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STRESZCZENIE 

 

Przedmiotem rozprawy jest Druga poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej w świetle orzecznictwa sądów federalnych i poglądach doktryny. Zgodnie 

przyjętą w ramach amerykańskiej Karty Praw, czyli pakietu pierwszych dziesięciu poprawek 

do amerykańskiej Konstytucji, Drugą poprawką „Nie wolno ograniczać praw ludu do 

posiadania i noszenia broni, gdyż bezpieczeństwo wolnego stanu wymaga dobrze wyszkolonej 

milicji.” 

W polskiej literaturze przedmiotu brak monograficznego opracowania szczegółowo 

omawiającego Drugą poprawkę, tak na płaszczyźnie jej wykładni, jak i na płaszczyznach 

historycznej i doktrynalnej. Dokonując wykładni Drugiej poprawki nie sposób pominąć, iż 

została ona przyjęta przeszło dwieście lat temu i stanowiła produkt określonych realiów 

historycznych, nurtów filozoficznych i założeń doktrynalnych. Uwzględnienie tych elementów 

w idealnych warunkach, umożliwiłoby dokonanie kompleksowej wykładni Drugiej poprawki 

aktualnej na chwilę jej wejścia w życie. Nie wyczerpywałoby to jednak problemu, jako, że, 

prawidłowy na chwilę przyjęcia Drugiej poprawki, efekt procesu wykładni może na przestrzeni 

wieków stracić przymiot aktualności. Dla ustalenia czy do takich zmian dochodziło konieczne 

jest prześledzenie jak na przestrzeni przeszło dwustu lat była interpretowana Druga poprawka, 

a jeśli pojawiały się w tym zakresie jakiekolwiek zmiany, to z czym były związane. W celu 

dokonania rzeczonej analizy najlepiej posłużyć się orzecznictwem amerykańskich sądów 

federalnych, jako organów powołanych do stosowania prawa federalnego, w tym zatem także 

Drugiej poprawki oraz poglądami doktryny stanowiącymi częstokroć wyraz panującego w 

danym czasie przekonania odnośnie znaczenia Drugiej poprawki, ale też, oddziałującymi na 

proces stosowania prawa. Skupienie na tych dwóch kategoriach źródeł pozwoli ograniczyć 

rozważania zawarte w niniejszej rozprawie do zagadnień dogmatycznych i doktrynalnych oraz 

analizy, faktów historycznych, bez odniesień do trwającego w Stanach Zjednoczonych 



dyskursu publicznego poświęconego omawianemu zagadnieniu, w wielu przypadkach na 

wskroś emocjonalnego i odległego od rzeczywistego brzmienia relewantnych aktów prawnych.  

Doniosłość analizowanego w niniejszej rozprawie zagadnienia przemawia za 

zasadnością jego monograficznego opracowania i to z kilku powodów. Pierwszym z nich jest, 

dystynktywność analizowanego rozwiązania na tle rozwiązań przyjętych w większości innych 

państw demokratycznych. Godną zbadania staje się zatem przyczyna takiej odmienności, której 

poznanie przyczynić się może do lepszego zrozumienia procesów rządzących ewolucją 

ustrojów demokratycznych. Dalej, kwestia dostępu obywateli do broni pozostaje aktualnym 

przedmiotem debaty także w Europie, w tym też w Polsce i budzi spore kontrowersje. Rozprawa 

doktorska stanowi też wypełnienie istotnej luki w polskiej literaturze, nie tylko w zakresie 

prawa posiadania i noszenia broni, ale także prawa oporu. W dysertacji poddany analizie  został 

związek pomiędzy prawem posiadania i noszenia broni a prawem oporu, a co za tym idzie także 

sama teoretyczna możliwość konstytucyjnego zagwarantowania obywatelom możliwości, 

prawnej i faktycznej, zbrojnego wystąpienia przeciwko sprawującym władzę, nawet wybranym 

w sposób zgodny z dotychczas obowiązującym prawem.  

 W pracy, przy zastosowaniu metody historyczno-opisowej, a przy analizie tekstów 

odnośnych aktów prawnych także formalno-dogmatycznej, prześledzona została historia 

Drugiej poprawki. Rozważania zostały ujęte w czterech rozdziałach poprzedzonych 

wprowadzeniem oraz zwieńczonych zakończeniem. Rozdział pierwszy poświęcony został 

historycznej i doktrynalnej analizie dwóch praw – prawa oporu i prawa posiadania i noszenia 

broni. Omówienie zarówno prawa oporu jak i prawa posiadania i noszenia broni jest niezbędne, 

gdyż znaczna część dyskursu poświęconego Drugiej poprawce, dotyczy tego, czy i w jakim 

stopniu Druga poprawka chroni któreś z tych praw. Celem zabrania głosu w tejże debacie 

konieczna jest więc wstępna rekonstrukcja obu praw polegająca na ustaleniu ich materialnych 

składników i aksjologicznych uzasadnień. Umożliwi to późniejsze zestawienie treści 

rzeczonych praw z treścią normy dającą się wywieść z Drugiej poprawki i, na podstawie owego 

zestawienia, ocenę prezentowanych w judykaturze i doktrynie poglądów. 

 Rozdział drugi stanowi przejście na grunt amerykański, dostarczając dalszych 

informacji umożliwiających prześledzenie i interpretację poglądów orzecznictwa i doktryny na 

Drugą poprawkę, prezentowanych w rozdziałach trzecim i czwartym. Rozdział ten zawiera rys 

historyczny prezentujący proces dziejowy, który doprowadził do utworzenia Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, jak i omówienie zrębów amerykańskiego 

konstytucjonalizmu. Analizie poddane zostały czynniki oddziałujące na kształtowanie się treści 

dokumentów uchwalonych następnie przez Kongres, jako Konstytucja i Karta Praw. Rozdział 



ten zawiera również omówienie treści wyżej wymienionych dokumentów, w zakresie 

relewantnym dla obranego tematu. W identycznym zakresie przedstawiona zostaje w rozdziale 

drugim także treść Czternastej poprawki. 

Rozdział trzeci, poświęcony został orzeczeniom wydanym i poglądom doktryny 

wyrażonym do roku 2008. Rozpoczyna się on od zbiorczego omówienia teorii wykładni 

Konstytucji i teorii wykładni Drugiej poprawki, jakie na przestrzeni dziesięcioleci 

wypracowane zostały przez amerykańskich prawników. Następnie przedstawiono 

najważniejsze orzeczenia oraz najdonioślejsze publikacje traktujące o Drugiej poprawce 

ogłoszone i wydane do 2008 roku. W roku 2008 Federalny Sąd Najwyższy Stanów 

Zjednoczonych wydał orzeczenie w sprawie District of Columbia v. Heller. Wyrok ten, 

stanowił odwrócenie dotychczasowej linii orzeczniczej sądownictwa federalnego i jako taki był 

kamieniem milowy dla wykładni Drugiej Poprawki, jego wydanie zaś wyraźną cezurą w historii 

tej wykładni. Przed tym orzeczeniem Federalny Sąd Najwyższy i zdecydowana większość 

federalnych Sadów Apelacyjnych, stały na stanowisku, że prawo ustanowione przez Drugą 

Poprawkę nie jest prawem przysługującym poszczególnym obywatelom i nie mogą oni 

skutecznie powoływać się na naruszenie tego prawa.  

Analizie orzeczenia Federalnego Sądu Najwyższego w sprawie District of Columbia v. 

Heller poświęcona została znaczna część rozdziału czwartego. W sprawie tej widzimy wyraźne 

odejście od celu, jaki dla prawa chronionego przez Drugą Poprawkę, zdaniem autorów 

wcześniejszych ocen i opracowań, wyznaczać miała klauzula, zgodnie z którą „bezpieczeństwo 

wolnego stanu wymaga dobrze wyszkolonej milicji”. W rozdziale czwartym szczegółowo 

omówione zostaje także orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego w sprawie McDonald v. 

Chicago z 2010 roku – kolejne przełomowe dla wykładni Drugiej poprawki. W wyroku tym, 

przyjęto, że Druga poprawka jest skuteczna także na poziomie stanowym, co oznacza, że stany 

nie mogą wprowadzać prawa, które naruszałoby gwarantowane przez nią prawo. Analizie 

poddana zostanie także recepcja obu wyżej wymienionych orzeczeń, tak przez doktrynę, jak i 

przez federalne sądy niższych instancji. 

Końcowe rozważania dysertacji poświęcone są syntetycznemu przedstawieniu tez, jakie 

można przedstawić w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. 

Bazę źródłową dla rozprawy stanowią książki, akty prawne, tak federalne, jak i stanowe, 

orzeczenia sądów federalnych wraz z uzasadnieniami, artykuły prasowe, oraz stenogramy z 

prac Kongresu, zawierające materiały relewantne dla przedmiotowych kwestii.  

 


