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Wprowadzenie

Wykład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego powinien zająć w progra-
mie studiów prawniczych ważne miejsce. Stanowi ono jedną z najstarszych dzie-
dzin prawa znanych ludzkości. Początków tej dyscypliny prawniczej można szukać 
już w starożytnej Grecji. Dążenie bowiem do poznania zasad jakimi rządzą się są-
siednie ludy, ich instytucji polityczno-ustrojowych dość szybko zaczęło przyciągać 
ludzką uwagę. W przypadku naszego państwa tradycje prawa konstytucyjnego po-
równawczego także sięgają daleko swoimi korzeniami. Świadectwem tego są liczne 
przekazy czynione przez podróżników czy posłów do obcych państw o ich ustro-
jach i porównywanie ich z urządzeniem politycznym Polski.

Pod koniec XIX w. została wydana pierwsza polska praca poświęcona synte-
tycznemu opisowi obcych państw (A. Okolski, Ustrój państw europejskich i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1888). Prawo konstytucyjne porów-
nawcze rozwijało się także przez cały wiek dwudziesty nie bacząc na różne porząd-
ki ustrojowe w tym czasie, stopniowo torując sobie drogę, jako samodzielny przed-
miot uniwersytecki. Obecnie na kilku uniwersytetach istnieją odrębne katedry lub 
zakłady, które w szczególności zajmować się mają rozwijaniem nauki i dydaktyki 
w tym zakresie (UJ, UKSW i UŁ). Stąd przedmiot ten powinien dziś być integral-
nym elementem edukacji młodego polskiego prawnika. Jego braku w programie 
studiów nie można uzasadniać – tak dziś modną tendencją – do ograniczania licz-
by godzin i nacisku na źle pojmowaną praktyczność studiów prawniczych. Praw-
nik bowiem, pozbawiony takich przedmiotów będzie tylko wąskim profesjonalistą, 
nie będzie jednak zdolny do wpływania na kształt instytucji prawnych, wytyczania 
ich nowych kierunków odpowiadających duchowi czasów. Wykład taki stanowi 
także idealne wprowadzenie do obecnych na polskich wydziałach prawa, przed-
miotów specjalizacyjnych poświęconych porównawczemu prawu konstytucyjne-
mu. W tym zakresie student ma okazję zapoznać się z możliwością różnorodnego 
(i równie uprawnionego) spojrzenia na taki sam problem ustrojowy. Waga przed-
miotów poświęconych obcemu prawu konstytucyjnemu, zarówno mającemu wy-
miar bardziej teoretyczno-instytucjonalny prawa konstytucyjnego porównawczego, 
jak też będących szczegółową analizą obcych porządków konstytucyjnych, ustro-
jów konstytucyjnych państw współczesnych jest tym ważniejsza, że szczegółowe 
rozwiązania prawne ulegają współcześnie dość częstym zmianom, nie zmienia się 
jednak – a przynajmniej nie równie często – doktrynalna czy teoretyczna podbudo-
wa tychże instytucji. Stąd właśnie dobra znajomość doktryn prawa konstytucyjne-
go porównawczego, pozwala prawnikowi być również przygotowanym do udzia-
łu w reformowaniu instytucji konstytucyjnych – w przypadku kiedy rozwój życia 
państwowego niesie taką konieczność. 
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Zasadność prowadzenia wykładu poświęconego prawu konstytucyjnemu po-
równawczemu nie powinna być poddawana w wątpliwość szczególnie dziś, w do-
bie globalizacji. Zdobyta w tym zakresie wiedza pozwala na wyposażenie jego słu-
chacza w niezbędny aparat umożliwiający zrozumienie wielu obowiązujących  
i przyjmowanych w innych państwach rozwiązań ustrojowych. Naucza ona także 
wrażliwości na możliwość odmiennego – także w ramach ogólnie pojętego reżimu 
demokratycznego – uregulowania wielu kwestii ustrojowych. Posiadanie wiedzy  
z tego zakresu ułatwia również prowadzenie dyskusji dotyczącej określonych roz-
wiązań polityczno-ustrojowych, które znajdują swój wyraz w przyjmowanych ak-
tach prawnych. 

Inicjatywa napisana tej pracy zrodziła się w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 
Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Grono Au-
torów obejmuje także inne osoby z Katedrą współpracujące. 

Książka została podzielona na piętnaście rozdziałów. Objęto nimi całość pod-
stawowych zagadnień związanych z prawem konstytucyjnym porównawczym.  
W książce przyjęty został układ, który z powodzeniem może być stosowany w ra-
mach prowadzenia wykładu z tego przedmiotu. Rozpoczyna się on od przedsta-
wienia same prawa konstytucyjnego porównawczego oraz różnych kultur praw-
nych, dzięki którym wykształciło się bogactwo rozwiązań ustrojowych. Później 
przedstawiane są kolejne instytucje prawa konstytucyjnego porównawczego. Swo-
ją uwagę skoncentrowaliśmy na systemach ustrojowych opartych o dorobek demo-
kratycznego konstytucjonalizmu. Wyznaczone naturą tej książki ramy objętościowe 
poszczególnych rozdziałów nie pozwoliły oczywiście zawrzeć w nich wszystkich 
interesujących rozwiązań ustrojowych znanych nauce o ustrojach państwowych. 
Zmuszały Autorów do dokonywania pewnej selekcji, czy uogólniania pewnych 
problemów posiadających rozbudowaną bazę teoretyczną. Rozdziały zostały jed-
nak wyposażone w obszerne wskazania bibliograficzne, dzięki, którym zaintereso-
wany Czytelnik z łatwością będzie mógł pogłębić swoją wiedzę w interesującym go 
aspekcie. Po każdym z rozdziałów znajdują się pytania testowe. Ogółem Czytelnik 
znajdzie w tym opracowaniu blisko tysiąc pytań testowych wraz z kartami odpo-
wiedzi. Taka ilość pytań pozwala na objęcie nimi nie tylko podstawowych zagad-
nień związanych z tematyką książki, ale także pytań nie raz bardzo szczegółowych.

Redaktorzy wyrażają nadzieję, że oddawana do rąk Czytelników pozycja będzie 
dla Nich dobrą pomocą w przygotowaniu do egzaminu z Prawa Konstytucyjnego 
Porównawczego oraz pokrewnych przedmiotów prowadzonych na takich kierun-
kach jak Administracja, Politologia, Stosunki Międzynarodowe czy Europeistyka.
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