryminacja były zjawiskami, 
które utrudniały, lub wręcz uniemożliwiały, upowszechnienie i przypomnie-
nie prostej prawdy leżącej u podstaw amerykańskiego systemu politycznego, że 
wszyscy ludzie są stworzeni równo w swej bezcennej wartości, by nawiązać do 
słów Tomasza Jeffersona. 

Amerykańskie doświadczenia ukazują, czym jest dbałość o wolność jednost-
ki bez równoczesnej dbałości o godność człowieka. Wyrazem tego jest okres po 
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wojnie secesyjnej, gdy wyzwoleniu niewolników nie towarzyszyła dbałość o ich 
godność jako ludzi. Jednocześnie także tu znajdziemy dowód na to, czym jest 
dbałość jedynie o równość wobec prawa, zwłaszcza w jej formalnym aspekcie, 
bez gwarancji dla poszanowania godności człowieka. Tego z kolei wyrazem jest 
orzeczenie Plessy v. Fergusson, a doktryna „oddzielnie, ale równo” jest tego naj-
dobitniejszym przykładem. Formalnej równości wobec prawa nie towarzyszyła 
dbałość o godność człowieka w procesie stosowania prawa. Dopiero w orzecze-
niu Brown v. Board of Education of Topeka uznano, że z samej swej istoty segre-
gacja rasowa jest niesprawiedliwa i niedopuszczalna, dlatego że z samej swej 
istoty oznacza naruszenie idei godności człowieka. 

Oczywiście dbałość o godność człowieka nie może odbywać się kosztem 
wolności i równości. Napięcia między tymi ideami kluczowymi nie tylko dla 
orzecznictwa amerykańskiego Sądu Najwyższego, ale Stanów Zjednoczonych 
i demokracji liberalnej w ogóle, są jednymi z najważniejszych wyzwań XXI w. 

Amerykańska koncepcja godności człowieka oparta jest na konkretnej wi-
zji relacji państwa, społeczeństwa i jednostki. Ta wizja chyba w najpełniejszy 
sposób przedstawiona została w zdaniu towarzyszącym sędziego Brandaisa 
w sprawie Whitney v. California z 1927 r. – wskazał on, że ci, którzy wywalczy-
li amerykańską niepodległość, wierzyli, że „ostatecznym celem państwa jest 
uczynienie ludzi wolnymi, aby mogli rozwijać swe zdolności”, z kolei „władza 
winna ograniczać swą arbitralność na rzecz działań uzgodnionych”6. Element 
samorealizacji (self-realization) jest bardzo silny w amerykańskiej koncepcji 
godności człowieka. 

Amerykańskie koncepcje godności człowieka, które odnaleźć można 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego, są oryginalnym i wyjątkowym wkładem 
w globalną historię idei godności człowieka. Powyższa analiza orzecznictwa 
oraz wysnute na jej podstawie wnioski mogą być użyteczne dla doświadczeń 
innych państw i wspólnot, w tym także europejskich. Współcześnie Europa 
przechodzi jeden z najpoważniejszych powojennych kryzysów. Jednym z jego 
źródeł jest kryzys wartości. Amerykańskie postrzeganie godności człowieka, 
w wielu miejscach odmienne od europejskich doświadczeń, może przyczynić się 
do złagodzenia tego kryzysu przez podkreślenie autonomii jednostki i powiąza-
nie godności człowieka z naturalnym prawem każdego „do bycia panem swojego 
losu”, z jednoczesnym podkreślaniem odpowiedzialności za swoje czyny, która 
także jest bezpośrednio związana z człowiekiem i jego bezcenną wartością. 

6 Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927).
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United States v. White, 322 U.S. 694 (1944) 
United States v. Windsor, 570 U.S. 744 (2013)
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Vacco v. Quill, 521 U.S. 793 (1997) 
Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997)
Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914)
Weems v. United States, 217 U.S. 349 (1910)
Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927)
Wilkerson v. Utah, 99 U.S. 130 (1878)
Williams v. New York, 337 U.S. 241 (1949)
Winston v. Lee, 470 U.S. 753 (1985) 
Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 280 (1976) 

Wyroki innych sądów (federalnych i stanowych)
Jeśli nie podano inaczej, orzeczenia są dostępne na: https://supreme.justia.com/.

Beebe v. State, 6 Ind. 501 (1855)
Belton v. Gebhart, 87 A.2d 862 (1952), https://www.courtlistener.com/opinion/2351087/

belton-v-gebhart/ 
Bouvia v. Superior Court, 179 Cal. App.3d 1128 (1986) 
Brown v. Board of Education of Topeka, 98 F. Supp. 797 (D. Kan. 1951) 
Campbell v. Wood, 18 F.3d 662 (9th Cir. 1994), https://www.courtlistener.com/opinion/664725/

campbell-v-wood/ 
Carey v. Settle, 351 F.2d 483 (8th Cir. 1965), https://casetext.com/case/carey-v-settle 
Compassion in Dying v. State of Washington, 79 F.3d 790 (9th Cir. 1995), https://openjurist.

org/79/f3d/790/compassion-in-dying-v-state-of-washington 
Cruzan by Cruzan v. Harmon, 760 S.W.2d 408 (1988) 
Esquire v. Walker, 151 F.2d 49 (D.C. Cir. 1945)
Fitzgerald v. Porter Memorial Hospital, 523 F.2d 716, (CA7 1975)
Gates v. Collier, 501 F.2d 1291 (5th Cir. 1974) 
Gebhart v. Belton, 91 A.2d 137 (Del. 1952)
Gray by Gray v. Romeo, 697 F. Supp. 580 (D.R.I.1988) 
Herman v. State, 8 Ind. 545 (1855)
In re Marriage Cases, 183 P.3d 384 (Cal. 2008)
Jackson v. Bishop, 404 F.2d 571 (8th Cir. 1968)
Laage v. Laage, 176 Misc. 190 (N.Y. Misc. 1941), https://casetext.com/case/laage-v-laage 
Lee v. State of Oregon, 891 F. Supp. 1439 (D. Or. 1995)
Lee v. Tahash, 352 F.2d 970 (8th Cir. 1965)
Meredith v. State of Arizona, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 523 F.2d 481 (9th 

Cir. 1975) 
Myers v. Schneiderman, 2017 NY Slip Op 06412, 2017 N.Y. Lexis 2557 (2017)
North Carolina v. Mann (State v. Mann), 13 N.C. 263, http://plaza.ufl.edu/edale/Mann.htm 
Patricia E. Brophy vs. New England Sinai Hospital, Inc., 398 Mass. 417 (1986), http://masscases.

com/cases/sjc/398/398mass417.html 
People v. Rochin, (1950) 101 CA2d 140 
Quill v. Koppell, 870 F. Supp. 78 (S.D.N.Y. 1994)
Quill v. Vacco, 80 F.3d 716 (2d Cir. 1996)
Rasmussen by Mitchell v. Fleming, 154 Ariz. 207, 741 P.2d 674 (1987)
Rogers v. Frito-Lay, 611 F.2d 1074, 1094 n.21 (5th Cir. 1980)
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United States Ex Rel. Rucker v. Myers, 311 F.2d (3rd Cir. 1962), https://pl.scribd.com/docu- 
ment/320777334/United-States-of-America-Ex-Rel-Herman-Rucker-v-David-N-Myers-
Warden-State-Correctional-Institution-Graterford-Pennsylvania-311-F-2d-311-3rd 

United States Ex Rel. Santo Caminito, Relator-appellant, v. Robert E. Murphy, 222 F.2d 698 (2d 
Cir. 1955), https://www.courtlistener.com/opinion/236744/united-states-ex-rel-santo-
caminito-relator-appellant-v-robert-e/ 

United States Ex Rel. Wolfish v. Levi, 439 F. Supp. 114 (S.D.N.Y. 1977)
Zurbrick v. Woodhead, 90 F.2nd 991 (Conn. Cir. Ct 1937), https://www.casemine.com/

judgement/us/5914a43dadd7b049346b6097 

Akty prawne i polityczne

Amerykańska deklaracja praw i obowiązków człowieka =  American Declaration of the 
Rights and Duties of Man [online], https://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic2.
american%20Declaration.htm 

Artykuły Konfederacjii wieczystej Unii =  Articles of Confederation and Perpetual Union, [w:] 
Powszechna historia państwa i prawa (Wybór tekstów źródłowych), pod red. M.J. Ptaka 
i M. Kinstlera, Warszawa 1999, s. 334–341

Bill o prawach (Bill of Rights) z 13 lutego 1689 roku, [w:] Powszechna historia państwa i prawa 
(Wybór tekstów źródłowych), pod red. M.J. Ptaka i M. Kinstlera, Warszawa 1999, s. 310–313

Deklaracja niepodległości z 4 lipca 1776 roku, [w:] Powszechna historia państwa i prawa 
(Wybór tekstów źródłowych), pod red. M.J. Ptaka i M. Kinstlera, Warszawa 1999, s. 331–333

Deklaracja zapatrywań =  Declaration of Sentiments, [w:] Declarations of Freedom and 
Human Dignity, pod red. L. Anderson, Millis 1997, s. 29–34

Deklaracja praw Massachusetts =  Declaration of the Rights of the Inhabitants of the 
Commonwealth of Massachusetts, [w]: Sources of Our Liberties: English and American 
Documents, pod red. R.L. Perry’ego, New York–Toronto–London 1962, s. 374–378

Deklaracja praw Wirginii =  The Virginia Declaration of Rights, [w:] Sources of Our Liberties: 
English and American Documents, pod red. R.L. Perry’ego, New York–Toronto–London 
1962, s. 311–313

k.c. =  ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
k.k. =  ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.
k.p. =  ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 ze zm.
k.p.k. =  ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 

ze zm.
Karta Narodów Zjednoczonych, [w:] Karta Narodów Zjednoczonych; Statut Międzynarodowego 

Trybunału Sprawiedliwości; Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów: z aneksem, oprac. 
J. Staszków, Kraków 2003, s. 9–58

Karta praw podstawowych, [w]: Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących 
praw człowieka. Księga jubileuszowa Rzecznika Prawa Obywatelskich, t. 2, pod red. 
M. Zubika, Warszawa 2008, s. 85–97

Kodeks dla władz wojskowych Stanów Zjednoczonych na polu walki (kodeks Liebera) =  
F. Lieber, Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, 
Washington 1898

Kodeks Georgii =  Georgia Code [online], https://law.justia.com/codes/georgia/ 
Kodeks Stanów Zjednoczonych =  United States Code, http://uscode.house.gov/
Kodeks Teksasu =  Texas Statute [online], https://law.justia.com/codes/texas/ 
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Konstytucja Arizony =  Arizona Constitution [online], https://www.azleg.gov/const/arizona_
constitution.pdf 

Konstytucja Illinois =  Illinois Constitution [online], http://www.ilga.gov/commission/lru/
ilconstitution.pdf 

Konstytucja Luizjany =  Louisiana Constitution [online], http://senate.legis.state.la.us/
documents/constitution/constitution.pdf 

Konstytucja Montany =  The Constitution of the State of Montana, https://courts.mt.gov/
portals/189/library/docs/72constit.pdf 

Konstytucja New Hampshire =  Constitution of New Hampshire, [w]: Sources of Our Liberties: 
English and American Documents, pod red. R.L. Perry’ego, New York–Toronto–London 
1962, s. 379–386

Konstytucja Massachusetts =  A Confutation or Form of Government for the Commonwealth 
of Massachusetts, [w:] An Address of the Convention for the Framing of a New Constitution 
of Government, for the State of Massachusetts-Bay, to their Constituents, Boston 1780, 
s. 15–51

Konstytucja Portoryko =  Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico [online], http://
welcome.topuertorico.org/constitu.shtml 

Konstytucja RP =  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, 
nr 78, poz. 483 ze zm.

Konstytucja =  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] Konstytucja Stanów Zjedno-
czonych Ameryki, pod red. A. Pułło, Warszawa 2002, s. 39–66

Konwencja genewska z 22 sierpnia 1864 r. w sprawie polepszenia losu rannych i chorych 
w armiach czynnych =  Convention for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded in Armies in the Field [online], https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.
nsf/Treaty.xsp?documentId=477CEA122D7B7B3DC12563CD002D6603&action=open 
Document 

Zbiór wolności kolonii Massachusetts =  Massachusetts Body of Liberties of 1641, [w:] Sources 
of Our Liberties: English and American Documents, pod red. R.L. Perry’ego, New York–
Toronto–London 1962, s. 143–161

Powszechna deklaracja praw człowieka, [w:] Wybór dokumentów prawa międzynarodowego 
dotyczących praw człowieka. Księga jubileuszowa Rzecznika Prawa Obywatelskich, t. 2, 
pod red. M. Zubika, Warszawa 2008, s. 11–16

Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący 
zniesienia kary śmierci z 28 kwietnia 1983 r., Strasburg, [w:] Wybór dokumentów prawa 
międzynarodowego dotyczących praw człowieka. Księga jubileuszowa Rzecznika Prawa 
Obywatelskich, t. 2, pod red. M. Zubika, Warszawa 2008, s. 68–70

Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący 
zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach z 3 maja 2002 r., Wilno, [w:] 
Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka. Księga 
jubileuszowa Rzecznika Prawa Obywatelskich, t. 2, pod red. M. Zubika, Warszawa 2008, 
s. 78–80 

Ustawa o prawach obywatelskich z 1957 r. =  The Civil Rights Act of 1957 [online], https://
www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-71/pdf/STATUTE-71-Pg634.pdf 

Ustawa o prawach obywatelskich z 1964 r. =  The Civil Rights Act of 1964 [online], http://
library.clerk.house.gov/reference-files/PPL_CivilRightsAct_1964.pdf
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Ustawa stanu Oregon o śmierci z godnością =  Oregon’s Death with Dignity Act), [w:] Oregon 
Revised Statutes [online], https://law.justia.com/codes/oregon/2017/ 

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2009, nr 52, 
poz. 417 ze zm.

Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Konstytucja Niemiec, pod red. B. Banaszaka, 
Warszawa 2008, s. 37–115

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1 stycznia 2009 r. (I ACa 22/09)
Wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2007 r. (I CSK 292/06)
Zbiór ustaw Nowego Jorku =  New York Consolidated Laws [online], https://law.justia.com/

codes/new-york/ 
Zbiór ustaw Pensylwanii =  Pennsylvania Consolidated Statutes [online], https://law.justia.

com/codes/pennsylvania/2017/ 

Pisma polityczno-prawne

Cicero, M. Tullius, De inventione. O inwencji retorycznej, tłum. K. Ekes, wstęp i przyp. 
B. Awianowicz, Warszawa 2013

Douglass F., My Bondage and My Freedom, Chicago 1970 [online], http://web.archive.org/
web/20110116090246/http://etext.lib.virginia.edu/etcbin/toccer-new2?id=DouMybo.
sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=all 

—, Narrative of the Life of Frederick Douglas: An American Slave (1845) [online], https://
www.gutenberg.org/files/23/23-h/23-h.htm 

—, Prejudice against Color, [w:] The Life and Writings of Frederick Douglass, t. 2, pod red. 
P.S. Fonera, New York 1975, s. 99–101

The Federalist 1: General Introduction**  2

The Federalist 15: The Insufficiency of the Present Confederation to Preserve the Union
The Federalist 17: The Same Subject Continued (The Insufficiency of the Present Confederation 

to Preserve the Union) 
The Federalist 19: The Same Subject Continued (The Insufficiency of the Present Confederation 

to Preserve the Union) 
The Federalist 30: Concerning the General Power of Taxation 
The Federalist 45: The Alleged Danger from the Powers of the Union to the State Governments 

Considered 
The Federalist 46: The Influence of the State and Federal Governments Compared 
The Federalist 58: Objection That the Number of Members Will Not Be Augmented as the 

Progress of Population Demands Considered 
The Federalist 67: The Executive Department 
The Federalist 69: The Real Character of the Executive 
The Federalist 70a: The Executive Department Further Considered 
The Federalist 71: The Duration in Office of the Executive 
The Federalist 78: The Judiciary Department 
The Federalist 81: The Judiciary Continued, and the Distribution of the Judicial Authority 

2** Wszystkie artykuły „Federalisty” dostępne są na portalu Uniwersytetu w Groningen: 
„American History. From Revolution to Reconstruction and Beyond”, http://www.let.rug.nl/
usa/documents/1786-1800/the-federalist-papers/. 
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Jefferson T., Autobiografia (fragmenty), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców 
Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977

—, Jefferson’s Draft of the Declaration of Independence, 28 June, 1776 [Projekt 
Deklaracji niepodległości z 28 czerwca 1776 r.] [online], http://www.let.rug.nl/usa/
documents/1776-1785/jeffersons-draft-of-the-declaration-of-independence.php

—, Krótki przegląd praw brytyjskiej Ameryki, [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców 
Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977, s. 192–205

—, List do Francisa Hopkinsona (13.03.1789), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach 
Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977, 
s. 250–251

—, List do Jamesa Madisona (20.12.1787), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach 
Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977, 
s. 246–249 

—, List do Johna Adamsa (28.10.1813), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach 
Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977,  
s. 264–265

—, List do Johna Holmesa (22.04.1820), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach 
Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977, 
s. 274–275 

—, List do Pierre’a Samuela Duponta de Nemours (24.04.1816), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych 
w pismach Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 
1977, s. 266–267 

—, List do pułkownika Carringtona (16.01.1787), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach 
Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977, 
s. 243

—, List do Rogera C. Weigtmana (24.061826), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach 
Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977, 
s. 278–279

—, List do Samuela Kerchevala (12.07.1816), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach 
Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977, 
s. 271–273

—, List do Thomasa Jeffersona Smitha (21.02.1825), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych 
w pismach Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 
1977, s. 276–277

—, List do wielebnego Jamesa Madisona (28.10.1785), [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych 
w pismach Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 
1977, s. 239–240

—, Observations on Démeunier’s Manuscript (June 22, 1786), [w:] The Papers of Thomas 
Jefferson, t. 10: June 1786 to December 1786, pod red. J.P. Boyda, New Jersey 1954, s. 30–60

—,  Pierwsze przemówienie inauguracyjne, [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach 
Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977, 
s. 208–211

—, Projekt statutu wolności religijnych Wirginii, [w:] Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach 
Ojców Założycieli, pod red. W. Osiatyńskiego, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1977, 
s. 206–207

—, Uwagi o państwie Wirginia, tłum. T. Wieciech, Kraków 2014
Lieber F., On Civil Liberty and Self-Government, Philadelphia 1883
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992
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Paine T., African Slavery in America [online], http://thomaspaine.org/deattributed/african-
slavery-in-america.html

—, Agrarian Justice, [w:] The Complete Writings of Thomas Paine, pod red. P.S. Fonera, New 
York 1945, s. 605–623

—, American Crisis, [w:] The Complete Writings of Thomas Paine, pod red. P.S. Fonera, New 
York 1945, s. 47–239

—, Common Sense, [w:] The Complete Writings of Thomas Paine, pod red. P.S. Fonera, New 
York 1945, s. 1–46, [wyd. polskie: Zdrowy rozsądek, tłum. C. Błaszczyk, Warszawa 2016]

—, Rights of Man, [w:] The Complete Writings of Thomas Paine, pod red. P.S. Fonera, New 
York 1945

The Works of the Honorauble James Wilson, L.L.D., pod red. B. Wilsona, Philadelphia 1804
Wilson J., A Charge Delivered to the Grand Jury in the Circuit Court of the United States, for the 

District of Virginia, in May, 1791, [w:] Collected Works of James Wilson, pod red. K.L. Halla 
i M.D. Halla, Indianapolis 2007, s. 320–345

—, Lectures on Law, [w:] Collected Works of James Wilson, pod red. K.L. Halla i M.D. Halla, 
Indianapolis 2007, s. 427–746

—, Remarks of James Wilson in the Pennsylvania Convention to Ratify the Constitution of the 
United States, 1787, [w:] Collected Works of James Wilson, pod red. K.L. Halla i M. D. Halla, 
Indianapolis 2007, s. 178–284

Opracowania

Abu Gholen M., Dopuszczalność kary śmierci w kontekście Ósmej Poprawki a orzeczenie Gregg 
v. Georgia (1976), [w:] Identyfikacja granic wolności i praw jednostki. Prawnoporównawcza 
analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego 
i polskiego, pod red. M. Jabłońskiego, Wrocław 2016, s. 83–103

Acheson D.G., Development of the International Community, Proceedings of the American 
Society of International Law 46, 1952, s. 18–25

Ackerman B., The Failure of the Founding Fathers: Jefferson, Marshall, and the Rise of 
Presidential Democracy, Cambridge, MA, 2000 

Adams J., On Private Revenge, [w:] The Works of John Adams, Second President of the United 
States, t. 3, pod red. Ch.F. Adamsa, Boston 1851, s. 438–444 

Allen R.B., The Majesty of Man: The Dignity of Being Human, Portland 1984
Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, t. 1, pod  

red. M. Urbańczyka, Ł. Bartosika, M. Tomczaka, Poznań–Łódź 2018
Angus Reid Public Opinion, Americans Split on Covering Abortion in Insurance Plans that 

Use Federal Subsidies [online], https://postmediavancouversun2.files.wordpress.com/ 
2010/05/2010.01.14_abortion_usa.pdf [dostęp 1.01.2019]

Aries L.P., International Human Rights and Their Implementation, The George Washington 
Law Review 19(6), 1951, s. 579–612 

Arndt W., Phronimos Arystotelesa a Herkules Dworkina, [w:] Prawo naturalne – natura prawa, 
pod red. P. Dardzińskiego, F. Longchamps de Bériera i K. Szczuckiego, Warszawa 2011, 
s. 86–100

Barak A., Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right, Cambridge 2015 
Baranowska N., Chłopecki T., Kilka słów o kształtowaniu się praw człowieka w okresie 

XVIII–XX w., [w:] Księga dla naszych kolegów: prace prawnicze poświęcone pamięci 
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doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, 
pod red. J. Mazurkiewicza, Wrocław 2013, s. 49–59

Barnes L.D., Frederick Douglass: Reformer and Statesman, New York–Abingdon 2013
Bartosik Ł.D., Dignity as Autonomy – Conceptual Framework of Human Dignity as an Attribute 

of an Individual in the American Libertarian Philosophy of Law, [w:] Amerykańska myśl 
polityczna, ekonomiczna i prawna – Zagadnienia wybrane, t. 1, pod red. M. Urbańczyka, 
Ł. Bartosika i M. Tomczaka, Poznań–Łódź 2018, s. 195–206

—, Geneza i rola milicji obywatelskich a prawo do posiadania i noszenia broni w amerykańskim 
systemie prawa konstytucyjnego (1607–1791) – studium z historii prawa, [w:] Ostoja 
wolnej republiki czy relikt przeszłości? Prawo do posiadania broni w perspektywie 
interdyscyplinarnej, pod red. Ł.D. Bartosika i M. Tomczaka, Poznań–Łódź 2018, s. 17–31

—, The Influence of John Locke’s Private Property Theory on the Founding Fathers and the 
Foundational Documents of the American Republic, [w:] Konstytucja USA: ze studiów 
nad amerykańskim systemem politycznym, pod red. M. Urbańczyka, Ł. Bartosika 
i M. Tomczaka, Poznań–Łódź 2018, s. 23–40

—, Prawo do posiadania i noszenia broni jako prawo fundamentalne każdego człowieka 
– systemowe ujęcie II Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w amerykańskim systemie prawa, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa 
i Administracji UAM 2017, numer specjalny: Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk 
społecznych, s. 9–23

—, Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych 
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Summary

The Idea of Human Dignity  
in Supreme Court of the United States of America Case Law

Human dignity is a fundamental element of the legal system in a liberal democracy.  
It is treated as an inherent and inalienable, equal and priceless value, which belongs to each 
person solely by virtue of being human. In describing its place and function in a democratic 
system of law, it is important to note the three levels on which it plays a significant normative 
role. The three levels include: international law, the system of human rights protection and 
finally, the dignity of an individual as seen through the lens of the legislation and jurispru-
dence in the respective state. In the context of the contemporary liberal democracy, the USA, 
for example, which is the oldest existing republic of the modern era, seems to be an essential 
source for comprehending the value of the ideal of human dignity.

Therefore, the aim of this monograph is to present the status of dignity of the human 
being in Supreme Court of the United States of America case law. For the purpose of achiev-
ing this goal, the following research questions have been formulated: Is the emergence of the 
concept of human dignity in the twentieth-century case law of the US Supreme Court a direct 
consequence of the establishment of the international system of human rights protection? 
What are the origins of the notion of human dignity as contained in the Supreme Court’s case 
law, and more importantly, are they rooted in American political and legal thought? What is 
the transformation in the interpretation of human dignity within American political and legal 
tradition? Is it possible to speak of an American doctrine of human dignity within Supreme 
Court case law? How can the American concept of human dignity be defined? Finally, what 
role does this notion perform within Supreme Court case law?

This publication is divided into four chapters. The structure is partly determined by 
chronology and partly by content. Thanks to the application of both perspectives, it is possible 
to provide answers to all the research questions. Chapter One covers the period up until 1942, 
while all the other chapters deal with the period 1943–2015. Chapter Two and Three provide an 
analysis of Supreme Court case law. Chapter Four is devoted to a critical analysis of American 
jurisprudence with regard to the concept of human dignity within Supreme Court case law.

Chapter One, entitled “The Origins and transformation of the American concept of hu-
man dignity until 1942”, is divided into two parts. Part One presents references to human 
dignity from the beginnings of American state. Part Two is devoted to US Supreme Court case 
law from the nineteenth and first half of the twentieth century. It also presents an overview of 
the views of particular thinkers of the time, which in fact display directly or indirectly some 
references to the idea of human dignity.

Chapter Two and Three contain an analysis of Supreme Court case law in the period 1943–
2015. The distinguishing feature between the two chapters derives from the two main legal 
contexts within which US Supreme Court judges refer to human dignity. The first is the Bill of 
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Rights (the first 10 amendments to the American Constitution). The second is the Fourteenth 
Amendment, containing the clause on due process and equal protection of laws. Each of these 
chapters contains an analysis of all the rights and freedoms and their respective amendments, 
which serves as the basis for the Supreme Court to refer to human dignity. The analysis of 
the case law in this part follows the chronological order, which allows for an overview of the 
transformation and the growing importance of references to the concept of human dignity.

Chapter Two, entitled “The Bill of Rights vs. the notion of human dignity in the Supreme 
Court case law in the period 1943–2015,” opens with an introductory section whose aim is to 
present the first court verdicts of the Supreme Court of greatest relevance to this research. 
They deal with the abuse of criminal procedure, the problem of economic inequality and 
racial discrimination, as well as a particular situation which resulted from the Second World 
War (i.e. the limitation of rights and freedoms of citizens of Japanese origin and in the court 
trials of the Japanese war criminals). This part is followed by a description of the five amend-
ments: the Fifth Amendment with the defendant’s right to remain silent, the Fourth Amend-
ment with the right to protection of privacy and prohibition of search without the court war-
rant, the Eighth Amendment with protection against cruel treatment, the Sixth Amendment 
with the right to represent oneself in court, and finally, the First Amendment with freedom of 
speech. The analysis of case law is accompanied by comments from American jurisprudence.

Chapter Three, entitled “The Fourteenth Amendment and the concept of human dignity 
against the background of the clause of fair trial and an equal protection of rights in the case 
law of the Supreme Court in the period 1943–2015” discusses the legal background relevant 
for the clauses mentioned in the title. These are: combatting racial segregation, the social 
security system, the right to die (with dignity), the protection of privacy in the context of the 
right to abortion and same-sex marriage legalization. The chapter finishes with a presentation 
of the legal background for the clauses contained in the Fourteenth Amendment, in which 
references to human dignity have emerged only in recent years and remain merely incidental.

Chapter Four, “The notion of human dignity in contemporary American legal doctrine,” 
provides an overview of American jurisprudence opinions on human dignity: its essence, role 
and the function it performs within Supreme Court case law. The chapter opens with an anal-
ysis of the post-war debate of the 1940s and 1950s on the impact of the legal international 
interpretation of the concept of human dignity on the American system of citizen’s rights 
protection. This part of the monograph also presents the views of Judge William J. Brennan 
Jr., who was a member of the Supreme Court in the period 1956–1991, and is an essential figure 
for this research. This is followed by a presentation of the first attempts at defining and cat-
egorizing American concepts of human dignity dating back to the 1980s and 1990s. The final 
section in this chapter provides a critical analysis of the typology of the concepts of human 
dignity that were formulated within the period starting from the turn of the twenty-first cen-
tury up to 2015.

In the conclusion to this monograph, the author advances the proposition that human 
dignity understood as an inherent and inalienable value belonging to every human individ-
ual merely based on their being human is a significant feature in US Supreme Court case 
law. It has to be highlighted that human dignity usually emerges in cases whose verdicts set 
a precedent within their respective legal systems and therefore they also set new legal stan-
dards or rules of procedure protecting rights and freedoms. A good example of such a case is 
Miranda vs. Arizona and the impact it had on the Fifth Amendment; or Rochin v. California 
and Schmerber v. California, and their importance with reference to the Fourth Amendment; 
Trop v. Dulles, Hope v. Pelzer are relevant for the Eighth Amendment with reference to cruel 
and unusual punishment; Atkins v. Virginia, Roper v. Simmons and Kennedy v. Lousiana are 
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relevant for the Eighth Amendment with reference to limiting the death penalty sentences;  
McKaskle v. Wiggins is relevant for the Sixth Amendment; Cohen v. California relevant for 
the First Amendment Brown v. Board of Education of Topeka and Heart of Atlanta Motel, Inc. 
v. United States are relevant for racial segregation; Goldberg v. Kelly with reference to social 
security; Cruzan by Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, Washington v. Glucks-
berg with reference to the understanding of the right to die in dignity; Planned Parenthood 
v. Casey and Gonzales v. Carhart with reference to the right to abortion; Lawrence v. Texas 
with reference to discrimination against homosexual relationships; Obergefell v. Hodges with 
reference to same-sex marriage legalization.

A proper definition of the American concept of human dignity has to include the fact that 
it is perceived as a priceless and inalienable value, an equal and common feature that belongs 
to each individual solely by virtue of being human. The main background for its interpre-
tation are the freedom of choice and the sphere of personal autonomy, as a consequence of 
which human dignity should be free from any external interference, especially on the part of 
the state.

Translated by Rob Pagett
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