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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz
wydawnictwo c.h. beck, warszawa 2009

Znana i bardzo ceniona seria wydawnicza Komentarze Becka wzbogaciła się w 2009 r. 
o kolejną wartościową pozycję, jaką jest komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. autorstwa Bogusława Banaszaka. Publikacja ta zasługuje na 
szczególną uwagę, w polskim piśmiennictwie nie było bowiem, jak dotąd, opracowania 
o takiej objętości, ale i poziomie. Wkrótce po uchwaleniu i wejściu w życie obowiązującej 
ustawy zasadniczej ukazały się autorskie komentarze Wiesława Skrzydły1, Piotra Winczorka2 
oraz zbiorowa praca pod red. Jana Bocia3. Są to opracowania ograniczające się w zasadzie 
do skrótowego ogólnego omówienia przepisów, bez odwoływania się do praktyki, która 
dopiero rodziła się w praktyce stosowania Konstytucji głównie w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i lite-
ratury4. W latach 1999–2007 w formie kołobloku ukazał się również, wyjątkowo obszerny, 
planowany początkowo jako czterotomowy, a ostatecznie pięciotomowy komentarz pod 
red. Leszka Garlickiego, którego współautorami są tak wybitni konstytucjonaliści, jak: 
Kazimierz Działocha, Paweł Sarnecki, Wojciech Sokolewicz i Janusz Trzciński5. Opraco-
wanie to stanowi znaczące dzieło naukowe, w którym wykorzystane są zainteresowania 
badawcze poszczególnych autorów. Dzięki temu zawiera ono nie tylko bardzo rzetelną 
interpretację poszczególnych komentowanych przepisów, ale również rozważania teore-
tyczne, historyczne oraz porównawcze, a sporadycznie również politologiczne; bogato 
wykorzystywane jest w nim również orzecznictwo nie tylko polskich sądów i Trybunału 
Konstytucyjnego, ale również sądów międzynarodowych, w tym zwłaszcza Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka. Na rynku wydawniczym wyraźnie brakowało natomiast 
komentarza „pośredniego”, który wyszedłby poza skrótową wykładnię komentowanych 
przepisów, ale jednocześnie nie zawierał tak wielu rozważań, które w szczególności dla 
praktyków nie zawsze są tak bardzo przydatne w ich codziennej pracy. 

Recenzowany komentarz Bogusława Banaszaka wypełnia dlatego niewątpliwą lukę, 
z jaką mieliśmy do czynienia w polskim piśmiennictwie. Ze względu na swoje liczne 
walory nie można jednak twierdzić, iż zwłaszcza w zestawieniu z komentarzem pod red. 
Leszka Garlickiego jest on z założenia adresowany do innego kręgu odbiorców, gdyż w 
skróconej wprawdzie formie, ale wydaje się zaspakajać te same potrzeby sięgających do 
niego osób. Można dlatego powiedzieć, że czyni on zadość oczekiwaniom teoretyków, 
jak i przede wszystkim praktyków, którym na co dzień potrzebne jest opracowanie, do 
którego będą mogli łatwo sięgnąć, aby znaleźć odpowiedź na rodzące się w ich pracy 
pytania i wątpliwości.

1 W. S k r z y d ł o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 1998.
2 P. W i n c z o r e k, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 

2000; (wyd. 2 – rozszerzone, Warszawa 2008). 
3 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, pod. Red. J. Bocia, Wrocław 

1998.
4 Pewne rozszerzenie treści właśnie o orzecznictwo, ale i porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych 

państwach zawiera drugie wydanie komentarza Piotra Wieczorka. P. W i n c z o r e k, Komentarz do Konstytucji 
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Pisanie komentarza do każdego aktu prawnego, jest niewątpliwie zadaniem niezwykle 
trudnym, gdyż podporządkowanym wielu zasadom. Należy w nim bowiem podnieść szereg 
bardzo różnorodnych zagadnień, ale zarazem wymaga on ujęcia bardzo syntetycznego 
i klarownego. We w miarę krótkim tekście zawrzeć należy przecież zarówno interpretację 
zawartych w omawianych przepisach norm oraz przedstawić (a przynajmniej zasygna-
lizować) odmienne poglądy przedstawicieli doktryny, zająć własne stanowisko w tych 
sporach, jak i przywołać najważniejsze orzecznictwo, w tym zwłaszcza, gdy ma miejsce 
chwiejność linii orzeczniczej. Niezbędne współcześnie jest ukazanie oddziaływania prawa 
międzynarodowego, a w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej (Wspólnocie 
Europejskiej), jak i Radzie Europy przede wszystkim szeroko pojętego prawa europej-
skiego. Oczekuje się również objaśnień historycznych, a w przypadku konstytucji także 
politologicznych. Nie jest również obojętne zachowanie niezbędnych proporcji między 
tymi rozważaniami, aby stanowiąca jądro komentarza wykładnia przepisów nie została 
przysłoniona dywagacjami o innym charakterze. Stale należy jednocześnie pamiętać, iż w 
równej mierze będą po niego sięgać teoretycy, ale może i przede wszystkim ma on służyć 
praktykom. Podjęcie się napisania komentarza jest dlatego przedsięwzięciem niesłychanie 
ambitnym, wymagającym jednocześnie dużego doświadczenia i posiadania wielu umiejęt-
ności. Jest to też praca wielomiesięczna, wymagająca jednocześnie stałego czuwania, czy 
powstałe wcześniej fragmenty nie zdezaktualizowały się i to nie ze względu na zmianę 
stanu prawnego, lecz głównie z uwagi na najnowszą praktykę, w tym orzecznictwo, jak 
i powstałe w międzyczasie różnorodne w swym charakterze opracowania przedstawicieli 
doktryny.

Autor recenzowanego Komentarza – Bogusław Banaszak, to konstytucjonalista 
o uznanym autorytecie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jest autorem, którego zaintere-
sowania naukowe są wyjątkowo rozległe i dotyczą wielu obszarów prawa konstytucyjnego, 
zaś dotychczasowy dorobek naukowy jest wręcz imponujący. Posiada również duże do-
świadczenie zawodowe pozanaukowe, gdyż wielokrotnie przychodziło mu pełnić funkcję 
eksperta, zaś aktualnie jest również Przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie 
Rady Ministrów X kadencji. Sprawia to, iż dostrzega on liczne problemy nie tylko z teo-
retycznego punktu widzenia, ale z wieloma spośród nich spotyka się również w praktyce. 
Wszystko to wyraźnie przekłada się na zawartość recenzowanej publikacji.

Merytoryczne odniesienie się do komentarzy do poszczególnych przepisów Konstytucji 
z racji ram recenzji nie jest oczywiście możliwe. Czynione tu uwagi mają dlatego charakter 
uogólniający i odnoszą się do wszystkich omówień. 

Cechą dobrego komentarza jest łatwość w odnalezieniu zawartości interesującej 
czytelnika. W recenzowanej publikacji niewątpliwie sprzyja temu zawarty na jej końcu 
indeks rzeczowy. Zawiera on przy tym nie tylko numer artykułu czy artykułów, w których 
uregulowana jest kwestia wskazana w haśle, ale również numer brzegowy umieszczony 
na marginesie, co ułatwia odnalezienie poszukiwanej treści w obrębie komentarza do 
poszczególnych przepisów, co ma szczególne znaczenie przy znacznym rozbudowaniu 
wielu wywodów.

Autor, co uważam za zasadne, prawie całkowicie wyeliminował z Komentarza 
rozważania historyczne, jak i w bardzo wyważonym zakresie wskazuje na rozwiązania 
występujące w innych państwach; są to zabiegi wspierające główny wywód, ale nie prze-
słaniające istoty komentarza. Uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na wykładni 
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obowiązujących norm konstytucyjnych. Dokonywana interpretacja uwzględnia wyrażone 
już stanowiska przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego, jak i wywody poczynione 
w orzecznictwie, zawiera jednak również wiele własnych sądów i przedstawienie odmien-
nego spojrzenia na komentowane przepisy. Jak na skondensowane rozważania jest to na 
ogół zabieg bardzo udany.

Na pochwałę zasługuje poprzedzenie każdego z rozdziałów Konstytucji krótkim wpro-
wadzeniem, bez którego zrozumienie znaczenia usytuowania regulowanej w nim proble-
matyki w całości postanowień ustawy zasadniczej, jak i przede wszystkim jego zawartości, 
byłoby ograniczone. W pracy zwraca jednocześnie uwagę pewne zróżnicowanie objętości 
komentarzy do poszczególnych artykułów. Z jednej strony bez wątpienia przesądza o tym 
ustrojowe znaczenie zawartej w nich regulacji, z drugiej natomiast strony należy również 
pamiętać o swobodzie Autora w przedstawianiu swojej oceny i stanowiska do komento-
wanego przepisu. Chociaż sygnalizowane zróżnicowanie jest zatem w pełni zrozumiałe, 
to jednak wydaje się, że w przypadku wielu komentarzy widoczne jest wyraźne ciśnienie 
wcześniejszych badań i publikacji, których autorem jest Bogusław Banaszak, przez co ich 
zakres stał się może nawet nadmiernie obszerny.

W Komentarzu wydają się dobrze zaakcentowane związki pomiędzy poszczególnymi 
artykułami Konstytucji. W moim przekonaniu w wielu miejscach można jednak zastana-
wiać się, czy nazbyt daleko posunięte nie jest omawianie regulacji ustawowej rozwijającej 
postanowienia ustawy zasadniczej. Jest dla mnie zrozumiałym, iż w opracowaniu o takiej 
objętości, a przede wszystkim z uwagi na jego adresatów, wkraczanie w ten obszar jest 
nie tylko nie do uniknięcia, ale jest to wręcz niezbędne, to jednak jestem zdania, iż nazbyt 
szczegółowe omawianie ustaw jest niepotrzebne. Praca jest bowiem komentarzem do po-
stanowień Konstytucji, nie zaś do uregulowanych w niej zagadnień. 

Podsumowując recenzję pragnę jeszcze raz podkreślić, iż Komentarz do Konstytucji 
RP z 1997 r. autorstwa Bogusława Banaszaka stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
teoretyków, a zwłaszcza praktyków. Jest to udana egzegeza przepisów prawa z widocznym 
ukierunkowaniem na praktykę i to nie tylko parlamentarną i orzeczniczą. Wydaje się to 
szczególnie ważne z uwagi na oddziaływanie na proces zgodnego z konstytucją stanowie-
nia i stosowania prawa, co jest bardzo istotne w związku z możliwością bezpośredniego 
stosowania ustawy zasadniczej. Autorowi w pełni udało się sprostać ambitnemu zadaniu, 
jakie sobie postawił. Jestem przekonany, że praca ta nie będzie stanowić jedynie ozdoby 
bibliotecznych półek, lecz będą po nią sięgać liczne rzesze prawników. 

Bogusław Banaszak


