
Przedmowa

W państwach Europy kontynentalnej duże znaczenie dla procesu
zrozumienia prawa, jego stosowania i nauczania mają komentarze aktów
prawnych. Jak słusznie zauważył M. Safjan: „W Polsce jest takie święte
przekonanie, zresztą bardzo prymitywne, że jak się napisze prawo, to
się wykreuje nową rzeczywistość i będzie lepiej. Prawnicy doskonale
wiedzą, że takie przeświadczenie jest fałszywe. Regulacja prawna jest
jedną z przesłanek, ważną, ale nie jedyną, wpływającą na funkcjonowanie
systemu prawnego. (. . . ) Możemy napisać na piętnaście sposobów różne
rzeczy. Ważne jest, żeby sensownie interpretować. (. . . ) Każdy prawnik
ma własną wizję sprawiedliwości, ale tutaj trzeba dążyć do umiarkowania
i do maksymalnego obiektywizowania sądu. Te nasze oceny nie mogą
być dowolne, one muszą wynikać z tradycji prawa, z doktryny prawa,
szerszej niż sama konstytucja” (zob. M. Safjan, Drobne mankamenty i ich
interpretacja, Kwartalnik Konserwatywny 2002, Nr 8, s. 45–47).

Zadaniem komentarzy jest nie tylko przedstawienie poglądów i sposobu
interpretacji przepisów prawnych dokonanej przez autora, ale także
zaprezentowanie stanowiska nauki prawa i istniejących w niej rozbieżności
w poszczególnych kwestiach oraz orzecznictwa sądowego, z uwzględnie-
niem zmian linii orzeczniczej i różnic pomiędzy poszczególnymi sądami.
Prezentacja ta – jak wynika z samej natury komentarza – musi mieć
charakter syntetyczny i nie może zbyt szeroko opisywać kwestii spornych.
Autor komentarza powinien w takich przypadkach z reguły wskazać
pogląd, ku któremu się przychyla bądź zająć własne stanowisko.

Zważywszy na dokonujący się obecnie proces wzajemnego prze-
nikania i inspirowania ze strony wewnętrznych systemów prawnych
oraz oddziaływania na nie szeroko pojętego prawa europejskiego (Unii
Europejskiej i systemu Rady Europy) i międzynarodowego, pożyteczne
dla komentowania norm własnego prawa wydaje się wprowadzanie do
rozważań wątków prawnoporównawczych, co pozwala spojrzeć z szerszej
perspektywy na krajowe rozwiązania i instytucje prawne. Musi to być
jednak dokonane z umiarem, aby dygresje komparatystyczne nie rozbijały
toku wywodów.
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Komentarze pełnią szczególną rolę w przypadku Konstytucji. Dzieje
się tak dlatego, że ze względu na ogólnikowość norm konstytucyjnych
tradycyjne, najczęściej stosowane rodzaje wykładni norm prawnych, tj.:
wykładnia gramatyczna, logiczna, systemowa, historyczna itd. mogą w nie-
których przypadkach być nieprzydatne dla ustalenia ich sensu i wówczas
Konstytucja nie mogłaby oddziaływać efektywnie. Metody tradycyjne
muszą więc być uzupełniane środkami interpretacyjnymi przyjmującymi
często formę wyjaśniania i konkretyzowania norm Konstytucji. Należy tu
podkreślić, że ustalanie ich treści jest z reguły długim i skomplikowanym
procesem, który nie opiera się tylko na jednej metodzie, ale w którym
różne metody wykładni wzajemnie się uzupełniają i przenikają.

Warto też dodać, że argumentacja oparta na normach konstytucyjnych
odgrywa coraz większą rolę w modelu sądowego stosowania prawa.
Łączy się to nie tylko z rosnącą rolą Konstytucji w obrocie prawnym,
z rzeczywistym zapewnieniem jej nadrzędności w systemie prawa, ale
także z intensyfikacją procesów integracyjnych i implementacją prawa
UE. Te ostatnie czynniki implikują powstawanie coraz częstszych kolizji
norm i stymulują poszukiwanie dla nich rozwiązań na podstawie ustawy
zasadniczej.

W kwietniu 2012 r. minęło 15 lat od uchwalenia Konstytucji,
której dotyczy niniejszy komentarz. Nie ta okrągła rocznica skłoniła
Wydawnictwo i mnie do przygotowania drugiego wydania. Głównym
powodem był dokonujący się w ostatnich kilku latach dynamiczny
rozwój orzecznictwa najwyższych organów władzy sądowniczej dotyczący
interpretacji poszczególnych norm konstytucyjnych. Rodzi to konieczność
uzupełnienia dotychczasowych rozważań. Konstytucja nie jest dokumen-
tem statycznym, a jej interpretacja ulega zmianom wraz z postępującymi
przeobrażeniami społecznymi, rozwojem orzecznictwa sądowego, czy też
w efekcie debat toczonych nie tylko przez polityków, ale także prawników
– zarówno teoretyków, jak i praktyków. Na potrzebę uwzględnienia nowych
opinii nauki i nowych tendencji w orzecznictwie sądowym wskazują
także napływające do mnie głosy Czytelników, którzy albo nie znaleźli
w Komentarzu odpowiedzi na istotne problemy, albo uznali je za niepełne.

Mam nadzieję, że ta, szersza wersja Komentarza do obowiązującej
Konstytucji spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony Czytelników.

Komentarz ten adresowany jest nie tylko do specjalistów z zakresu
prawa konstytucyjnego, ale także do prawników na co dzień zajmujących
się innymi gałęziami prawa. Nie można nie mieć na uwadze tego,
że i oni, coraz częściej we współczesnym państwie prawnym, sięgać
muszą po Konstytucję i komentujące jej normy prace konstytucjonalistów.
Napotykają problemy prawne, których rozwiązanie wymaga odwołania
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się do Konstytucji. Nieraz wiedzeni tylko ciekawością chcą pogłębić
znajomość Konstytucji, aby rozstrzygnąć trapiące ich wątpliwości, lub
dzięki poznaniu bliżej uwarunkowań konkretnych instytucji ustrojowych
lepiej zrozumieć zasady ich funkcjonowania.

Bogusław Banaszak
Wrocław, wrzesień 2012 r.
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