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Diritto Costituzionale. Aggiornato alla L. 4 febbraio 
2005, n. 11, Edizioni Giuridiche SIMONE, Napoli 2005.

Wydawnictwo Prawne SIMONE, istniejące od trzydziestu lat, jest 
leaderem wśród włoskich wydawnictw prawniczych. Charakteryzuje je 
m.in. to, iż książki są opracowywane przez zespół ekspertów z danej dziedziny 
prawa, współpracujących stale z wydawnictwem. Omawiana tu edycja 
Diritto Costituzionale powstała pod kierunkiem naukowym prof. Federico 
del Giudice.

Książka składa się z czterech części podzielonych dalej na rozdziały: 
część I: Nozioni di teoria generale del diritto e storia costituzionale italiana 

CPojęcia teorii ogólnej prawa i historii konstytucjonalizmu włoskiego)-,
część II: Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale dello Stato 

italiano (Organy konstytucyjne i rangi konstytucyjnej państwa włoskiego)-, 
część III: Le autonomie territoriali (Autonomie terytorialne)-, 
część IV: /  diritti e liberta costituzionali (Prawa i wolności konstytucyjne). 
Praca ta jest przede wszystkim podręcznikiem prawa konstytucyjnego. 

Jednak od opracowań standardowych różni się tym, że każdy rozdział, oprócz 
zagadnień konstytucyjnych, zawiera teksty odpowiednich aktów normatyw
nych, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz stanowisko doktryny odnoś
nie do rozważanej problematyki. Książka została uaktualniona o najważniejsze 
uchwalone w ostatnim czasie akty prawne, np. Decreti legislativi z 15 kwietnia 
2005 r. (n. 76 i 77), dotyczące definicji norm ogólnych w materii prawo- 
obowiązek edukacji i następstwo szkoła-praca; Legge z 11 lutego 2005 r. (n. 15), 
zmieniająca nieznacznie proces administracyjny; Legge z 4 lutego 2005 r. (11) 
na temat norm ogólnych dotyczących uczestnictwa Włoch w procesie nor
matywnym Unii Europejskiej i procesów wykonania obowiązków wspólno
towych (akt ten wprowadził m.in. nowe reguły w relacji pomiędzy państwem, 
regionami i Unią Europejską); Legge z 20 lipca 2004 r. (n. 215), regulująca 
konflikty interesów osób zajmujących najwyższe stanowiska.

Diritto Costituzionale to pierwsze opracowanie zawierające odniesienia do 
drugiej reformy Konstytucji Włoch (pierwsza, przeprowadzona w 2001 r., 
dotyczyła tytułu V Konstytucji), która dokonała zmiany całej części II Kon
stytucji, czyli objęła regulacją nie tylko wszystkie organy konstytucyjne, ale 
także kwestię przyznania i obszaru autonomii samorządu terytorialnego w ich 
relacjach z rządem.



268 Recenzje i omówienia

Książka ta jest niewątpliwie wartościową pozycją dla tych wszystkich, 
których interesuje system prawny Włoch oraz aktualne rozwiązania nor
matywne na tle przepisów Konstytucji Włoch i zagadnień z zakresu prawa 
kon stytu cyj n ego.
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