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Konstytucja w działaniu. O specyfice 
wykładni ustawy zasadniczej

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest refleksja nad charakterystycznymi cechami wy-
kładni tekstu ustawy zasadniczej. Autor broni tezy, zgodnie z którą konstytucja, z uwagi 
na swoje szczególne miejsce w hierarchii źródeł prawa oraz osobliwe otoczenie norma-
tywne, wymaga posłużenia się odmiennymi w porównaniu do pozostałych aktów praw-
nych metodami interpretacji, bądź też – wymaga posłużenia się ogólnie przyjętymi dla 
wszystkich aktów normatywnych sposobami wykładni w specyficzny sposób. Szczególna 
uwaga zostaje poświęcona koncepcji dynamicznej wykładni ustawy zasadniczej. Ponad-
to, artykuł porusza tematykę wpływu procesów politycznych na praktyczny wymiar in-
terpretacji przepisów ustawy zasadniczej.

Słowa kluczowe: wykładnia konstytucji, wykładnia dynamiczna

1. Wstęp

Występujące w języku prawniczym pojęcie „wykładni” może być, w zależności od kon-
tekstu słownego czy konsytuacji towarzyszącej komunikatowi, rozumiane dwojako. 
W znaczeniu pragmatycznym termin „wykładnia prawa” można zdefiniować jako ze-
spół pewnych czynności związanych z rozumieniem tekstów prawnych, z kolei w zna-
czeniu apragmatycznym termin ten oznacza, mówiąc najogólniej, rezultat tych czyn-
ności dokonywanych w stosunku do owych tekstów, a polegający na przypisywaniu 
konkretnym wyrażeniom określonych treści2. Podobnie jak każdy inny tekst praw-

1  Autorka jest studentką III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

2  M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 45‒46.
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ny, poddania procesowi wykładni wymaga także najwyższy akt w hierarchii źródeł pra-
wa – konstytucja. Rozważania na temat przyjmowanych w praktyce zasad wyjaśniania 
znaczenia przepisów ustawy zasadniczej są o tyle istotne, że to właśnie proces inter-
pretacji nadaje ostateczną treść i sens konkretnym instytucjom oraz wprowadzanym 
rozwiązaniom prawnym, a przyjęte zasady interpretacyjne mają doniosłe skutki dla 
orzecznictwa sądów, przede wszystkim sądów konstytucyjnych, dla tworzenia prawa, 
dla funkcjonowania całego porządku prawnego i politycznego, a także dla rozwoju 
nauk prawnych3.

Rozważania nad doniosłością procesu oraz rezultatu wykładni ustawy zasadniczej 
w polskiej nauce prawa nabrały szczególnego znaczenia wraz ze zmianą obiektu tej wy-
kładni, a więc z uchwaleniem nowej Konstytucji w 1997 r., a sama wykładnia ustawy za-
sadniczej odegrała szczególną rolę właśnie w procesie zmian ustrojowych, politycznych 
i społecznych, które miały miejsce w ostatnich trzech dekadach4. Nowy tekst ustawy 
zasadniczej nasycony był bowiem obszernymi katalogami praw człowieka i obywatela, 
klauzulami odsyłającymi do norm i wartości spoza systemu prawa, zasadami prawa, 
normami programowymi i zwrotami wartościującymi5, co z kolei wymusiło pochy-
lenie się w procesie wykładni tego aktu nad nowymi, niepojawiającymi się wcześniej 
problemami interpretacyjnymi. 

Jednocześnie, wobec osobliwości ustawy zasadniczej oraz jej szczególnego oto-
czenia normatywnego, wykładnia konstytucji (w przyjętym powyżej rozumieniu 
pragmatycznym) staje się także obecnie coraz bardziej skomplikowana i nabiera coraz 
większego znaczenia. O wadze przedstawionego zagadnienia świadczy fakt, że pro-
blematyka sposobów interpretacji ustawy zasadniczej jest współcześnie przedmiotem 
licznych sporów i żywych dyskusji, i to nie tylko wśród prawników, ale także wśród 
językoznawców, politologów czy filozofów, a pewne zagadnienia wciąż pozostają nie-
rozstrzygnięte. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie podstawowych i naj-
częściej wskazywanych w doktrynie prawa konstytucyjnego osobliwości wykładni 
konstytucji, a także podjęcie próby rozstrzygnięcia, w jaki sposób ten szczególny akt 
prawny powinien być interpretowany.

2. Czy wykładnia konstytucji wymaga posłużenia się specyficznymi 
metodami interpretacji

Rozważania na temat sposobów wykładni ustawy zasadniczej warto rozpocząć od za-
stanowienia się, czy konstytucja wymaga pewnych specyficznych metod interpretacji 
w porównaniu do aktów prawa powszechnie obowiązującego niższej rangi. Prima facie 

3  T. Stawecki, Wykładnia konstytucji jako przedmiot analiz teoretycznych, porównawczych oraz badań 
empirycznych [w:] Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, red. T. Stawecki, J. Winczorek, 
Warszawa 2014, s. 9.

4  Ibidem, s. 9 i nast.
5  S. Wronkowska, O niektórych osobliwościach konstytucji i jej wykładni [w:] Wykładnia konstytucji. 
Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016, s. 16‒17.
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można wskazać trzy możliwe odpowiedzi na tak postawione pytanie6. Po pierwsze, 
można stwierdzić, że instrumenty interpretacyjne wypracowane w danej kulturze 
prawnej mają charakter uniwersalny, a zatem sposób wykładni ustawy zasadniczej nie 
różni się od metod stosowanych wobec innych aktów prawnych. Odmienna koncepcja 
zakłada, że instrumentarium dla interpretowania konstytucji cechuje się swoistością 
i odrębnością w porównaniu do aktów niższych w hierarchii źródeł prawa. Z kolei 
zgodnie z trzecim sposobem postrzegania metod interpretowania ustawy zasadniczej – 
będącym niejako wariantem pośrednim pomiędzy dwoma wymienionymi poprzed-
nio – przyjmuje się założenie, zgodnie z którym instrumentarium interpretacyjne jest 
uniwersalne dla wszystkich aktów prawnych, jednakże specyfika interpretacji ustawy 
zasadniczej przejawia się w odmiennym niż w przypadku pozostałych aktów korzysta-
niu z zasobów tego instrumentarium. Chodzi tutaj na przykład o odmienną kolejność 
stosowania metod interpretacyjnych, czy też pominięcie pewnych reguł interpretacyj-
nych w procesie wykładni.

Każdy z ogólnikowo zaprezentowanych powyżej sposobów podejścia do wykładni 
konstytucji ma swoich zwolenników i przeciwników, wydaje się jednak, że przewa-
ża wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, a także praktyków, pogląd, 
zgodnie z którym normy konstytucyjne nie wymagają żadnych szczególnych metod 
wykładni. W zdecydowanej większości państw konstytucja ma bowiem formę ustawy, 
i choć co prawda jest to ustawa bez wątpienia o szczególnej pozycji w systemie źródeł 
prawa, jednak osobliwość tego aktu – o której nieco szerzej będzie mowa w dalszej 
części artykułu – nie jest tak dalece posunięta, aby uzasadnione było interpretowanie 
ustawy zasadniczej inaczej niż ustaw zwykłych7. Jedynie przy takim założeniu, jak 
zaznaczają zwolennicy tego poglądu, metodologiczny sens postanowień konstytucji 
staje się możliwy do wykazania (udowodnienia), co sprawia, że ich stosowanie staje się 
kontrolowalne8. Część przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego stoi jednak 
na stanowisku, że z uwagi na wyjątkową pozycję ustawy zasadniczej w systemie źródeł 
prawa, a także na szczególny tryb jej uchwalania i zmiany, znaczenie norm konstytucyj-
nych powinno być ustalane w inny sposób, niż ma to miejsce w przypadku pozostałych 
aktów prawnych. Wyjątkowość konstytucji, według zwolenników takiego poglądu, 
implikuje konieczność każdorazowego uwzględnienia woli historycznego ustawodawcy, 
który wydał interpretowaną normę. Tego typu metoda wykładni występuje na przy-
kład w orzecznictwie austriackiego Trybunału Konstytucyjnego i nazywana jest teorią 
petryfikacji konstytucji9.

Należy dodatkowo podkreślić, że nawet wśród zwolenników poglądu o braku szcze-
gólnych metod wykładni konstytucji raczej zgodnie przyjmowane jest założenie, zgod-
nie z którym obok tradycyjnych metod wykładni tekstu prawnego, przy interpretacji 
ustawy zasadniczej konieczne może być uzupełnienie powszechnie stosowanych metod 

6  Ibidem, s. 22.
7  B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 73.
8  A. Jakuszewicz, Wykładnia konstytucji jako proces konkretyzacji, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2014, 
nr 1 (17), s. 74.

9  B. Banaszak, Prawo konstytucyjne…, s. 73.
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interpretacyjnych, takich jak wykładnia gramatyczna, logiczna czy systemowa, o pewne 
metody uzupełniające, uwzględniające osobliwe cechy ustawy zasadniczej. Nie sposób 
bowiem w rozważaniach nad sposobami interpretowania konstytucji nie uwzględnić 
oczywistej jakościowej odmienności tego źródła prawa w porównaniu ze źródłami 
stojącymi niżej w hierarchii. Wpływ na dokonywane przy wykładni tego aktu pro-
cesy interpretacyjne mają przede wszystkim takie cechy konstytucji, jak jej tematyka, 
a od strony formalnej – struktura i język. Należy przy tym podkreślić, że w parze 
z wielowątkowością i bogactwem tematycznym10 ustawy zasadniczej nie idzie bogactwo 
językowe tego aktu – można zatem powiedzieć, że konstytucja ma swój lakoniczny 
wymiar lingwistyczny i jednocześnie bardzo rozległy wymiar pozalingwistyczny11.

Znaczna część przepisów ustawy zasadniczej to przepisy ogólne, z jednej strony 
bardzo pojemne treściowo, a z drugiej mało konkretne i niejednoznaczne, nieraz także 
przybierające postać lapidarnych klauzul generalnych. Co więcej, bardzo często kon-
stytucja zawiera jedynie 

zasadnicze rozstrzygnięcia dotyczące regulacji stosunków między jednostkami, 
państwem i społeczeństwem oraz określa jedynie ramowe warunki i elementarne 
reguły proceduralne normujące polityczny proces decyzyjny, dlatego jej postano-
wienia niejednokrotnie ograniczają się do wyznaczenia celów – czasem nie do końca 
jednoznacznie sprecyzowanych – nie określając przy tym sposobu, środków i stopnia 
ich realizacji. Aby pozostawić przestrzeń do działania parlamentowi, rządowi oraz 
innym siłom politycznym, ustawodawca konstytucyjny częstokroć reguluje w tek-
ście konstytucji jedynie niewielki fragment określonego zagadnienia, a czasami 
nawet celowo umieszcza w nim luki12.

W konsekwencji wykładnia konstytucji wymaga, dla wyjaśnienia sensu jej prze-
pisów, nie tylko oparcia o literalne ich brzmienie, ale także wkomponowania w ten 
proces interpretacyjny elementów nie wynikających wprost z tekstu przepisu, a raczej 
z szerszego otoczenia normatywnego konstytucji i wynikających z tego aktu pewnych 
nadrzędnych wartości.

Mając na uwadze powyższe rozważania należy zatem stwierdzić, że niezależnie 
od opowiedzenia się za którymś ze wskazanych wcześniej poglądów dotyczących 
możliwych sposobów interpretacji ustawy zasadniczej, tradycyjne i najczęściej uży-
wane metody wykładni mogą być nieprzydatne dla ustalenia sensu norm konstytucyj-
nych, a użycie wyłącznie ich w procesie interpretacji może w konsekwencji prowadzić 
do nieefektywnego oddziaływania tego aktu. Tradycyjne metody wykładni muszą więc 
być uzupełniane środkami interpretacyjnymi przyjmującymi często formę wyjaśniania 
i konkretyzowania zapisów konstytucji, przy czym ustalenie treści norm konstytucyj-
nych jest procesem dalece bardziej skomplikowanym aniżeli rozstrzyganie o znaczeniu 
innych norm prawnych, w związku z czym rzadko jest możliwe oparcie tego procesu 

10  Bogactwo to wynika z faktu, że konstytucja, inaczej niż ustawy zwykłe, które dotykają przeważnie 
jednego zakresu tematycznego, porusza w swoich przepisach bardzo wiele różnorodnych wątków. 

11  S. Wronkowska, O niektórych osobliwościach…, s. 23‒24.
12  A. Jakuszewicz, Wykładnia konstytucji…, s. 75.
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o jedną tylko metodę wykładni – raczej należy posłużyć się kilkoma różnymi meto-
dami, które wzajemnie się uzupełniają i przenikają13. Z powyższego wynika ponadto, 
że w celu zapewnienia bezpośredniej stosowalności i skuteczności przepisów konsty-
tucji, wymagają one nie tylko wykładni eksplikacyjnej, tj. wyjaśniającej znaczenie in-
terpretowanych pojęć, lecz także wykładni „wypełniającej” (ausfüllende Auslegung), 
konkretyzującej ich zawartość normatywną, która nie została pomieszczona w tekście 
konstytucji w sposób kompletny14.

3. Niektóre osobliwości wykładni konstytucji

Zostało już wyjaśnione powyżej, iż tradycyjne metody wykładni okazują się często 
niewystarczające w procesie interpretowania norm konstytucyjnych. Ich użyteczność 
przy interpretacji konstytucji ogranicza się do wyjaśnienia kwestii podstawowych czy 
też wyjściowych15, bywa jednak niewielka, jeśli chcemy z ogólnej normy konstytucyjnej 
wyprowadzić bardzo szczegółowe, skonkretyzowane regulacje. Pokrótce zostaną teraz 
przedstawione wskazywane w doktrynie odmienności od wykładni stosowanej wobec 
ustaw zwykłych, które uwzględnić należy interpretując ustawę zasadniczą.

Bogusław Banaszak w oparciu o rozważania na temat specyfiki norm konstytucyjnych 
wymienia następujące zasady wykładni specyficzne dla interpretowania ustawy zasadni-
czej: jedność konstytucji, specyficzne podejście do hierarchii wewnętrznej norm konsty-
tucyjnych oraz uwzględnianie relacji zachodzących pomiędzy organami państwowymi16. 

Z jedności ustawy zasadniczej wynika zakaz interpretowania poszczególnych norm 
konstytucyjnych w oderwaniu od pozostałych. Konstytucja jest bowiem aktem praw-
nym o tyle specyficznym, że jej podstawową funkcją jest przede wszystkim zakreśle-
nie pewnych aksjologicznych i prawnych ram dla funkcjonowania systemu prawnego, 
w mniejszym zaś stopniu precyzyjne regulowanie ściśle określonych treści. Ponadto, 
ogólnikowe i często fragmentaryczne zapisy konstytucji często same w sobie zawierają 
stosunkowo niewielki ładunek treściowy. Wszystko to implikuje większą niż w przy-
padku innych aktów prawnych potrzebę postrzegania konstytucji całościowo i inter-
pretowania jej norm nie samodzielnie, ale właśnie w powiązaniu z innymi jej zapisami. 
Często dopiero uwzględnienie całokształtu norm konstytucyjnych pozwala na usunię-
cie sprzeczności między nimi17.

Z uwzględnieniem powyższych rozważań należy także interpretować drugą wska-
zaną przez Autora cechę wykładni konstytucji. Chodzi tu o specyficzne pojmowanie 
wewnętrznej hierarchii norm konstytucyjnych. Nieprawidłowe – bo nieuwzględnia-
jące osobliwości norm konstytucyjnych – byłoby stosowanie w procesie wykładni 
konstytucji jednakowych zasad interpretacyjnych, jak w przypadku innych aktów 
prawnych (np. zasady in dubio pro libertate). Istnienie hierarchii wewnętrznej norm 

13  B. Banaszak, Prawo konstytucyjne…, s. 73.
14  A. Jakuszewicz, Wykładnia konstytucji…, s. 75‒76.
15  Ibidem.
16  B. Banaszak, Prawo konstytucyjne…, s. 72.
17  Ibidem.
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konstytucyjnych nie może zatem prowadzić do uznania jednych przepisów ustawy 
zasadniczej za ważniejsze od pozostałych. Prawidłowy proces wykładni najwyższego 
aktu w hierarchii źródeł prawa powinien zakładać konieczność nadania normom pozo-
stającym w ewentualnej sprzeczności takiego sensu, który pozwoliłby zharmonizować 
je ze sobą. Tym bardziej aktualne w takiej sytuacji pozostają poczynione powyżej roz-
ważania na temat konieczności uwzględnienia jedności konstytucji i interpretowania 
jej w sposób całościowy.

Trzecia wskazana przez Autora zasada wykładni konstytucji – konieczność uwzględ-
nienia relacji zachodzących pomiędzy organami państwowymi – odnosi się do tych 
norm, które określają funkcje i kompetencje tych organów18.

Często dyskutowanym w doktrynie problemem wykładni konstytucji jest fakt, że dla 
zdekodowania normy konstytucyjnej w prawie każdym przypadku nie jest wystarcza-
jące posłużenie się wykładnią językową. Wynika to z wielu przyczyn, także ze specy-
ficznej techniki prawodawczej wykorzystywanej przy tworzeniu tekstu konstytucji, 
charakteryzującej się znacznie mniejszą niż w przypadku innych aktów normatywnych 
dyscypliną redakcyjną. Wśród tych przyczyn wymienić wypada przede wszystkim: 
wspomniane już bogactwo tematyczne konstytucji, potrzebę zwięzłości jej tekstu oraz 
nadania mu uroczystego języka i zamanifestowania wyjątkowości tego aktu, a także 
fakt, że słownictwo konstytucji bazuje nie tylko na języku powszechnym, ale także 
na pojęciach autonomicznych – wyrażeniach, które pomimo ugruntowanego znacze-
nia w języku powszechnym, czy nawet w języku innych aktów normatywnych, mają 
na gruncie ustawy zasadniczej znaczenie odmienne19. Co więcej, o ile akty prawne 
niższej rangi zawierają przeważnie przepis zrębowy oraz inne przepisy zawierające 
pozostałe elementy normy, co pozwala ustalić brzmienie tej normy na postawie ze-
stawienia kilku przepisów, o tyle na gruncie konstytucji problematyczne jest czasem 
nawet samo powiązanie normy z odpowiednim przepisem20. W prawie konstytucyjnym 
zatem, inaczej niż w innych dziedzinach prawa, w których przedmiotem wykładni 
zawsze jest konkretny przepis bądź grupa przepisów, bardzo często w rozważaniach 
generalno-abstrakcyjnych nie da się wyprowadzić z danego zapisu ustawy zasadniczej 
konkretnych treści norm, które są w niej zawarte. Interpretator konstytucji nie może, 
z oczywistych względów, pominąć reguł wykładni językowej, jednakże należy mieć 
świadomość, że w przypadku interpretacji ustawy zasadniczej rezultat wykładni języko-
wej stanowi często jedynie punkt wyjścia do dalszych rozważań i na uzyskanym w ten 
sposób rezultacie poprzestać nie można, gdyż ostateczny wynik tego typu działania 
mógłby być niepełny i często zawodny.

Ustalenie normatywnej treści ustawy zasadniczej zależy w takiej sytuacji od przyję-
cia reguł egzegezy, których liczba jest przeważnie znacznie większa, niż ma to miejsce 
na gruncie innych aktów normatywnych21. Obok tradycyjnej wykładni językowej, pod-

18  Ibidem.
19  S. Wronkowska, O niektórych osobliwościach…, s. 26‒27.
20  P. Tuleja, Interpretacja konstytucji [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa 
ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, red. J. Trzciński, A. Jankiewicz, Warszawa 1996, s. 486‒487.

21  Ibidem. 
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mioty wykładające konstytucję, a więc przede wszystkim sądy konstytucyjne, posługują 
się specyficznym modelem wykładni opartym w dużej mierze na zasadach wykładni 
funkcjonalnej i celowościowej. Ich rozważania bazują więc w mniejszym stopniu na li-
teralnym brzmieniu konkretnego przepisu – z którego zresztą bardzo często niewiele 
wprost wynika – a bardziej na badaniu szeroko pojętych funkcji ustawy zasadniczej 
oraz celów, które w założeniach ustrojodawcy dana regulacja ma spełniać. Wynika 
to w dużej mierze z tego, że podmioty te, o czym już była mowa, orzekają w opar-
ciu o wzorce konstytucyjne obfitujące w klauzule generalne i zwroty niedookreślone, 
co wymaga stosowania kryteriów wartościujących, a dodatkowo muszą respektować, 
w ramach wykładni konstytucyjnej, rzeczywistość funkcjonowania określonych me-
chanizmów prawnych22.

Szczególne znaczenie, o czym także już była mowa, ma w przypadku interpretacji 
konstytucji konieczność uwzględnienia w tym procesie złożonych argumentów o cha-
rakterze aksjologicznym. Wynika to z faktu, iż przy odczytywaniu odpowiednich za-
pisów ustawy zasadniczej należy mieć na uwadze bardziej całokształt idei i pewien 
spójny katalog wartości z tego aktu wynikających, aniżeli literalną i odseparowaną 
od szerszego kontekstu treść pojedynczych jej artykułów. Skoro, zgodnie z wolą ustrojo-
dawcy, konstytucja otwiera się na treści i wartości usytuowane poza jej tekstem, takie 
jak ogólne zasady prawa, uniwersalne standardy demokracji, czy elementy prawa na-
turalnego23, to nie sposób nie uwzględnić tych uniwersalnych i nadrzędnych wartości 
także w procesie interpretowania tego aktu. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku 
ustaw zwykłych, w interpretacji ustawy zasadniczej szczególną rolę odgrywają właśnie 
te pozakonstytucyjne elementy o dużym nasileniu aksjologicznym, które mają nierzad-
ko znaczny wpływ na ostateczny wynik konkretyzacji ogólnikowego i mało precyzyj-
nego zapisu konstytucji. Dokonanie wykładni norm konstytucyjnych bez odwołania 
się do tych nadrzędnych treści i wartości zawsze da rezultat niepełny, a może nawet 
całkowicie nieprawidłowy. Na pewnym poziomie funkcjonowania instytucji państwa 
prawa nie da się już bowiem oddzielić sfery formalnej, a więc konkretnej normy praw-
nej, od sfery aksjologii24.

4. Konstytucja – martwa ręka czy żyjące drzewo?

Nadrzędność i szczególny charakter konstytucji w systemie źródeł prawa przejawia się 
między innymi w regulowaniu przez ten akt ustroju państwowego oraz statusu jed-
nostki. Normowanie tych kardynalnych dla ustalenia kształtu systemu państwowego 
zagadnień nie jest aktem jednorazowym ale, jak się często podnosi – pewnym proce-
sem, który obejmuje wydawanie odpowiednich aktów interpretacji i stosowania ustawy 
zasadniczej25. Należy podkreślić, że proces ten nie jest procesem skończonym – trwa 

22  M. Safian, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007, s. 71‒74.
23  A. Jakuszewicz, Wykładnia konstytucji…, s. 77.
24  M. Safan, Wyzwania…, s. 25.
25  L. Morawski, Zasada trójpodziału władzy. Trybunał Konstytucyjny i aktywizm sędziowski, Przegląd 
Sejmowy 2009, nr 4, s. 66.
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on ciągle i umożliwia odczytywanie brzmienia i znaczenia nieprecyzyjnych norm kon-
stytucyjnych w konkretnych sytuacjach faktycznych. Co więcej, w niektórych bardzo 
ogólnych i mało mówiących przepisach konstytucji można wręcz doszukać się politycz-
nej intencji ustrojodawcy odłożenia w czasie podjęcia merytorycznych decyzji, a po-
nadto można w nich odnaleźć sformułowania, których użycie wyjaśnić można jedynie 
względami tradycji historycznej, przez co literalne brzmienie określonych przepisów 
czasami nawet w przybliżeniu nie odzwierciedla tego, co zostało w nich wyrażone26. 
Co więcej, ustawy zasadnicze bardzo często są efektem szerszego konsensusu politycz-
nego społeczeństwa – co niewątpliwie dotyczy także konstytucji polskiej – zapewniają 
stabilne ramy funkcjonowania państwa, a jednocześnie zawierają w sobie duży poten-
cjał umożliwiający ewolucję systemu, pozwalający dostrzec nowe oczekiwania, dążenia 
i preferencje społeczeństwa27. Możliwość wpływania, poprzez różne sposoby wykładni 
ustawy zasadniczej, na ewolucję systemu państwowego i bieżące kształtowanie sytuacji 
społecznej, czy politycznej, musi być w takiej sytuacji brana pod uwagę przy objaśnianiu 
poszczególnych norm konstytucyjnych.

Przy takim ujęciu trudne do przyjęcia wydaje się postrzeganie ustawy zasadniczej 
jako dokumentu statycznego i niezmiennego, którego raz ustalone normy nie mogą 
być modyfikowane dla zwiększenia ich efektywności i skuteczności. W konsekwencji 
podnosi się w doktrynie prawa konstytucyjnego – przede wszystkim amerykańskiego, 
ale ostatnio, jak się wydaje, coraz częściej także w Europie kontynentalnej – koniecz-
ność wykładania konstytucji w sposób dynamiczny. Orzecznictwo konstytucyjne – 
tak istotne w procesie wykładni norm ustawy zasadniczej – z biegiem czasu rozwija 
się i zmienia, a to wpływa w pewnym stopniu na przeobrażenia norm skonkretyzo-
wanych na podstawie ogólnych przepisów konstytucji. Wynika to z kilku czynników. 
Po pierwsze, wraz z upływem kadencji sędziów sądów konstytucyjnych i z wyborem 
nowych sędziów, w naturalny sposób ulega zmianie podejście do interpretowanego 
tekstu prezentowane w orzecznictwie tych sądów28. Po drugie, nie sposób interpreto-
wać tekstu konstytucji w oderwaniu od określonego kontekstu społecznego. W miarę 
jak zmieniają się warunki społeczne, co następuje w coraz szybszym tempie, także 
ten kontekst ulega zmianie. Konstytucja funkcjonuje w określonych warunkach spo-
łecznych i nie może być wykładana w oderwaniu od nich. Z kolei ewolucja kontekstu 
społecznego wpływa na rozumienie samego tekstu ustawy zasadniczej29. W konse-
kwencji rezultat wykładni konstytucji zawsze powinien w pewnej chociaż mierze 
uwzględniać zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej – czego przykładem mogą być 
pojawiające się w ostatnim czasie zwiększonego zagrożenia terroryzmem akty praw-
ne, które dozwalają na większą, niż być może byłoby to konstytucyjnie dopuszczalne 
w innych realiach społecznych, możliwość ograniczania pewnych zagwarantowanych 
ustawą zasadniczą praw, czy wolności. Po trzecie wreszcie – na ewolucję orzecznictwa 

26  A. Jakuszewicz, Wykładnia konstytucji…, s. 75.
27  M. Safjan, Wprowadzenie [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz art. 1‒86, red. M. Safjan, L. Bosek, 
Warszawa 2016, s. 72.

28  K. Wojtyczek, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013, s. 245.
29  Ibidem.
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konstytucyjnego i samego sposobu pojmowania konstytucji i interpretowania jej 
zapisów istotnie wpływa stopień rzeczywistej sztywności ustawy zasadniczej, a więc 
od faktycznej możliwości wprowadzania zmian do konstytucji w warunkach okre-
ślonego systemu prawnego30. O ile trzeba zaznaczyć, że wyłączność na dokonywanie 
zmian w tekście ustawy zasadniczej ma parlament, jednak wobec giętkości i elastycz-
ności konstytucji często dopuszcza takie operowanie tekstem tego aktu w procesie 
wykładni, które będzie w stanie dostosować go do zmieniających się warunków spo-
łecznych bez konieczności zmiany jej brzmienia.

Przy przyjęciu dynamicznej (adaptacyjnej) ideologii wykładni prawa (tu: konsty-
tucji) interpretator odwołuje się do roli rzeczywistego (historycznego) ustawodawcy 
i poszukuje zarazem autentycznej woli twórcy tekstu prawnego, w szczególności od-
twarzając tzw. historię legislacyjną31. Pojęcia zawarte w tekście prawnym wypełnia 
się wówczas komunikowanymi poza tym tekstem intencjami ludzi tworzących pra-
wo, traktując historię powstawania danego aktu jako „dowód stanów świadomości 
konkretnych prawodawców (...), zakładając, że jest on reprezentatywny dla stanów 
świadomości większości prawodawców, których głosy ustanowiły ustawę”32. W ujęciu 
dynamicznym przepisy danego aktu prawnego zachowują moc, jednak poddawane 
są na nowo procesowi wykładni, która powinna uwzględniać aktualny kontekst spo-
łeczny czy aksjologiczny. Treść normy, w założeniach takiej koncepcji, musi więc być 
zmienna i niezależna od woli historycznego prawodawcy – norma ustawy zasadniczej 
„odrywa” się od swego twórcy i zaczyna „żyć własnym życiem”, przybierając taką treść, 
jaka umożliwia jej najlepsze funkcjonowanie w stosunkach społecznych aktualnych 
w czasie dokonywania wykładni33. Przeciwne założenie wiąże się z przyjęciem statycz-
nej (historycznej) ideologii wykładni. Można sformułować ogólną tezę, jako że ideologia 
statyczna preferuje stałość prawa i decyzji sądowych, z kolei dynamiczne podejście in-
terpretacyjne ceni przede wszystkim elastyczność prawa i potrzebę jego dostosowania 
do szeroko rozumianych aktualnych warunków społecznych (kontekstu społecznego). 
„Na jednym biegunie stają więc takie wartości jak legalność, pewność, obiektywność, 
sprawiedliwość «pod prawem», na drugim zaś praworządność materialna, sprawiedli-
wość «nad prawem», słuszność (jako wartość samoistna)”34. 

Respektowanie elastyczności i otwartości norm prawnych w procesie wykładni 
nabiera szczególnego znaczenia właśnie przy interpretacji ustawy zasadniczej, która 
w dużej mierze z takich właśnie elastycznych i otwartych norm się składa. Tym sa-
mym, jak się wydaje, w sam charakter konstytucji wpisana jest konieczność stosowania 
przy odczytywaniu tego aktu wykładni dynamicznej. Tylko bowiem takie podejście 
do interpretacji tego aktu jest w stanie zapewnić adaptacyjność konstytucji do zmien-
nego otoczenia społecznego, cywilizacyjnego i nadążanie za ewolucją, która tak szybko 

30  Ibidem.
31  T. Grzybowski, Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013, s. 82 i nast.
32  R. Dworkin, Imperium prawa, Warszawa 2006, s. 319. 
33  T. Grzybowski, Wpływ zmian prawa…, s. 82‒91.
34  Ibidem.
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dokonuje się we współczesnym świecie we wszystkich dziedzinach35. Tego typu zało-
żenie odpowiada koncepcji tzw. living constitution, według której ustawa zasadnicza 
jest prawem rozwijającym się, czyli ulegającym samoczynnej modyfikacji z upływem 
wieków, celem sprostania potrzebom przeobrażającego się społeczeństwa36. Zagadnie-
nie to jest o tyle istotne, że „rozumowanie konstytucyjne nigdy nie będzie trafne, nigdy 
nie będzie w sposób poprawny identyfikowało zagrożeń i niebezpieczeństw związanych 
z gwałceniem w państwie prawa standardów demokratycznych, reguł państwa prawa, 
jeżeli straci z pola widzenia istniejącą rzeczywistość, w ramach której działają mecha-
nizmy konstytucyjne”37. Konstytucja, która na aktualne zagrożenia czy potrzeby spo-
łeczeństwa lub państwa nie jest w stanie odpowiedzieć, staje się w istocie dokumentem 
nieefektywnym i dalece mniej przydatnym.

Zaprezentowana powyżej koncepcja adaptacyjnej wykładni konstytucji bliższa jest 
z założenia systemowi common law, co jest szczególnie widocznie na przykładnie nauki 
prawa konstytucyjnego w Stanach Zjednoczonych, w których dyskusje nad interpretacją 
ustawy zasadniczej spisanej blisko 230 lat temu często toczą się wokół pojmowania tego 
aktu jako „martwej ręki” bądź „żyjącego dokumentu”. Nieco bardziej kontrowersyj-
na – choć niepozbawiona zwolenników – jest teza o konieczności dynamicznego wy-
kładania ustaw zasadniczych w systemach prawa kontynentalnego. Wydaje się jednak, 
że w odniesieniu do konstytucji – szczególnego aktu, którego specyfika przejawia się 
w wielokrotnie już podkreślanych ogólności, nadrzędności w hierarchii źródeł prawa 
oraz głębokim przesyceniu aksjologią – stosowanie wykładni dynamicznej znajduje 
głębokie uzasadnienie. Wyrazem dynamicznego podejścia do wykładni w polskim 
systemie prawa jest postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2004 r.38, 
w którym wskazano, iż 

wnioskowanie, że niemożność dopasowania brzmienia przepisu do aktualnych 
realiów życia społecznego miałaby wynikać z oceny woli ówczesnego ustawodaw-
cy jest błędne; niemal w każdym wypadku wieloletniego obowiązywania normy 
można by się doszukać w tym zakresie dysonansu. Nie oznacza to jednak koniecz-
ności kolejnych wypowiedzi ustawodawcy, gdyż taka praktyka byłaby sprzeczna 
z przyjmowanym jednocześnie założeniem wieloletniego obowiązywania norm 
[materialno-karnych]. Temu m.in. założeniu służy zaś właśnie stanowienie prze-
pisów, których znamiona zawierają generalne klauzule, kryminalizujące to samo 
zachowanie w różnych jego przejawach, jakich nie sposób przewidzieć w momen-
cie uchwalania prawa. Przyjęcie obiektywnego punktu widzenia w historycznej 
metodzie wykładni pozwala zaś – przy zachowaniu jej reguł językowych – na kon-
frontowanie znaczenia i zakresu normy z wolą aktualnego ustawodawcy, uwzględ-
niającą współczesne realia.

35  M. Safjan, Wprowadzenie…, s. 73.
36  G. Maroń, Oryginalizm Antonina Scalii jako teoria wykładni prawa, Przegląd Prawa Konstytucyj-
nego 2010, nr 4, s. 32.

37  M. Safjan, Wyzwania…, s. 71‒74.
38  I KZP 21/04.
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Zaprezentowany fragment orzeczenia SN stanowi ważny argument za stosowaniem 
dynamicznej metody wykładni norm konstytucyjnych. SN wydał tego rodzaju po-
stanowienie odnośnie przepisów karnych, powołując się na założenie o wieloletnim 
obowiązywaniu norm prawa karnego materialnego oraz na ogólny i generalny charak-
ter niektórych z nich. O ile bardziej zatem podobne uwagi będą miały zastosowanie 
do przepisów ustawy zasadniczej – z uwagi na, po pierwsze – utrudniony sposób jej 
zmiany wymagający uzyskanie zgody 2/3 posłów i bezwzględnej większości głosów 
senatorów, a także na wpisane w naturę tego aktu założenie o jego wysokiej trwałości, 
po drugie zaś – na wielokrotnie już wspominaną znaczną ogólnikowość norm konsty-
tucyjnych. Warto dodać, że na przykładzie zaprezentowanego orzeczenia Sądu Naj-
wyższego uwidacznia się jeszcze jedna doniosłość opowiedzenia się za statyczną bądź 
dynamiczną metodą wykładni ustawy zasadniczej – organ (czy też szerzej – podmiot) 
dokonujący takiej wykładni może mianowicie, w zależności od przyjętego założenia 
odnośnie właściwego modelu interpretacji, dojść do zupełnie odmiennych rozstrzy-
gnięć i wyinterpretować całkowicie różne normy prawne, a w konsekwencji – dokonać 
całkowicie odmiennych ocen w warunkach określonej sprawy.

Wynikające z koncepcji dynamicznej wykładni konstytucji założenie o możliwo-
ści dostosowania treści norm ustawy zasadniczej do aktualnej sytuacji społecznej czy 
politycznej może budzić pewne wątpliwości. Najczęściej podnoszony zarzut dotyczy 
tego, że nowa norma, wyinterpretowana z założenia na potrzeby zmieniających się 
realiów społecznych, w rzeczywistości odzwierciedla preferencje interpretatora, który 
dokonując korzystnych dla siebie działań ma następnie możliwość doszukania się dla 
nich uzasadnienia w elastycznym i stosunkowo podatnym na tego typu zabiegi tekście 
konstytucji. Ściśle powiązany z tym zarzutem jest często stawiany w tym kontekście 
zarzut zezwalania na „ideologizację” prawa, a tym samym na znaczną jego polityczność 
i możliwość wykorzystywania elastyczności tekstu konstytucji do osiągania konkret-
nych celów politycznych. Tymczasem należy podkreślić, iż zjawisko „ideologizacji” 
prawa w procesie jego wykładni uwarunkowane jest w znacznej mierze doświadcze-
niami historycznymi i wielowiekowym rozwojem kontynentalnej kultury prawnej. 
W kulturze kontynentalnej geneza wykładni prawa tkwi w prawie rzymskim, a trzeba 
pamiętać, że w starożytności prawo służyć miało władzy i potędze państwa39. Tego typu 
zjawisko było zatem doskonale znane niemal od początków istnienia prawa; co więcej 
wcale nie traktowane pejoratywnie – prawo jako narzędzie instrumentalnego sprawo-
wania władzy, przez co należy rozumieć dobór takich środków jego realizacji (w tym 
wykładnię), by spełniać cele partykularne, to – według takiej koncepcji – konieczny 
składnik zapewniania przez prawo ładu i pokoju społecznego40. Skoro w systemie stano-
wiącym fundament tradycji prawniczej nie tyle dopuszczano, co uznawano za oczywi-
ste sprawowanie władzy poprzez instrumentalną wykładnię prawa, to tym bardziej nie 
powinno współcześnie budzić wątpliwości wybieranie spośród możliwych do wyinter-
pretowania z określonych przepisów konstytucji tych norm, które zapewniają najwięk-
39  A. Kotowski, Instrumentalizacja prawa i instrumentalne użycie prawa a jego wykładnia, Studia Praw-
nicze 2016, Zeszyt 4 (208), s. 43‒45. 

40  Ibidem. 
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szą efektywność tego aktu w aktualnych warunków społecznych – nie tylko przecież, 
przynajmniej w założeniach teoretycznych, politycznych. 

Wskazuje się także, że tego typu wykładnia konstytucji stanowi pogwałcenie se-
paracji władz, jako że troska o nadążanie przez konstytucję za realiami panujących 
czasów nie mieści się wśród zadań władzy sądowniczej41 (jak już wielokrotnie było 
wskazywane – głównych interpretatorów tego aktu). Kompetencja interpretatora usta-
wy zasadniczej do uaktualniania jej treści sprawia, że ma on możliwość, w pierwszej 
kolejności, ustalenia pożądanego przez siebie w danej sytuacji rozstrzygnięcia, a na-
stępnie doszukiwania się jego uzasadnienia w treści przepisów konstytucyjnych, co ro-
dzi ryzyko arbitralnego „wprowadza” do ustawy zasadniczej praw, których nigdy tam 
nie było42. Taki zarzut jest o tyle nieuprawniony, że zakłada on złą wolę, czy dążenie 
do osiągnięcia partykularnych interesów przez na przykład poszczególne składy sądów 
konstytucyjnych. O ile w praktyce rzeczywiście taki stan rzeczy będzie – jak się wyda-
je, wcale nierzadko – miał miejsce, to jednak ta swego rodzaju patologia (choć trudna 
do całkowitego wyeliminowania z uwagi na nierozerwalny związek sądownictwa kon-
stytucyjnego z polityką, o czym nieco szerzej będzie mowa poniżej) nie może anulować 
niewątpliwych zalet dynamicznej wykładni konstytucji i pozytywnych możliwości, 
jakie ona stwarza.

Dla równowagi należy jednak zaznaczyć, że także koncepcje statycznej wykładni 
konstytucji – z założenia ściślej przestrzegającej materialnej praworządności – można 
poddać krytyce. Główny zarzut dotyczy tego, że ustalenie woli rzeczywistego (fak-
tycznego) prawodawcy jest co najmniej utrudnione, jeżeli nie niemożliwe, a to z uwagi 
na to, że tym jest na ogół ciało instytucjonalne o charakterze kolektywnym, przy czym 
rezultat prac ustawodawczych nie jest sumą intencji, wiedzy, czy woli poszczególnych 
parlamentarzystów i nie daje się do tej sumy zredukować. W konsekwencji termin 
„wola prawodawcy” nie ma takiego samego znaczenia, jak w przypadku terminów od-
noszących się do intencji podmiotów indywidualnych43. Dodatkowo należy zauważyć, 
że nawet gdyby wolę faktycznego ustawodawcy udało się w jakiś sposób zrekonstru-
ować, to może się ona okazać nieaktualna i nieadekwatna do aktualnej woli suwerena, 
na co odpowiedzią jest właśnie możliwość posłużenia się metodami wykładni dyna-
micznej. Co więcej, trudności w rekonstrukcji rzeczywistych poglądów ustawodawcy 
pozwalają postawić także podejściu statycznemu zarzut ryzyka powstawania sytuacji, 
w których za fasadą argumentacji odwołującej się do woli prawodawcy faktycznego, 
kryć się będą poglądy samego interpretatora44.

5. Wykładnia konstytucji a procesy polityczne

W uwagi na silne powiązanie sądownictwa konstytucyjnego i polityki, należy pamię-
tać, że w stosunku do wykładni konstytucji bardzo często podnoszony jest postulat 

41  G. Maroń, Oryginalizm Antonina Scalii…, s. 32.
42  Ibidem.
43  T. Grzybowski, Wpływ zmian prawa…, s. 82‒91.
44  Ibidem.
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tzw. political expectations. Wykładnia sądu konstytucyjnego – głównego przecież inter-
pretatora ustawy zasadniczej – zwłaszcza w dobie głębokich reform ustroju państwa45, 
jest traktowana jako zaczyn tych reform i ich stymulator, a jednocześnie reformy te 
sprawiają, że wykładnia przybiera określoną postać i kierunek46. Wyraźnie wskazuje 
się w doktrynie, że istnieje realna tendencja do włączania wykładni prawa – a przede 
wszystkim właśnie konstytucji – do procesu przekształceń systemowo-ustrojowych47. 
Zauważenie tej tendencji także stanowi pewną wskazówkę odnośnie wyboru właści-
wych dla ustawy zasadniczej metod wykładni.

Teza o nierozerwalnym powiązaniu sądów konstytucyjnych z zachodzącymi pro-
cesami politycznymi pozostaje bowiem spójna z przedstawioną powyżej koncepcją 
dynamicznej wykładni konstytucji i stanowi kolejny argument uzasadniający jej sto-
sowanie. Należy przy tym podkreślić, że 

prawo, wkraczając na coraz to nowe dziedziny, sprawiając, że rzeczywistość jest 
coraz bardziej zjurydyzowana, a więc czyniąc to, co bywa nazywane kolonizacją 
poszczególnych segmentów rzeczywistości, sprawia, że mamy do czynienia z ko-
niecznością konfrontowania w ramach wykładni konstytucyjnej coraz to nowych 
zasadniczych problemów. Nie są one w sposób wyraźny, jednoznaczny sformuło-
wane w samej konstytucji, ale mogą być rozwiązywane w oparciu o zasady wypro-
wadzone z wartości i aksjologii ustawy zasadniczej. Towarzyszy temu konfrontacja 
zasad, która zawsze wymaga poszukiwania pewnych kryteriów wartościujących 
pomiędzy regułami, które sytuują się na podobnym poziomie, na podobnej płasz-
czyźnie. Nie istnieje prawdopodobnie raz na zawsze ustalona hierarchia. Jeżeli mamy 
do czynienia z zasadą konstytucyjną, to ona poprzez konfrontację z innymi będzie 
wymagała specyficznej metodologii wykładni48. 

Kolejną zatem osobliwością ustawy zasadniczej, w znaczący sposób wpływającą 
na wybór właściwych metod jej stosowania, jest dalece silniejszy jej związek z aktu-
alną sytuacją polityczną, aniżeli ma to miejsce w przypadku innych aktów prawnych. 
Konstytucja tak jak nie funkcjonuje w próżni społecznej i powinna, w scharaktery-
zowany powyżej dynamiczny sposób, być możliwa do dostosowania do aktualnych 
potrzeb społeczeństwa, tak samo nie funkcjonuje w próżni politycznej. Niezależnie 
bowiem od tego, jak pejoratywne skojarzenia może wzbudzać tego typu teza, oczywi-
stym i niepodlegającym w zasadzie dyskusji jest fakt, że sąd konstytucyjny – nie tylko 
w aktualnych polskich realiach – jest w dużej mierze organem politycznym. W kon-
sekwencji dokonywana przez sąd ten wykładnia norm konstytucyjnych siłą rzeczy, 
w pewnym choćby stopniu, odwołuje się mniej lub bardziej bezpośrednio do bieżących 
warunków politycznych. Pamiętać przy tym trzeba, że także każdy sąd konstytucyjny 
działa w określonej rzeczywistości, a więc w sposób zupełnie naturalny rzeczywistość 

45  Była o tym już częściowo była mowa we Wstępie, w którym zaznaczono, że w Polsce zagadnienia 
sposobu wykładni ustawy zasadniczej nabrały szczególnego znaczenia właśnie w czasach transformacji 
ustrojowej, głównie na początku lat dziewięćdziesiątych.

46  M. Safian, Wyzwania…, s. 71‒74.
47  Ibidem.
48  Ibidem.
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ta w pewnym choćby stopniu oddziałuje na jego orzecznictwo i konkretne rozstrzy-
gnięcia. Tym samym nie sposób uciec od możliwości wpływania poprzez odpowiednią 
wykładnię ustawy zasadniczej na kształtowanie wielu procesów w realiach aktualnej 
sytuacji politycznej.

6. Podsumowanie

Oddziaływanie konstytucji na system prawny jest zjawiskiem złożonym i nie spro-
wadza się wyłącznie do wykładni i stosowania jej przepisów jako takich, ale polega 
na interpretacji wszelkich przepisów danego systemu prawnego zgodnie z zasadami 
i wartościami ustawy zasadniczej, a więc w zgodzie z właściwą dla każdej konstytu-
cji aksjologią49. Niemniej jednak, zasady czy założenia przyjmowane przy wykładni 
konstytucji mają bardzo duże znaczenie dla ustalenia ostatecznego brzmienia norm 
z tego aktu wynikających. Tekst konstytucji jako obiekt wykładni jest w każdym chyba 
systemie prawnym tekstem wyjątkowym i niezwykle specyficznym, co w mojej ocenie 
w sposób oczywisty wymaga także posłużenia się specyficznymi, właściwymi wyłącz-
nie dla tego aktu prawnego regułami wykładni. Wynika to przede wszystkim z dużej 
ogólności, otwartości tekstowej i ze znacznego nasilenia elementami aksjologicznymi 
treści przepisów ustawy zasadniczej, a także z jej trwałości i ukierunkowania na dłu-
gotrwałe obowiązywanie w czasie oraz z tego, że przepisy ustawy zasadniczej normują 
niezwykle doniosłe kwestie, takie jak ustrój państwowy oraz status jednostki, a takie 
ustalenia nie mogą być czynione w oderwaniu od realiów życia społecznego, czy poli-
tycznego. W kontekście omawianej w niniejszym artykule problematyki warto także, 
jako uzupełnienie powyższych rozważań, nie zagłębiając się szerzej w to zagadnienie, 
zaznaczyć, że pewną rolę w procesie wykładni konstytucji pełni specyficzna systema-
tyka – jeżeli bowiem analiza gramatyczna pewnego przepisu nie doprowadza do pełnej 
rekonstrukcji normy konstytucyjnej, to wówczas niejednokrotnie decydujące znacze-
nie może mieć fakt, w którym rozdziale, tytule, czy części konstytucji ów przepis się 
znajduje, jaką część ta nosi nazwę, a także w którym miejscu ustawy zasadniczej jest 
umieszczona50. Różnica w interpretacji konstytucji w porównaniu do innych aktów 
normatywnych sprowadza się przede wszystkim do liczby założeń interpretacyjnych, 
które muszą być przyjęte w procesie wykładni dla ustalenia treści jednoznacznej nor-
my prawnej51. Co więcej, każdy interpretator konstytucji siłą rzeczy musi, ustalając 
jej znaczenie, uwzględnić zastaną rzeczywistość i zmieniające się warunki społeczne. 
Z zaprezentowanych w artykule różnych możliwych podejść do problemu wykładni 

49  M. Safjan, Wprowadzenie…, s. 73.
50  Każda konstytucja, a w szczególności konstytucja zupełna, a więc wyczerpująca całokształt lub 
znaczną większość materii tradycyjnie zaliczanej do materii konstytucyjnej, jest tworzona w sposób 
nieprzypadkowy i w dużym stopniu zaplanowany. Wynika stąd, że wszystkie ustawy zasadnicze two-
rzone są z zastosowaniem pewnej systematyki, lepszej lub gorszej, ale jednak zawsze, choćby w pewnym 
stopniu, planowanej, a sama ta systematyka może odgrywać pewną rolę w procesie interpretowania 
ustawy zasadniczej. P. Sarnecki, Systematyka konstytucji [w:] Charakter i struktura norm konstytucyjnych, 
red. J. Trzciński, Warszawa 1997, s. 20, 26‒27.

51  P. Tuleja, Interpretacja konstytucji…, s. 487. 
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ustawy zasadniczej zdecydowanie najbardziej przekonujący jest ten, przyjmujący choć-
by w pewnej mierze kreujący, nie zaś wyłącznie odtwórczy charakter tej wykładni. 
Uzasadniony jest w związku z tym wniosek, zgodnie z którym konstytucja w działaniu 
jest współtworzona przez jej interpretatorów, w szczególności przez sądy konstytucyjne, 
i to niezależnie od przyjętej ideologii wykładni52. 

*  *  *

The Constitution in Action. The Specificity of Interpretation of the Constitution

The purpose of this article is to analyze some specific methods of interpretation of the consti-
tution. According to the author, because of the specific position of the constitution in the hier-
archy of sources of law and its specific role for the whole legal system, it is justified to interpret 
its provisions differently, comparing to other legal acts. Special attention is paid to the idea 
of interpreting the constitution in a dynamic way. Additionally, the article refers to the influ-
ence of the policy processes on the interpretation of the constitution.

Key words: interpretation of the constitution, dynamic interpretation of law

52  S. Wronkowska, O niektórych osobliwościach…, s. 19.


