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Przedmowa

Ostatnie dwie dekady to okres niezwykle interesujący w historii państw Europy 
Środkowej i Wschodniej, w tym również Polski. Zainicjowane przemiany politycz-
ne, społeczne i gospodarcze, a zwłaszcza otwarcie granic w ramach Unii Europej-
skiej spowodowały, że znajomość innych państw i ich organizacji stała się nie tyl-
ko pożyteczna, lecz wręcz konieczna. Poznaniu takiemu mogą służyć występujące 
na rynku księgarskim liczne i dobrze opracowane podręczniki poświęcone ustro-
jom państw współczesnych, zwłaszcza tych, których rozwiązania ustrojowe sta-
ły się wzorem do naśladowania ze względu na ich uniwersalny charakter lub ory-
ginalność. W związku z powyższym może nasunąć się naturalne pytanie, czy jest 
jeszcze miejsce na kolejne opracowanie poświęcone podobnej problematyce? Chy-
ba można przychylić się do opinii, że tak! Po pierwsze, przedstawiona publikacja 
nie jest typowym podręcznikiem i z założenia nie ma ambicji takim być. Zawar-
te w niej niezwykle zwięzłe opracowania ustrojów wybranych państw współcze-
snych mają charakter jedynie porządkujący i utrwalający. Temu ostatniemu celowi 
służą zamieszczone na końcu każdego tekstu, opisującego konkretne państwo, ze-
stawy pytań sprawdzających. Po drugie, obok państw wielokrotnie już opisanych, 
takich jak Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczo-
ne i Rosja występują również te mniej znane, a uwzględnione z istotnych jak się 
nam wydaje przyczyn. 

I jak Łotwa została uwzględniona jako reprezentant państw nadbałtyckich. Wy-
bór Łotwy wynika z tego, że jej Konstytucja z 1922 r., obowiązująca do dzisiaj, jako 
jedna z pierwszych w Europie przewidziała w dość istotnym zakresie możliwość 
sięgania po instrumenty demokracji bezpośredniej, w tym inicjatywę ludową. Do-
datkowo „trwałość” tej Konstytucji, powrót do niej po latach sowieckiego zniewo-
lenia, pokazuje jej wartość, możliwość stosowania w zmieniających się warunkach 
społeczno-politycznych w pewnym stopniu jest ona też dobrym przykładem kon-
stytucji uchwalonej po I wojnie światowej. 

Państwa skandynawskie przodują w wielu dziedzinach, stąd zainteresowanie 
przyjętymi tam rozwiązaniami ustrojowymi jest niejako naturalne. Ze względów 
objętościowych wybrana została spośród nich Finlandia, państwo o długich trady-
cjach demokratycznego konstytucjonalizmu, jeden z pierwszych krajów, które przy-
znały prawa wyborcze kobietom (jeszcze w okresie unii z Rosją). Jednocześnie jest 
to państwo, które stosunkowo niedawno (1999 r.) przyjęło nową konstytucję, zmie-
niającą dość istotnie ustrój państwa wobec rozwiązań przyjętych w 1919 r. (osłabio-
no m.in. pozycję Prezydenta).

Uwzględnienie w naszym opracowaniu dydaktycznym Węgier wynika z uchwa-
lenia niedawno przez to państwo nowej Konstytucji, która zastąpiła poprzednią, 
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wielokrotnie nowelizowaną, stalinowską ustawę zasadniczą. W ten sposób skoń-
czył się na Węgrzech okres swoistego prowizorium konstytucyjnego, z jakim mieli-
śmy również do czynienia w Polsce do 1997 r. W wyniku tego zmianie uległ ustrój  
konstytucyjny tegoż państwa, m.in. wzmocniona została pozycja Prezydenta, 
zmniejszono kompetencje tamtejszego Sądu Konstytucyjnego (do niedawna jedne 
z większych w Europie).  

Uwzględnienie Portugalii, jako jednego z państw omawianych w opracowaniu 
wynika z tego, że konstytucja tego państwa zawiera kilka oryginalnych rozwiązań 
ustrojowych (np. unormowanie statusu opozycji, utrata mandatu przez posła wsku-
tek zmiany „barw” partyjnych, dość szeroki zakres niezmienialnych postanowień 
konstytucji). Dodatkowo uwzględnienie tego państwa, które podobnie jak Polska 
przeszło od ustroju niedemokratycznego do demokracji z ustrojem parlamentarno- 
-prezydenckim umożliwi spojrzenie na to, jakie rozwiązania przyjęli Portugalczycy 
wchodząc na drogę przemian ustrojowych, a jakie Polacy.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest głównie dla studentów prawa, admini-
stracji, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Jej zadaniem jest uka-
zanie różnorodnych rozwiązań w sposób jak najbardziej przystępny, a jednocześnie 
dający pojęcie o różnorodności rozwiązań ustrojowych przyjętych w opracowanych 
państwach. 

Autorami zamieszczonych tekstów są pracownicy i doktoranci Katedry Prawa 
Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych Wy-
działu Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. 
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