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Tomasz Stawecki
Wykładnia konstytucji jako przedmiot analiz
teoretycznych, porównawczych
oraz badań empirycznych
1. Znaczenie sporów o wykładnię konstytucji
Nikt poważny nie kwestionuje współcześnie opinii, że zagadnienia
wykładni prawa, w tym także wykładni konstytucji, zasługują na wnikliwą
refleksję. Przyjmowane w praktyce zasady interpretacji aktów normatywnych mają doniosłe skutki dla orzecznictwa sądów, zwłaszcza sądów konstytucyjnych, dla tworzenia prawa, dla funkcjonowania całego porządku
prawnego i politycznego, a także dla rozwoju nauk prawnych.
W Polsce wykładnia i bezpośrednie stosowanie ustawy zasadniczej
odegrały szczególną rolę w procesie zmian ustrojowych, politycznych
i społecznych, które miały miejsce w ostatnim ćwierćwieczu. Nawet wcześniej podejmowano działania mające na celu urzeczywistnienie idei praworządności, później sformułowanej jako zasada demokratycznego państwa
prawnego. Wprowadzenie sądownictwa administracyjnego (1980), a po
wstrząsie stanu wojennego powołanie Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego (1985) oraz instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich (1987)
stanowiły istotne etapy tego procesu. Instytucje te mogły wszakże tylko
w ograniczonym zakresie pełnić swoją rolę, gdyż podstawą całego systemu
prawa była konstytucja z 1952 r., z założenia bardziej deklaracja zasad
ustroju Polski Ludowej niż ustawa zasadnicza demokratycznego państwa.
Dlatego kulminacyjnym momentem zmian ustrojowych było przyjęcie
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Wprowadzono w niej między innymi
zasadę bezpośredniego stosowania konstytucji, zasadę ostateczności orzeczeń TK oraz instytucję skargi konstytucyjnej. To istotne, przynajmniej
potencjalnie, gwarancje realizacji zasady państwa prawnego.
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Jednak nawet najlepiej zredagowana ustawa zasadnicza, zwłaszcza gdy
jest przedmiotem kompromisów politycznych i gdy obowiązuje w państwie doświadczającym radykalnych zmian społecznych, ma jedynie ograniczone zastosowanie, jeśli nie jest przedmiotem spójnej i przekonującej
wykładni. To interpretacja konstytucji nadaje ostateczną treść i sens szczegółowym instytucjom oraz rozwiązaniom prawnym.
Doniosłość rozważań nad wykładnią konstytucji staje się tym większa, że w piśmiennictwie światowym spotykamy interesujące, a zarazem
rozbieżne stanowiska w tej materii. Zasady interpretowania konstytucji
są współcześnie przedmiotem licznych sporów prawników, filozofów, politologów i językoznawców. W spory te angażują się zarówno akademicy
różnych specjalności, jak i sędziowie sądów najwyższych, sądów konstytucyjnych, a niekiedy nawet autorytety publiczne, politycy, dziennikarze
itp. W rezultacie w literaturze przedmiotu, zwłaszcza amerykańskiej, ale
nie tylko, omawia się różne postacie formalizmu: tekstualizm, oryginalizm, nowy (lub neo-) oryginalizm, a także koncepcje antyformalistyczne: pragmatyzm, neopragmatyzm, intencjonalizm i podobne. Pisze się
też o hermeneutyce konstytucyjnej, „hermeneutyce prawniczej zaangażowanej duchowo” (faithful hermeneutics), celowościowej wykładni
konstytucyjnej, wykładni typowej dla konstytucjonalizmu treściowego

„Odtworzenie norm z konstytucyjnych przepisów jest skądinąd, co banalne, warunkiem koniecznym każdego aktu stosowania konstytucji”. S. Wronkowska, W sprawie
bezpośredniego stosowania Konstytucji, PiP 2001, z. 9, s. 12.

Por. np. R.A. Posner, Overcoming Law, Cambridge, MA 1995. Zob. też: W. Waluchow, Constitutionalism, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/
entries/constitutionalism/ [3.07.2014] oraz L.E. Wolcher, Constitutional Interpretation in
the United States and the United Kingdom, IVR encyclopedia, http://ivr-enc.info/index.
php?title=Constitutional_Interpretation_in_the_United_States_and_the_United_Kingdom [3.07.2014]; w literaturze polskiej najszerzej, choć nie w pełni precyzyjnie, omawia te teorie B. Brzeziński w pracach: Współczesne amerykańskie teorie wykładni prawa,
PiP 2006, z. 7, s. 22–39 oraz Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich,
Warszawa 2007, s. 19–55. B. Brzeziński zaciera bowiem różnicę między interpretowaniem
konstytucji (constitutional interpretation) i wykładnią ustaw zwykłych (statutory interpretation).

G. Leyh, Toward a Constitutional Hermeneutics, American Journal of Political
Science, May 1988, vol. 32, no. 2, s. 369–387; W.J. Wagner, The Role of Basic Values in the
Contemporary Constitutional Hermeneutics of Germany and the United States, Heidelberg
Journal of International Law 1996, vol. 56, s. 178 i n.

F.J. Mootz III, Faithful Hermeneutics, Michigan State Law Review 2009, s. 361 i n.

A. Barak, Hermeneutics and Constitutional Interpretation, Cardozo Law Review
1992–1993, vol. 14, s. 772 i n.
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i konstytucjonalizmu systemowego itp. Do tych kategorii dodaje się też
podejścia określane jako maksymalizujące wartości (value maximizing),
historyczne, krytyczne, a także rozmaite kwalifikacje wymienionych teorii, typu: szeroka, wąska, semantyczna, moralna, konserwatywna i inne.
Sięga się także po ciekawe metafory, takie jak dziedzictwo martwej ręki
lub żyjące drzewo. Co ważniejsze, mimo że pierwsze różnice poglądów
w kwestii wykładni ustawy zasadniczej dało się dostrzec już u zarania
konstytucjonalizmu, w końcu XVIII wieku, obecnie napięcie między poszczególnymi stanowiskami jest nieporównanie silniejsze.
Wskazaną wielość szkół i teorii tłumaczy się rozmaitymi przyczynami. Jedni podkreślają, że podłożem takich sporów są różnice polityczne,
głównie między konserwatywnymi, liberalnymi i komunitarystycznymi
wizjami społeczeństwa. Spory te w pewnym zakresie znalazły swoje odbicie w dyskusjach na temat aktywizmu, pasywizmu i powściągliwości
sędziowskiej. Inni sugerują, że w latach 80. XX w. doszło do wyczerpania
się inspiracyjnej siły tzw. zwrotu lingwistycznego (linguistic turn) w prawoznawstwie, a jednocześnie pojawienia się tzw. zwrotu interpretacyjnego
(interpretative turn), niekiedy zwanego też „zwrotem hermeneutycznym”.
Później wybrane zmiany metod badawczych, a także preferencji aksjologicznych określano mianem zwrotu aretycznego (aretaic turn), zwrotu
praktycznego oraz zwrotu narracyjnego (narrative turn). Jednocześnie
wskazuje się na wzrost zainteresowania nauk prawnych filozofią hermeneutyczną, nowym spojrzeniem na rolę wartości w prawie, niektórymi
kierunkami filozofii postmodernistycznej itp.10 Ewolucja poglądów na
interpretację konstytucji ma więc bogate i zróżnicowane źródła.

J. d’Aspremont, F. Dopagne, Two Constitutionalisms in Europe:Pursuing an Articulation of the European and International Legal Orders, Heidelberg Journal of International
Law 2008, vol. 68, s. 939 i n.

K.E. Whittington, Dworkin’s “Originalism”: The Role of Intentions in Constitutional Interpretation (Critical Essay), The Review of Politics, Spring 2000, vol. 62, no. 2,
s. 197–229. Por. też N. Stoljar, Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent
Controversies in the Philosophy of Law, The Journal of Political Philosophy 2003, vol. 11,
no. 4. O „moralnym” ujęciu orzecznictwa SN USA przez R. Dworkina pisze np. J. Zajadło
(w:) Wewnętrzna legitymacja Sądu Konstytucyjnego, PS 2009, 4(93), s. 130.

Por np. J.M. Balkin, Framework originalism and the living constitution, Northwestern University Law Review 2009, vol. 103, no. 2, s. 549 i n.; A. Samaha, Dead Hand Arguments and Constitutional Interpretation, Columbia Law Review 2008, vol. 108. Zob. też
artykuł M. Barczentewicza w niniejszej książce.

Zob. szerzej: M. Romanowicz (s. 212 i n.), W. Staśkiewicz (s. 334 i n.) i T. Stawecki
(s. 350 i n.) w niniejszej książce.
10
Literatura poświęcona wymienionym zwrotom jest niezwykle bogata. Zob.
np. D. Bell, The Turn to Interpretation: An Introduction, Partisan Review 1984, vol. 51,
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