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PREAMBUŁA

MY, pełnomocni przedstawiciele Narodu1 Republiki Mołdawii, de
putowani do Parlamentu, 

UWZGLĘDNIAJĄC wielowiekowe dążenia Narodu do życia w kra
ju suwerennym, wyrażone poprzez proklamowanie niepodległości 
Republiki Mołdawii,

MAJĄC na uwadze ciągłość państwowości ludu mołdawskiego w hi
storycznym i etnicznym kontekście stawania się przezeń Narodem,

DĄŻĄC do zabezpieczenia interesów obywateli o innym pochodzeniu 
etnicznym, którzy wraz z Mołdawianami stanowią Naród Republiki 
Mołdawii,

UZNAJĄC państwo prawa, pokój obywatelski, demokrację, godność 
człowieka, jego prawa i wolności, swobodny rozwój osobowości ludz
kiej, sprawiedliwość i pluralizm polityczny za najwyższe wartości,

BĘDĄC ŚWIADOMYMI naszej odpowiedzialności i zobowiązań 
wobec przeszłych, obecnych i przyszłych pokoleń,

POTWIERDZAJĄC nasze przywiązanie do wartości ogólnoludz
kich, pragnienie do życia w pokoju i zgodzie ze wszystkimi narodami 
świata i stosownie do powszechnie uznanych zasad i norm prawa 
międzynarodowego,

przyjmujemy Konstytucję Republiki Mołdawii, ogłaszając ją 
NAJWYŻSZYM PRAWEM SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA.

1 Dosłownie: „ludu”. Występujący w oryginale wyraz popor odpowiada francuskiemu 
peuple, bądź angielskimu people i ma inne znaczenie, niż polski wyraz naród (po rumuńsku: 
naţiune). Podobnie w dalszej części tekstu (przyp. tłum.).
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Tytuł I

ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1
Państwo Republika Mołdawii
(1) Republika Mołdawii jest państwem suwerennym i niepodle‑

głym, jednolitym i niepodzielnym.

(2) Formą rządów w państwie jest republika.

(3) Republika Mołdawii jest demokratycznym państwem prawa, 
w którym godność człowieka, jego prawa i wolności, swobodny 
rozwój osobowości ludzkiej, sprawiedliwość i pluralizm poli‑
tyczny są najwyższymi wartościami i są gwarantowane.

Artykuł 2
Suwerenność i władza państwowa
(1) Suwerenność narodowa należy do narodu Republiki Mołda‑

wii, który sprawuje ją bezpośrednio oraz przez swoje organy 
przedstawicielskie, w formach określonych w Konstytucji.

(2) Żadna osoba prywatna, żadna część narodu, żadna grupa spo‑
łeczna, żadna partia polityczna czy inna organizacja społeczna 
nie może sprawować władzy państwowej we własnym imieniu. 
Uzurpowanie władzy państwowej stanowi najcięższą zbrodnię 
przeciwko narodowi.

Artykuł 3
Terytorium
(1) Terytorium Republiki Mołdawii jest niezbywalne.

(2) Granice kraju są ustanowione w drodze ustawy organicznej2, 
z poszanowaniem powszechnie uznanych zasad i norm prawa 
międzynarodowego.

2 Patrz art. 72 ust. 3 lit. r (przyp. red.).
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Artykuł 4
Prawa i wolności człowieka
(1) Postanowienia Konstytucji o prawach i wolnościach człowieka 

są interpretowane i stosowane zgodnie z Powszechną Dekla‑
racją Praw Człowieka, z paktami i innymi umowami, których 
Republika Mołdawii jest stroną.

(2) W przypadku wystąpienia niezgodności między paktami 
i konwencjami o podstawowych prawach człowieka, których 
Republika Mołdawii jest stroną, a postanowieniami jej pra‑
wa wewnętrznego, pierwszeństwo przysługuje regulacjom 
międzynarodowym.

Artykuł 5
Demokracja i pluralizm polityczny
(1) Demokracja w Republice Mołdawii jest urzeczywistniana 

w warunkach pluralizmu politycznego i jest nie do pogodzenia 
z dyktaturą lub totalitaryzmem.

(2) Żadna ideologia nie może być uznana za oficjalną ideologię 
państwa.

Artykuł 6
Podział i współdziałanie władz
Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są w Republice 
Mołdawii rozdzielone i współdziałają w wykonywaniu przysługu‑
jących im kompetencji, zgodnie z postanowieniami Konstytucji.

Artykuł 7
Konstytucja najwyższym prawem
Konstytucja Republiki Mołdawii jest prawem najwyższym. Żadna 
ustawa, ani żaden inny akt normatywny sprzeczny z postanowie‑
niami Konstytucji nie ma mocy prawnej.

Artykuł 8
Przestrzeganie prawa międzynarodowego 
i umów międzynaro dowych
(1) Republika Mołdawii zobowiązuje się przestrzegać Karty 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i umów, których jest 
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stroną, a także opierać swoje stosunki z innymi państwa‑
mi na powszechnie uznanych zasadach i normach prawa 
międzynarodowego.

(2) Wejście w życie umowy międzynarodowej zawierającej posta‑
nowienia sprzeczne z Konstytucją powinno być poprzedzone 
dostosowaniem jej do tych postanowień.

Artykuł 9
Podstawowe zasady dotyczące własności
(1) Występuje własność publiczna i prywatna. Własność składa 

się z dóbr materialnych i intelektualnych.

(2) Własność nie może być wykorzystywana ze szkodą dla praw, 
wolności i godności człowieka.

(3) Podstawą gospodarki narodowej jest wolny rynek, swobodna 
działalność gospodarcza i uczciwa konkurencja.

Artykuł 10
Jedność narodu i prawo do tożsamości
(1) Fundamentem państwa jest jedność narodu Republiki Mołda‑

wii. Republika Mołdawii jest wspólną i niepodzielną ojczyzną 
wszystkich jej obywateli.

(2) Państwo uznaje i gwarantuje prawo wszystkich obywateli do 
zachowania, rozwoju i wyrażania swojej tożsamości etnicznej, 
kulturowej, językowej i religijnej.

Artykuł 11
Republika Mołdawii państwem neutralnym
(1) Republika Mołdawii proklamuje swoją stałą neutralność.

(2)  Republika Mołdawii nie dopuszcza rozmieszczania na swym 
obszarze sił zbrojnych innych państw.

Artykuł 12
Symbole państwa
(1) Republika Mołdawii posiada własną flagę, godło i hymn.

(2) Flaga Państwowa Republiki Mołdawii jest trójkolorowa. Kolory 
umieszczone są pionowo w następującym porządku, poczynając 

Tytuł I   ZASADY OGÓLNE
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od drzewca: niebieski, żółty, czerwony. W centrum, na żółtym 
pasie znajduje się Godło Państwowe Republiki Mołdawii.

(3) Godło Państwowe Republiki Mołdawii przedstawia prze‑
ciętą poziomo tarczę, wypełnioną w górnej części kolorem 
czerwonym, a w dolnej – niebieskim, na której przedsta‑
wiona jest głowa tura, mająca między rogami ośmioramien‑
ną gwiazdę. Po prawej stronie od głowy znajduje się róża 
o pięciu płatkach a po lewej odwrócony półksiężyc. Wszyst‑
kie przedstawione na tarczy elementy są koloru złote‑
go (żółtego). Tarcza umieszczona jest na piersi dzikiego 
orła, trzymającego w dziobie złoty krzyż (orzeł z krzyżem)  
i dzierżącego w prawych szponach zieloną gałązkę oliwną, 
a w lewych złote berło.

(4) Hymn Państwowy Republiki Mołdawii określa ustawa 
organiczna.

(5) Flaga, godło i hymn są symbolami państwowymi Republiki 
Mołdawii i są chronione przez ustawę.

Artykuł 13
Język państwowy, stosowanie innych języków
(1) Językiem państwowym Republiki Mołdawii jest język moł‑

dawski, którego pisownia oparta jest na alfabecie łacińskim3.

(2) Państwo uznaje i chroni prawo do zachowania, rozwoju i funk‑
cjonowania języka rosyjskiego oraz innych języków używanych 
na terytorium kraju.

(3) Państwo wspiera i promuje naukę języków używanych po‑
wszechnie w relacjach międzynarodowych.

(4) Zasady stosowania języków na obszarze Republiki Mołdawii 
określa ustawa organiczna.

Artykuł 14
Stolica
Stolicą Republiki Mołdawii jest miasto Kiszyniów.
3 Zob. w niniejszym opracowaniu: Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Mołdawii z dnia 
5 grudnia 2013 r. w sprawie wykładni artykułu 13 ust. 1 Konstytucji w związku z Preambułą 
Konstytucji oraz Deklaracją Niepodległości Republiki Mołdawii (przyp. red.).
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Tytuł II

PODSTAWOWE PRAWA, 
WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 15 
Powszechność
Obywatele Republiki Mołdawii korzystają z praw i wolności 
ustanowionych przez Konstytucję i inne ustawy, oraz wypełniają 
przewidziane przez nie obowiązki.

Artykuł 16
Równość
(1) Poszanowanie i ochrona jednostki stanowią podstawowy obo‑

wiązek państwa.

(2) Wszyscy obywatele Republiki Mołdawii są równi wobec prawa 
i wobec władz publicznych, bez względu na rasę, narodowość, 
pochodzenie etniczne, język, religię, płeć, poglądy, przynależ‑
ność polityczną, posiadany majątek i pochodzenie społeczne.

Artykuł 174

Obywatelstwo Republiki Mołdawii
(1) Nabycie, zachowanie lub utrata obywatelstwa Republiki Mołda‑

wii może nastąpić jedynie na warunkach określonych w ustawie 
organicznej.

(2) Nikt nie może w arbitralny sposób zostać pozbawiony oby‑
watelstwa ani prawa do jego zmiany.

4 Art. 17 w brzmieniu ustawy nr 1469‑XV z 21 listopada 2002 r., obowiązującej od 12 grud‑
nia 2002 r.
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Artykuł 185

Ochrona obywateli Republiki Mołdawii
(1) Obywatele Republiki Mołdawii korzystają z ochrony państwa, 

zarówno w kraju, jak i za granicą.

(2) Obywatele Republiki Mołdawii nie podlegają ekstradycji ani 
też wydaleniu z kraju.

Artykuł 196

Status prawny cudzoziemców i bezpaństwowców
(1) Cudzoziemcy i bezpaństwowcy mają te same prawa i obowiązki, 

co obywatele Republiki Mołdawii, z wyjątkami przewidzianymi 
ustawą.

(2) Cudzoziemcy i bezpaństwowcy mogą podlegać ekstradycji 
tylko na podstawie umowy międzynarodowej, na zasadach 
wzajemności albo mocą orzeczenia sądowego.

(3) Prawo azylu przyznaje się lub się go odmawia na warunkach 
określonych w ustawie i z poszanowaniem umów międzyna‑
rodowych, których Republika Mołdawii jest stroną.

Artykuł 20
Swobodny dostęp do wymiaru sprawiedliwości
(1) Każdy ma prawo do skutecznej ochrony swoich praw przez 

właściwe sądy, w przypadku naruszenia jego praw, wolności 
i interesów.

(2) Żadna ustawa nie może ograniczać dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.

Artykuł 21
Domniemanie niewinności
Każdą osobę oskarżoną o popełnienie przestępstwa uznaje się za 
niewinną, dopóki jej wina, zgodnie z prawem, nie zostanie udo‑
wodniona podczas publicznego procesu, w którym gwarantuje się 
jej wszystkie niezbędne do obrony środki. 

5 Art. 18 w brzmieniu ustawy nr 1469‑XV z 21 listopada 2002 r., obowiązującej od 12 grud‑
nia 2002 r.
6 Art. 19 w brzmieniu ustawy ww.
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Artykuł 22
Zakaz działania prawa wstecz
Nikt nie może być skazany za działania lub zaniechania, które 
w momencie ich popełnienia nie stanowiły przestępstwa. Nie może 
zostać również wymierzona kara surowsza niż ta, która przewi‑
dziana była w chwili popełnienia przestępstwa.

Artykuł 23
Prawo każdego do poznania swoich praw i obowiązków
(1) Każda osoba posiada zdolność prawną.

(2) Państwo zapewnia każdemu prawo do poznania swoich praw 
i obowiązków. W tym celu państwo publikuje i udostępnia 
wszystkie ustawy i inne akty normatywne.

Rozdział II 
PODSTAWOWE PRAWA I WOLNOŚCI

Artykuł 247

Prawo do życia oraz integralności fizycznej i psychicznej
(1) Państwo zapewnia każdej osobie prawo do życia oraz do in‑

tegralności fizycznej i psychicznej.

(2) Nikt nie może zostać poddany torturom ani okrutnym, nie‑
ludzkim albo poniżającym karom lub traktowaniu.

(3) Znosi się karę śmierci. Nikt nie może być skazany na taką karę 
ani poddany egzekucji.

Artykuł 25
Wolność osobista i bezpieczeństwo osobiste
(1) Wolność osobista i bezpieczeństwo osobiste są nienaruszalne.

(2) Przeszukanie, zatrzymanie lub aresztowanie osoby są dopusz‑
czalne wyłącznie w przypadkach i z zachowaniem procedur 
przewidzianych w ustawie.

7 Art. 24 zmieniony ustawą nr 351‑XV z 12 lipca 2001 r. oraz ustawą nr 185‑XVI 
z 29 czerwca 2006 r., obowiązującą od 14 lipca 2006 r.

Tytuł II   PODSTAWOWE PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI
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(3) Okres zatrzymania nie może przekroczyć 72 godzin8.
(4) Aresztowanie następuje na podstawie nakazu sądowego, na okres 

nie dłuższy niż 30 dni. Na warunkach określonych w ustawie, 
na legalność nakazu można wnieść odwołanie do sądu wyż‑
szej instancji. Okres aresztowania może zostać przedłużony 
tylko przez sędziego lub przez sąd, na warunkach określonych 
w ustawie, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy9. 

(5) Zatrzymany lub aresztowany jest bezzwłocznie powiadamiany 
o powodach zatrzymania lub aresztowania oraz – w możliwie 
najkrótszym czasie – o treści stawianych mu zarzutów; powody 
zatrzymania oraz zarzuty przedstawiane są wyłącznie w obec‑
ności wybranego lub wyznaczonego z urzędu obrońcy.

(6) Jeśli powody zatrzymania lub aresztowania wygasły, zwolnienie 
zatrzymanego lub aresztowanego jest obowiązkowe.

Artykuł 26
Prawo do obrony
(1) Zapewnia się prawo do obrony.
(2) Każdy człowiek, wobec naruszenia jego uprawnień i wolności, 

ma prawo do samodzielnego działania, przy użyciu zgodnych 
z prawem środków.

(3) Przez cały okres trwania procesu strony mają prawo korzystania 
z pomocy adwokata wybranego lub wyznaczonego z urzędu.

(4) Ingerencja w działania osób, które w granicach przewidzianych 
ustawą, realizują prawo do obrony, z mocy prawa podlega karze.

Artykuł 27
Prawo do swobodnego przemieszczania się
(1) Zapewnia się prawo do swobodnego przemieszczania się 

w obrębie kraju.

(2) Każdemu obywatelowi Republiki Mołdawii zapewnia się prawo 
do wyboru swojego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu 

8 Ust. 3 art. 25 w brzmieniu ustawy nr 351‑XV z 12 lipca 2001 r.
9 Ust. 4 art. 25 w brzmieniu ustawy ww.
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w dowolnej miejscowości kraju, do opuszczenia, emigracji 
i powrotu do kraju.

Artykuł 28
Życie osobiste, rodzinne i prywatne
Państwo szanuje i ochrania życie osobiste, rodzinne i prywatne.

Artykuł 29
Nienaruszalność mieszkania
(1) Miejsce zamieszkania jest nietykalne. Nikt nie może wkraczać 

lub przebywać w mieszkaniu lub miejscu przebywania danej 
osoby bez jej zgody.

(2) Odstępstwa od postanowień ust. (1) są dopuszczalne na mocy 
ustawy i w przypadkach gdy jest to niezbędne dla:

a) wykonania nakazu aresztowania lub orzeczenia sądowego;

b) usunięcia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu, integral‑
ności fizycznej lub mieniu danej osoby;

c) niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się epidemii.

(3) Przeszukania i wizje lokalne w miejscu pobytu mogą zostać 
zarządzone i przeprowadzone wyłącznie na podstawie ustawy.

(4) Zabrania się przeprowadzania przeszukań w nocy, chyba że 
popełnienie przestępstwa nie budzi wątpliwości.

Artykuł 30
Tajemnica korespondencji
(1) Państwo zapewnia tajemnicę listów, telegramów, innych prze‑

syłek pocztowych, rozmów telefonicznych, jak i innych prze‑
widzianych prawem środków komunikowania się.

(2) Odstępstwa od postanowień ust. (1) są dopuszczalne na mocy 
ustawy, gdy jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa 
narodowego, gospodarczego dobrobytu kraju, porządku pub‑
licznego oraz w celu zapobieżenia przestępstwu10.

10 Ust. 2 art. 30 w brzmieniu ustawy nr 351‑XV z 12 lipca 2001 r.
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Artykuł 31
Wolność sumienia
(1) Zapewnia się wolność sumienia. Winna być ona realizowana 

w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania.
(2) Wszystkie wyznania religijne są niezależne i w swojej or‑

ganizacji kierują się własnymi normami, spełniając warunki 
przewidziane ustawą.

(3) W stosunkach między wyznaniami religijnymi zabrania się 
okazywania jakichkolwiek przejawów wrogości.

(4) Wyznania religijne są autonomiczne, odrębne od państwa, 
i korzystają z jego wsparcia, w szczególności poprzez umożli‑
wienie praktykowania religii w wojsku, szpitalach, zakładach 
karnych, domach opieki i sierocińcach.

Artykuł 32
Wolność słowa i wypowiedzi
(1) Zapewnia się każdemu obywatelowi swobodę myśli, opinii, jak 

i swobodę publicznego wypowiadania się za pomocą słowa, 
obrazu lub w inny możliwy sposób.

(2) Swoboda wypowiedzi nie może naruszać czci, godności ani 
prawa innej osoby do własnych poglądów.

(3) Zakazane jest i podlega karze przewidzianej ustawą występo‑
wanie przeciwko i zniesławianie państwa i narodu, podżeganie 
do wojny napastniczej, nienawiści narodowej, rasowej lub re‑
ligijnej, nawoływanie do dyskryminacji, separatyzmu teryto‑
rialnego, przemocy publicznej, jak i inne działania zagrażające 
porządkowi konstytucyjnemu.

Artykuł 33
Wolność tworzenia
(1) Zapewnia się wolność twórczości artystycznej i naukowej. 

Twórczość nie podlega cenzurze.

(2) Prawo obywateli do własności intelektualnej, ich korzyści ma‑
terialne i osobiste, wynikające z różnych rodzajów twórczości 
intelektualnej, są chronione ustawą.
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(3) Państwo dąży do ochrony, rozwoju i upowszechniania osiągnięć 
narodowej i światowej kultury i nauki.

Artykuł 34
Prawo do informacji
(1) Prawo dostępu do każdej informacji o znaczeniu publicznym 

nie może być ograniczane.

(2)  Władze publiczne, w ramach przyznanych im kompetencji, 
zobowiązane są zapewnić rzetelne informowanie obywateli 
o sprawach publicznych, jak i o sprawach dotyczących ich 
interesów osobistych.

(3) Prawo do informacji nie może szkodzić działaniom służącym 
ochronie obywateli albo bezpieczeństwa narodowego.

(4) Środki masowego przekazu, zarówno państwowe, jak i prywatne, 
zobowiązane są do rzetelnego informowania opinii publicznej.

(5) Środki masowego przekazu nie podlegają cenzurze.

Artykuł 35
Prawo do nauki
(1)  Prawo do nauki zapewnia się za pośrednictwem obowiązkowego 

szkolnictwa powszechnego, szkolnictwa średniego i zawodo‑
wego, szkolnictwa wyższego, jak i innych form kształcenia 
i podwyższania kwalifikacji.

(2) Państwo zapewnia, na warunkach określonych w ustawie, prawo 
do wyboru języka kształcenia i edukacji.

(3) Zapewnia się naukę języka państwowego w placówkach oświa‑
towych wszystkich szczebli.

(4) Szkolnictwo państwowe jest bezpłatne.

(5) Placówki oświatowe, włącznie z niepaństwowymi, są ustanawiane 
i prowadzą działalność na warunkach określonych w ustawie.

(6) Instytucje szkolnictwa wyższego korzystają z prawa do 
autonomii.

(7) Państwowe szkolnictwo licealne, zawodowe i wyższe jest do‑
stępne dla każdego, odpowiednio do jego zdolności.
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(8) Państwo zapewnia, na warunkach określonych w ustawie, swo‑
bodę edukacji religijnej. Szkolnictwo państwowe ma charakter 
świecki.

(9) Pierwszeństwo w wyborze kierunku kształcenia dzieci przy‑
sługuje rodzicom.

Artykuł 36
Prawo do ochrony zdrowia
(1) Zapewnia się prawo do ochrony zdrowia.

(2) Podstawową opiekę medyczną państwo zapewnia bezpłatnie.

(3) Strukturę narodowego systemu ochrony zdrowia, jak i środki 
przeznaczone na ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego 
osób, określa ustawa organiczna.

Artykuł 37
Prawo do zdrowego środowiska
(1) Każdy ma prawo do środowiska naturalnego bezpiecznego dla 

życia i zdrowia, jak i do bezpiecznych artykułów spożywczych 
oraz przedmiotów użytku domowego.

(2) Państwo zapewnia każdemu prawo do swobodnego pozyski‑
wania i rozpowszechniania rzetelnych informacji na temat 
stanu środowiska naturalnego, warunków życia i pracy, jakości 
artykułów spożywczych oraz przedmiotów użytku domowego.

(3) Zatajanie lub fałszowanie wiadomości na temat czynników 
szkodliwych dla zdrowia ludzi jest zabronione z mocy prawa.

(4)  Osoby fizyczne i prawne ponoszą odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone na zdrowiu i w majątku danej osoby, w następstwie 
przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu.

Artykuł 38
Prawo do wybierania i do bycia wybranym
(1) Wola narodu stanowi podstawę władzy państwowej. Wola ta 

wyrażana jest w drodze wolnych wyborów, przeprowadzanych 
okresowo na podstawie powszechnego, równego i bezpośred‑
niego prawa wyborczego oraz w głosowaniu tajnym.
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(2) Prawo wybierania przysługuje obywatelom Republiki Mołdawii, 
którzy w dniu wyborów mają ukończone 18 lat, z wyjątkiem 
osób pozbawionych ustawą prawa wybierania.

(3) Prawo do bycia wybranym przysługuje obywatelom Republiki 
Mołdawii mającym prawo wybierania, i w trybie okreś lonym 
ustawą.

Artykuł 39
Prawo dostępu do funkcji publicznych
(1) Obywatele Republiki Mołdawii mają prawo do osobistego 

udziału w zarządzaniu sprawami publicznymi, jak i za pośred‑
nictwem swych przedstawicieli.

(2) Każdemu obywatelowi zapewnia się, przewidziany ustawą, 
dostęp do funkcji publicznych.

Artykuł 40
Wolność zgromadzeń
Wiece, demonstracje, manifestacje, procesje lub jakiekolwiek inne 
zgromadzenia są dopuszczalne i mogą być organizowane oraz mogą 
odbywać się wyłącznie w sposób pokojowy i bez broni.

Artykuł 41
Wolność partii i innych organizacji społeczno-politycznych
(1) Obywatele mogą w swobodny sposób zrzeszać się w partie 

i inne organizacje społeczno‑polityczne. Przyczyniają się one 
do określenia i wyrażenia woli politycznej obywateli, a także, 
na warunkach określonych w ustawie, uczestniczą w wyborach.

(2) Partie i inne organizacje społeczno‑polityczne są równe wobec 
prawa.

(3) Państwo zapewnia poszanowanie praw oraz prawnie uza‑ 
sad nionych interesów partii i innych organizacji społecz no‑ 
‑politycznych.

(4) Partie i inne organizacje społeczno‑polityczne, których cele 
lub działalność naruszają pluralizm polityczny, zasady państwa 
prawa, suwerenność i niepodległość, integralność terytorialną 
Republiki Mołdawii, są niekonstytucyjne.
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(5) Tajne stowarzyszenia są zabronione.

(6) Działalność partii politycznych, których członkami są cudzo‑
ziemcy jest zabroniona.

(7) Funkcje publiczne, których piastowanie pociąga za sobą zakaz 
członkostwa w partiach politycznych, określa ustawa organiczna.

Artykuł 42
Prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych
(1) Każdy pracownik w celu ochrony własnych interesów ma prawo 

do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych.

(2) Związki zawodowe są tworzone i działają zgodnie ze swoimi 
statutami oraz na warunkach określonych w ustawie. Służą one 
obronie zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów 
pracowników.

Artykuł 43
Prawo do pracy i ochrona pracy
(1) Każdy ma prawo do pracy, swobodnego wyboru miejsca pracy, 

do sprawiedliwych i zadowalających warunków pracy, jak i do 
ochrony przed bezrobociem.

(2) Pracownicy mają prawo do ochrony pracy. Środki ochronne 
dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy 
kobiet i młodzieży, ustanowienia minimalnej płacy w sferze 
gospodarki, cotygodniowego odpoczynku, płatnego urlopu 
wypoczynkowego, pracy w uciążliwych warunkach, jak też 
innych szczególnych sytuacji.

(3) Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 40 godzin.

(4) Gwarantuje się prawo do negocjacji w sprawach pracowniczych, 
jak i wiążący charakter porozumień zbiorowych.

Artykuł 44
Zakaz pracy przymusowej
(1) Praca przymusowa jest zakazana.

(2) Pracy przymusowej nie stanowią:



85

a) służba wojskowa lub działalność wykonywana w jej zastęp‑
stwie przez tych, którzy, zgodnie z ustawą, są zwolnieni 
z obowiązkowej służby wojskowej;

b) praca osoby skazanej, wykonywana w normalnych warunkach, 
w okresie pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia;

c) świadczenia pracy narzucone sytuacją powstałą wskutek 
klęsk żywiołowych lub innego niebezpieczeństwa, jak i te, 
które stanowią część normalnych obowiązków obywatel‑
skich, określonych ustawą.

Artykuł 45
Prawo do strajku
(1) Uznaje się prawo do strajku. Strajki mogą być ogłaszane je‑

dynie w celu ochrony pracowniczych interesów zawodowych 
o charakterze socjalnym i ekonomicznym.

(2) Ustawa określa warunki korzystania z prawa do strajku, jak 
i odpowiedzialność za nielegalne przeprowadzanie strajków.

Artykuł 46
Prawo do własności prywatnej i jej ochrona
(1) Gwarantuje się prawo własności prywatnej, jak i realizację 

wierzytelności państwa.

(2) Nikt nie może zostać wywłaszczony, poza przewidzianymi 
w ustawie przypadkami na rzecz użyteczności publicznej i za 
uprzednim sprawiedliwym odszkodowaniem.

(3) Mienie nabyte zgodnie z prawem nie podlega konfiskacie. 
Domniemywa się, iż mienie zostało nabyte zgodnie z prawem.

(4) Mienie służące przestępstwom lub wykroczeniom, jak również 
z nich pochodzące podlega konfiskacie jedynie na warunkach 
określonych w ustawie.

(5) Prawo własności prywatnej zobowiązuje do przestrzegania 
wymogów ochrony środowiska, zapewnienia dobrego sąsiedz‑
twa, jak i do przestrzegania jakichkolwiek innych powinności, 
które ustawowo spoczywają na właścicielu.

(6) Gwarantuje się prawo do dziedziczenia własności prywatnej.
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Artykuł 47
Prawo do pomocy i opieki społecznej
(1) Państwo zobowiązane jest do podejmowania działań, służą‑

cych osiąganiu przez każdego człowieka godnego poziomu 
życia, zapewniających jemu i jego rodzinie zdrowie i dobrobyt, 
włączając w to żywność, odzież, mieszkanie, opiekę medyczną 
i niezbędną pomoc społeczną.

(2) Obywatele mają prawo do ubezpieczenia na wypadek: bez‑
robocia, choroby, kalectwa, wdowieństwa, starości lub innych 
przypadków utraty środków utrzymania w następstwie zaist‑
nienia okoliczności od nich niezależnych.

Artykuł 48
Rodzina
(1) Rodzina stanowi naturalną i podstawową komórkę społeczną 

i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa.

(2) Podstawą rodziny jest związek małżeński zgodnie zawarty mię‑
dzy mężczyzną a kobietą, równych w prawach i obowiązkach 
rodziców w zapewnieniu wychowania, nauczania i wykształ‑
cenia dzieci.

(3) Warunki zawierania, rozwiązywania i unieważniania małżeń‑
stwa określa ustawa.

(4) Dzieci mają obowiązek troszczyć się o rodziców i udzielać im 
pomocy.

Artykuł 49
Ochrona rodziny i sierot
(1) Państwo, środkami ekonomicznymi oraz innymi środkami, 

wspiera zakładanie rodziny i wypełnianie przez nią nałożonych 
nań obowiązków.

(2) Państwo roztacza opiekę nad macierzyństwem, dziećmi i mło‑
dzieżą, i w tym celu wspiera rozwój odpowiednich instytucji.

(3) Utrzymanie, wykształcenie i wychowanie sierot oraz dzieci 
pozbawionych opieki rodzicielskiej spoczywa na państwie 
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i społeczeństwie. Państwo popiera i wspomaga działalność 
dobroczynną na rzecz tychże dzieci.

Artykuł 50
Ochrona matki, dzieci i młodzieży
(1) Matka i dziecko mają prawo do specjalnej pomocy i opieki. 

Wszystkie dzieci, w tym również te urodzone poza małżeń‑
stwem, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.

(2) Dzieci i młodzież korzystają ze specjalnego wsparcia w reali‑
zowaniu przysługujących im praw.

(3) Państwo zapewnia niezbędne świadczenia na rzecz dzieci i po‑
moc w opiece nad dziećmi chorymi lub niepełnosprawnymi. 
Inne formy pomocy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży 
określa ustawa.

(4) Wykorzystywanie małoletnich, zatrudnianie ich przy pracach 
negatywnie oddziaływujących na ich zdrowie lub moralność 
albo mogących narazić na niebezpieczeństwo ich życie lub 
prawidłowy rozwój jest zabronione.

(5) Władze publiczne zapewniają warunki swobodnego uczest‑
nictwa młodzieży w życiu społecznym, gospodarczym, kultu‑
ralnym i sportowym kraju.

Artykuł 51
Ochrona osób niepełnosprawnych
(1) Osoby niepełnosprawne korzystają ze szczególnej opieki ze 

strony całego społeczeństwa. Państwo zapewnia im normalne 
warunki leczenia, rehabilitacji, wychowania, kształcenia i in‑
tegracji społecznej.

(2) Nikt nie może zostać poddany przymusowemu leczeniu, z wy‑
jątkiem przypadków określonych w ustawie.

Artykuł 52
Prawo do składania petycji
(1) Obywatele mają prawo zwracać się do władz publicznych 

z petycjami składanymi wyłącznie w imieniu ich sygnatariuszy.
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(2) Utworzone zgodnie z prawem organizacje mają prawo do składa‑
nia petycji wyłącznie w imieniu zbiorowości, które reprezentują.

Artykuł 53
Uprawnienia osoby pokrzywdzonej przez organ 
władzy publicznej
(1) Osoba, której jakiekolwiek prawo zostało naruszone przez 

organ władzy publicznej, wskutek wydania przezeń decyzji 
administracyjnej lub nie ustosunkowania się w ustawowym 
terminie do złożonego wniosku, ma prawo do stwierdzenia 
naruszenia jego prawa, uchylenia decyzji administracyjnej 
i naprawienia szkody.

(2) W zakresie określonym ustawą państwo ponosi materialną 
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku błędów po‑
pełnionych w procesach karnych przez organy śledcze i sądy.

Artykuł 5411

Ograniczenia w korzystaniu z niektórych praw i wolności
(1) W Republice Mołdawii nie mogą zostać przyjęte ustawy, które 

znosiłyby lub naruszałyby podstawowe prawa i wolności czło‑
wieka i obywatela.

(2) Korzystanie z praw i wolności może zostać ograniczone wyłącz‑
nie ustawami, które spełniają powszechnie uznane zasady prawa 
międzynarodowego oraz gdy jest to konieczne dla ochrony 
interesów bezpieczeństwa narodowego, integralności teryto‑
rialnej, pomyślności gospodarczej kraju, porządku publicznego, 
zapobieżenia masowym rozruchom i przestępstwom, ochrony 
praw, wolności i godności innych osób, przeciwstawienia się 
rozpowszechnianiu poufnych informacji lub zagwarantowania 
autorytetu i bezstronności wymiaru sprawiedliwości.

(3) Postanowienia ust. (2) nie dopuszczają ograniczenia praw 
przewidzianych w artykułach 20–24.

(4) Ograniczenie powinno być proporcjonalne do sytuacji, która 
je wywołała i nie może ingerować w istotę danego prawa bądź 
wolności.

11 Art. 54 w brzmieniu ustawy nr 351‑XV z 12 lipca 2001 r.
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Rozdział III 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Artykuł 5512

Korzystanie z praw i wolności
Każdy korzysta ze swych praw i wolności konstytucyjnych w dobrej 
wierze, bez naruszania praw i wolności innych.

Artykuł 56
Wierność wobec kraju
(1) Wierność wobec kraju jest święta.

(2) Obywatele, którym powierzono funkcje publiczne, jak również 
wojskowi, są odpowiedzialni za rzetelne wypełnianie powie‑
rzonych im obowiązków i składają przysięgę w przypadkach 
przewidzianych ustawą.

Artykuł 57
Obrona Ojczyzny
(1) Obrona Ojczyzny jest prawem i najświętszym obowiązkiem 

każdego obywatela.

(2) Służba wojskowa jest pełniona w ramach sił zbrojnych prze‑
znaczonych do obrony narodowej, obrony granic i zachowania 
porządku publicznego, na warunkach określonych w ustawie.

Artykuł 58
Obciążenia finansowe
(1) Obywatele zobowiązani są uczestniczyć w wydatkach publicz‑

nych poprzez opłaty i podatki.

(2) Ustanowiony ustawą system podatkowy winien zapewniać 
sprawiedliwy podział obciążeń podatkowych.

(3) Nakładanie jakichkolwiek obciążeń w inny sposób niż ustawą 
jest zakazane.

12 Art. 55 w brzmieniu ustawy nr 351‑XV z 12 lipca 2001 r.

Tytuł II   PODSTAWOWE PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI
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Artykuł 59
Ochrona środowiska i zabytków
Ochrona środowiska, zachowanie oraz ochrona zabytków archi‑
tektury i kultury stanowią obowiązek każdego obywatela.
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Tytuł III

WŁADZE PUBLICZNE

Rozdział IV 
PARLAMENT

Część 1
Organizacja i funkcjonowanie

Artykuł 60
Parlament, najwyższy organ przedstawicielski i ustawodawczy
(1) Parlament jest najwyższym organem przedstawicielskim narodu 

Republiki Mołdawii i jedynym organem władzy ustawodawczej 
państwa.

(2) Parlament składa się ze 101 deputowanych.

Artykuł 61
Wybory do Parlamentu
(1) Wybory do Parlamentu są powszechne, równe, bezpośrednie 

i odbywają się w głosowaniu tajnym i dobrowolnym.

(2) Zasady organizacji i przeprowadzania wyborów określa ustawa 
organiczna.

(3) Wybory deputowanych do Parlamentu są przeprowadzane 
w ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu kadencji lub rozwiązaniu 
poprzedniego Parlamentu.

Artykuł 62
Prawomocność wyboru deputowanego
Sąd Konstytucyjny, na wniosek Centralnej Komisji Wyborczej, 
orzeka o ważności mandatów deputowanych lub, w przypadku 
naruszenia prawa wyborczego, o unieważnieniu mandatu.
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Artykuł 63
Kadencja
(1) Parlament jest wybierany na czteroletnią kadencję, która 

w przypadku wojny lub katastrofy może zostać przedłużona 
w drodze ustawy organicznej.

(2) Parlament zostaje zwołany przez Prezydenta Republiki Moł‑
dawii, w ciągu 30 dni od dnia wyborów.

(3) Mandat urzędującego Parlamentu ulega przedłużeniu do 
dnia pierwszego, przewidzianego prawem, posiedzenia nowo 
wybranego składu. W okresie tym nie mogą być dokonywane 
zmiany Konstytucji ani nie mogą być przyjmowane, zmieniane 
bądź uchylane ustawy organiczne.

(4) Projekty ustaw i propozycje poprawek wprowadzone do po‑
rządku obrad ustępującego Parlamentu przejmowane są przez 
nowy Parlament. 

Artykuł 64
Organizacja wewnętrzna
(1) Strukturę, organizację i funkcjonowanie Parlamentu określa 

regulamin. Środki finansowe Parlamentu są określone w za‑
twierdzonym przez niego budżecie.

(2) Przewodniczący Parlamentu jest wybierany w głosowaniu taj‑
nym, większością głosów wybranych deputowanych, na okres 
trwania kadencji Parlamentu. Może on zostać odwołany przez 
Parlament w każdej chwili, w głosowaniu tajnym, większością 
co najmniej dwóch trzecich głosów wszystkich deputowanych.

(3) Wiceprzewodniczący wybierani są na wniosek Przewodniczą‑
cego Parlamentu, po konsultacji z frakcjami parlamentarnymi.

Artykuł 65
Jawność posiedzeń
(1) Posiedzenia Parlamentu są jawne.

(2) Parlament może postanowić o tajności niektórych posiedzeń.
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Artykuł 66
Uprawnienia podstawowe
Parlamentowi przysługują następujące uprawnienia podstawowe: 

  a) uchwalanie ustaw, uchwał i rezolucji;

 b) zarządzanie referendów;

  c) dokonywanie wykładni ustaw i zapewnianie jednolitości 
regulacji prawnych na obszarze całego kraju;

 d) zatwierdzanie głównych kierunków wewnętrznej i zagra‑
nicznej polityki państwa;

  e) zatwierdzanie militarnej doktryny państwa;

  f ) sprawowanie kontroli parlamentarnej nad władzą wyko‑
nawczą, w formach i granicach określonych w Konstytucji;

 g) ratyfikowanie, wypowiadanie, zawieszanie obowiązywania 
i anulowanie umów międzynarodowych zawartych przez 
Republikę Mołdawii;

 h) zatwierdzanie budżetu państwa i kontrola jego wykonania;

  i) sprawowanie kontroli nad udzielaniem pożyczek państwo‑
wych, nad pomocą gospodarczą i pomocą innego rodzaju 
udzielaną innym państwom, nad zawieraniem umów w 
sprawie pożyczek z budżetu państwa i kredytów ze źródeł 
zagranicznych;

  j) dokonywanie wyboru i mianowania urzędników państwo‑
wych, w przypadkach przewidzianych w ustawie;

 k) ustanawianie orderów i medali Republiki Mołdawii;

  l) ogłaszanie częściowej lub powszechnej mobilizacji;

m) ogłaszanie stanu wyjątkowego, stanu oblężenia13 oraz wojny;

 n) wszczynanie dochodzeń i przesłuchań dotyczących wszel‑
kich spraw interesu publicznego;

13 Oryg. starea de asediu. Republikański model stanu nadzwyczajnego. Zob. więcej K. Pro‑
kop, Modele stanu nadzwyczajnego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012 (przyp.red.).
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o) zawieszanie działalności organów lokalnej administracji 
publicznej, w przypadkach przewidzianych ustawą;

p) uchwalanie aktów amnestyjnych;

 r) wykonywanie innych uprawnień, określonych w Konstytucji 
i ustawach.

Artykuł 67
Sesje
(1) Parlament zbiera się na dwóch sesjach zwyczajnych w ciągu 

roku. Pierwsza sesja rozpoczyna się w lutym i nie może trwać 
dłużej, niż do końca lipca. Druga sesja rozpoczyna się we 
wrześniu i nie może trwać dłużej, niż do końca grudnia.

(2) Parlament zbiera się również na sesjach nadzwyczajnych lub 
specjalnych, na wniosek Prezydenta Republiki Mołdawii, Prze‑
wodniczącego Parlamentu lub jednej trzeciej deputowanych.

Część 2
Status deputowanych

Artykuł 68
Mandat przedstawicielski
(1) Sprawując mandat deputowani pozostają w służbie narodu.

(2) Wszelki mandat imperatywny jest nieważny.

Artykuł 69
Mandat deputowanych
(1) Deputowani rozpoczynają sprawowanie mandatu po potwier‑

dzeniu jego prawomocności.

(2) Mandat deputowanego wygasa w dniu pierwszego przewi‑
dzianego prawem posiedzenia nowo wybranego Parlamentu 
oraz w przypadku złożenia przez deputowanego rezygnacji, 
pozbawienia go mandatu, naruszenia przez niego zasady nie‑
połączalności albo w przypadku śmierci.
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Artykuł 7014

Niepołączalność i immunitety
(1) Mandat deputowanego jest niepołączalny z pełnieniem ja‑

kiejkolwiek innej funkcji wiążącej się z wynagrodzeniem, 
z wyjątkiem działalności dydaktycznej i naukowej.

(2) Inne przypadki niepołączalności określa ustawa organiczna.

(3) Bez zgody Parlamentu, udzielonej po uprzednim wysłuchaniu 
deputowanego, nie może on zostać zatrzymany, ani też, z wyjąt‑
kiem przypadków przyłapania na gorącym uczynku, poddany 
przeszukaniu i aresztowaniu, bądź postawiony przed sądem.

Artykuł 71
Niezależność opinii
Deputowany nie może być ścigany ani pociągnięty do odpowie‑
dzialności prawnej za głosowania lub opinie wyrażone w ramach 
sprawowania mandatu.

Część 3
Ustawodawstwo

Artykuł 72
Kategorie ustaw
(1) Parlament uchwala ustawy konstytucyjne, ustawy organiczne 

i ustawy zwykłe.

(2) Ustawy konstytucyjne dokonują zmian w Konstytucji.

(3) Ustawy organiczne regulują:

a) system wyborczy;

b) organizację i przeprowadzanie referendum;

c) organizację i funkcjonowanie Parlamentu;

d) organizację i funkcjonowanie Rządu;

14 Art. 70 uzupełniony ustawą nr 1470‑XV z 21 listopada 2002 r., obowiązującą od 
12 grudnia 2002 r.
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 e) organizację i funkcjonowanie Sądu Konstytucyjnego, Naj‑
wyższej Rady Sądownictwa, sądów powszechnych i sądów 
administracyjnych;

  f ) organizację administracji lokalnej, podział terytorialny, jak 
i ogólne zasady funkcjonowania samorządu lokalnego;

 g) organizację i funkcjonowanie partii politycznych;

 h) sposób tworzenia wydzielonych stref ekonomicznych;

  i) ogólne zasady prawa własności i dziedziczenia;

  j) ogólne zasady dotyczące stosunków pracy, związków za‑
wodowych i ochrony socjalnej;

 k) systemu oświaty;

  l) ogólne zasady kultów religijnych;

m) stan nadzwyczajny, wyjątkowy i stan wojenny;

 n) przestępstwa, kary oraz wykonywanie kar;

 o) ogłaszanie amnestii oraz stosowanie prawa łaski;

 p) inne sprawy dla których w Konstytucji wymagane jest 
przyjęcie ustaw organicznych;

  r) inne sprawy, dla których Parlament uzna za konieczne 
przyjęcie ustaw organicznych.

(4) Ustawy zwykłe dotyczą wszelkich dziedzin stosunków spo‑
łecznych, z wyjątkiem tych, które zastrzeżone są dla ustaw 
konstytucyjnych i ustaw organicznych.

Artykuł 7315

Inicjatywa ustawodawcza
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje deputowanym do Parlamentu, 
Prezydentowi Republiki Mołdawii, Rządowi oraz Zgromadzeniu 
Ludowemu Autonomicznej Jednostki Terytorialnej Gagauzja16.

15 Art. 73 w brzmieniu ustawy nr 344‑XV z 25 lipca 2003 r., obowiązującej od 8 sierpnia 
2003 r.
16 (oryg.) Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Według Komisji Standaryzacji Nazw 
Geograficznych poza Granicami RP przy Głównym Geodecie Kraju oficjalna nazwa brzmi 
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Artykuł 74
Uchwalanie ustaw i podejmowanie uchwał
(1) Ustawy organiczne są uchwalane większością głosów ogółu 

wybranych deputowanych, po przeprowadzeniu co najmniej 
dwóch czytań.

(2) Ustawy zwykłe i uchwały są uchwalane większością głosów 
deputowanych obecnych na posiedzeniu.

(3) Projekty ustaw wniesione przez Rząd oraz propozycje ustawo‑
dawcze deputowanych, zaakceptowane przez Rząd, są rozpa‑
trywane przez Parlament w trybie i stosownie do priorytetów 
ustalonych przez Rząd, włączając w to tryb pilny. Inne projekty 
ustaw są rozpatrywane na ogólnie przyjętych zasadach17.

(4) Ustawy zostają przekazane w celu promulgacji Prezydentowi 
Republiki Mołdawii.

Artykuł 75
Referendum
(1) Najdonioślejsze sprawy społeczeństwa i państwa podlegają 

rozstrzygnięciu w referendum.

(2) Decyzje podjęte stosownie do wyników referendum republi‑
kańskiego mają najwyższą moc prawną.

Artykuł 76
Wejście w życie ustawy
Ustawa zostaje opublikowana w „Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova” i wchodzi w życie z dniem opublikowania lub w dniu 
przewidzianym w jej treści. Ustawa, która nie została opublikowana 
pozbawiona jest mocy obowiązującej.

„Terytorium Autonomiczne Gagauzja”, zob. http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/nazwy_panstw‑
‑aktualizacja_maj_2009.pdf/, (dostęp: wrzesień 2014) (przyp. red.).
17 Ust. 3 art. 74 wprowadzony ustawą nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
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Rozdział V 
PREZYDENT REPUBLIKI MOŁDAWII

Artykuł 77
Prezydent Republiki Mołdawii głową państwa
(1) Prezydent Republiki Mołdawii jest głową państwa.
(2) Prezydent Republiki Mołdawii reprezentuje państwo i jest 

gwarantem jego suwerenności, niepodległości narodowej, 
jedności i integralności terytorialnej.

Artykuł 7818

Wybór Prezydenta
(1) Prezydent Republiki Mołdawii jest wybierany przez Parlament 

w głosowaniu tajnym.
(2) Na Prezydenta Republiki Mołdawii może zostać wybrany każ‑

dy obywatel mający prawo głosowania, który ukończył 40 lat, 
mieszkał lub mieszka na stałe na obszarze Republiki Mołdawii 
nie mniej niż 10 lat, a także włada językiem państwowym.

(3) Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał głosy trzech piątych 
ogółu wybranych deputowanych. Jeśli żaden z kandydatów 
nie uzyskał wymaganej liczby głosów, przeprowadzana jest 
druga tura głosowania, w której uczestniczą dwaj kandydaci, 
którzy uzyskali najwięcej głosów w pierwszej turze.

(4) Jeżeli również w drugiej turze żaden z kandydatów nie uzyska 
wymaganej liczby głosów, przeprowadza się wybory powtórne.

(5) Jeżeli również w wyniku powtórnych wyborów nie zostanie wybrany 
Prezydent Republiki Mołdawii, urzędujący Prezydent rozwiązuje 
Parlament i wyznacza datę wyborów do nowego Parlamentu.

(6) Procedurę wyboru Prezydenta Republiki Mołdawii określa 
ustawa organiczna.

Artykuł 79
Ważność wyboru i złożenie przysięgi
(1) Wynik wyborów na urząd Prezydenta Republiki Mołdawii 

zatwierdza Sąd Konstytucyjny.
18 Art. 78 w brzmieniu ustawy nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
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(2) Kandydat, którego wybór został zatwierdzony, składa przed 
Parlamentem i Sądem Konstytucyjnym, najpóźniej 45 dnia 
po wyborach, następującą przysięgę:

„Przysięgam poświęcać całą swą siłę i umiejętności pomyślności 
Republiki Mołdawii, przestrzegać Konstytucji i praw kraju, 
bronić demokracji, praw i podstawowych wolności człowieka, 
suwerenności, niepodległości, jedności i integralności teryto‑
rialnej Mołdawii”.

Artykuł 80
Kadencja
(1) Kadencja Prezydenta Republiki Mołdawii trwa 4 lata i roz‑

poczyna się w dniu złożenia przysięgi.

(2) Prezydent Republiki Mołdawii piastuje swój urząd do złożenia 
przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta.

(3) Kadencja Prezydenta Republiki Mołdawii może zostać prze‑
dłużona w drodze ustawy organicznej, w przypadku wojny lub 
katastrofy.

(4) Nikt nie może pełnić funkcji Prezydenta Republiki Mołdawii 
dłużej niż przez dwie kolejne kadencje19.

Artykuł 81
Niepołączalność i immunitety
(1) Funkcja Prezydenta Republiki Mołdawii jest niepołączal‑

na z pełnieniem jakiejkolwiek innej funkcji wiążącej się 
z wynagrodzeniem.

(2) Prezydent Republiki Mołdawii korzysta z immunitetu. Nie może 
być on pociągany do odpowiedzialności prawnej za opinie 
wyrażane w ramach sprawowania mandatu.

(3) Parlament może postanowić o postawieniu Prezydenta Republiki 
Mołdawii w stan oskarżenia większością głosów co najmniej 
dwóch trzecich ogółu wybranych deputowanych, w przypadku 
popełnienia przestępstwa. Postępowanie sądowe prowadzi Sąd 

19 Ust. 4 art. 80 wprowadzony ustawą nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r. 
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Najwyższy w trybie określonym w ustawie. Prezydent traci 
urząd w dniu uprawomocnienia się wyroku skazującego.

[Artykuły 82, 83 uchylone przez ustawę nr 1115-XIV z 5 lipca 
2000 r.]

Artykuł 84
Orędzia
(1) Prezydent Republiki Mołdawii może brać udział w pracach 

Parlamentu.

(2) Prezydent Republiki Mołdawii kieruje do Parlamentu orędzia 
dotyczące podstawowych problemów narodu.

Artykuł 85
Rozwiązanie Parlamentu
(1) W przypadku braku możliwości utworzenia Rządu lub przez 

okres 3 miesięcy niemożności uchwalenia ustaw, Prezydent 
Republiki Mołdawii, po zasięgnięciu opinii frakcji parlamen‑
tarnych, może rozwiązać Parlament.

(2) Parlament może zostać rozwiązany, jeśli w okresie 45 dni 
od pierwszego wniosku o utworzenie rządu, nie udzieli mu 
wotum zaufania i dopiero po dwukrotnym odrzuceniu wniosku 
w tej sprawie.

(3) W trakcie roku Parlament może zostać rozwiązany tylko raz.

(4) Parlament nie może zostać rozwiązany w okresie ostatnich 
6 miesięcy kadencji Prezydenta Republiki Mołdawii, z wy‑
jątkiem przypadku przewidzianego w art. 78 ust. (5), ani też 
w okresie stanu wyjątkowego, stanu oblężenia20 lub wojny21.

Artykuł 86
Uprawnienia w zakresie polityki zagranicznej
(1) Prezydent Republiki Mołdawii przewodniczy negocjacjom, 

bierze udział w negocjacjach, zawiera umowy międzynarodowe 
w imieniu Republiki Mołdawii i przedkłada je, w trybie i ter‑
minie określonym w ustawie, Parlamentowi celem ratyfikacji.

20 Patrz przypis 13 (przyp. red.).
21 Ust. 4 art. 85 w brzmieniu ustawy nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r. 
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(2) Prezydent Republiki Mołdawii, na wniosek Rządu, wysyła 
i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Republiki Moł‑
dawii i zatwierdza ustanawianie, rozwiązywanie lub zmianę 
rangi misji dyplomatycznych.

(3) Prezydent Republiki Mołdawii przyjmuje listy uwierzytelniające 
i odwołujące przedstawicieli dyplomatycznych innych państw 
w Republice Mołdawii.

Artykuł 87
Uprawnienia w zakresie obrony
(1) Prezydent Republiki Mołdawii jest zwierzchnikiem sił 

zbrojnych.

(2) Prezydent Republiki Mołdawii może ogłosić, za uprzednią 
zgodą Parlamentu, częściową lub całkowitą mobilizację.

(3) W przypadku zbrojnej napaści na kraj, Prezydent Republiki 
Mołdawii podejmuje środki celem jej odparcia, ogłasza stan 
wojny i bezzwłocznie powiadamia o tym Parlament. Jeżeli 
Parlament nie obraduje, zostaje on zwołany z mocy prawa, 
w ciągu 24 godzin od chwili napaści.

(4) Prezydent Republiki Mołdawii może stosować inne środki 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i porządku 
publicznego, w granicach i na warunkach określonych w ustawie.

Artykuł 88
Inne uprawnienia
Prezydentowi Republiki Mołdawii przysługują ponadto nastę‑
pujące uprawnienia:

a) nadawanie odznaczeń i tytułów honorowych;

b) nadawanie najwyższych stopni wojskowych przewidzianych 
w ustawie;

c) rozstrzyganie o obywatelstwie Republiki Mołdawii i przy‑
znawanie azylu politycznego;

d) mianowanie na stanowiska publiczne w formie i przypad‑
kach przewidzianych ustawą;
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 e) stosowanie prawa łaski;

 f ) zwracanie się do narodu o wyrażenie swojej woli w drodze re‑
ferendum wobec spraw dotyczących interesów narodowych;

g) nadawanie stopni dyplomatycznych;

h) nadawanie wyższych stopni pracownikom prokuratury, są‑
downictwa i innym kategoriom urzędników państwowych, 
w formie i przypadkach przewidzianych ustawą;

 i) zawieszanie sprzecznych z prawem aktów normatywnych 
Rządu do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia przez 
Sąd Konstytucyjny;

 j) wykonywanie innych uprawnień i obowiązków określonych 
przez ustawy.

Artykuł 8922

Usunięcie z urzędu
(1) W przypadku popełnienia czynów, które naruszają posta‑

nowienia Konstytucji, Prezydent Republiki Mołdawii może 
zostać usunięty z urzędu przez Parlament głosami co najmniej 
dwóch trzecich ogółu deputowanych.

(2) Wniosek o usunięcie z urzędu może być złożony przez co 
najmniej jedną trzecią deputowanych i jest bezzwłocznie 
przekazywany do wiadomości Prezydenta Republiki Mołdawii. 
Prezydent może złożyć przed Parlamentem i Sądem Konsty‑
tucyjnym wyjaśnienia w sprawie zarzucanych mu czynów.

Artykuł 90
Opróżnienie urzędu
(1) Opróżnienie urzędu Prezydenta Republiki Mołdawii następuje 

w przypadku upływu kadencji, dymisji, usunięcia z urzędu, 
trwałej niezdolności do sprawowania urzędu lub śmierci.

(2) Oświadczenie Prezydenta Republiki Mołdawii o rezygnacji 
z urzędu przedkładane jest Parlamentowi, który zajmuje wobec 
niego stanowisko.

22 Art. 89 w brzmieniu ustawy nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.



105 Tytuł III   WŁADZE PUBLICZNE

(3) Niemożność sprawowania przez Prezydenta Republiki Mołdawii 
funkcji przez okres dłuższy niż 60 dni stwierdza Sąd Konsty‑
tucyjny w terminie 30 dni od dnia złożenia doń wniosku23.

(4) W ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło opróżnienie 
urzędu Prezydenta Republiki Mołdawii, zostają zorganizowane, 
na zasadach określonych w ustawie, wybory nowego Prezydenta24.

Artykuł 9125

Zastępstwo Prezydenta
Jeżeli urząd Prezydenta ulega opróżnieniu lub jeżeli Prezydent 
zostaje usunięty z urzędu, albo jeżeli czasowo nie może sprawować 
swych funkcji, zastępstwo zapewnia Przewodniczący Parlamentu 
albo Premier, z zachowaniem wymienionej kolejności.

Artykuł 92
Odpowiedzialność osoby zastępującej Prezydenta
Jeżeli osoba zastępująca Prezydenta Republiki Mołdawii popełnia 
czyny poważnie naruszające postanowienia Konstytucji, zastoso‑
wanie znajdują art. 89 ust. (1) oraz art. 91.

Artykuł 93
Promulgacja ustaw
(1) Prezydent Republiki Mołdawii promulguje ustawy.

(2) Prezydent Republiki Mołdawii, w przypadku gdy ma zastrze‑
żenia do ustawy, może, w terminie nieprzekraczającym 14 dni, 
odesłać ją Parlamentowi do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli 
Parlament podtrzyma wcześniej podjętą decyzję, Prezydent 
promulguje ustawę.

Artykuł 94
Akty Prezydenta
(1) Wykonując swoje uprawnienia, Prezydent Republiki Mołda‑

wii wydaje dekrety obowiązujące na obszarze całego państwa. 
Dekrety publikowane są w „Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova”.

23 Ust. 3 art. 90 wprowadzony ustawą nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
24 Ust. 4 art. 90 zmieniony ustawą ww.
25 Art. 91 zmieniony ustawą ww.
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(2) Dekrety wydawane przez Prezydenta w ramach swoich upraw‑
nień przewidzianych w art. 86 ust. (2), art. 87 ust. (2), (3) i (4) 
wymagają kontrasygnaty Premiera.

Artykuł 95
Środki finansowe kancelarii Prezydenta, wynagrodzenie 
i inne uprawnienia
(1) Środki finansowe kancelarii Prezydenta Republiki Mołdawii 

podlegają zatwierdzeniu przez Parlament i są uwzględniane 
w budżecie państwa.

(2) Wynagrodzenie i inne uprawnienia Prezydenta Republiki 
Mołdawii określa ustawa.

Rozdział VI 
RZĄD

Artykuł 96
Rola
(1) Rząd zapewnia realizację polityki wewnętrznej i zewnętrznej 

państwa i sprawuje ogólne kierownictwo nad administracją 
publiczną.

(2) W wykonywaniu swych kompetencji, Rząd kieruje się przy‑
jętym przez Parlament programem działania.

Artykuł 97
Struktura
Rząd składa się z Premiera, pierwszego wicepremiera, wicepre‑
mierów‑ministrów, ministrów i innych członków określonych 
w ustawie organicznej.

Artykuł 98
Tworzenie rządu 
(1) Prezydent Republiki Mołdawii, po zasięgnięciu opinii frak‑

cji parlamentarnych, desygnuje kandydata na stanowisko 
Premiera26.

26 Ust. 1 art. 98 w brzmieniu ustawy 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
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(2) Kandydat na stanowisko Premiera w ciągu 15 dni od dnia de‑
sygnowania zwraca się z wnioskiem do Parlamentu o wyrażenie 
wotum zaufania dla programu działania i Rządu w przedsta‑
wionym składzie.

(3) Program działania i skład Rządu są rozpatrywane na posie‑
dzeniu Parlamentu. Wotum zaufania dla Rządu udzielane jest 
większością głosów ogółu deputowanych27.

(4) Kierując się wotum zaufania udzielonym przez Parlament, 
Prezydent Republiki Mołdawii powołuje Rząd28.

(5) Rząd sprawuje swe funkcje od dnia złożenia przez jego człon‑
ków przysięgi przed Prezydentem Republiki Mołdawii.

(6) W przypadku rekonstrukcji Rządu lub opróżnienia stanowiska, 
Prezydent Republiki Mołdawii, na wniosek Premiera, odwołuje 
i mianuje poszczególnych członków Rządu29.

Artykuł 99
Niepołączalność
(1) Stanowisko członka Rządu jest niepołączalne z pełnieniem 

jakiejkolwiek innej funkcji wiążącej się z wynagrodzeniem.

(2) Inne przypadki niepołączalności określa ustawa organiczna.

Artykuł 10030

Ustanie funkcji członka Rządu
Funkcja członka Rządu wygasa w przypadku dymisji, odwołania, 
zaistnienia niepołączalności lub śmierci.

Artykuł 101 
Premier
(1) Premier kieruje Rządem i koordynuje działalność jego członków, 

z poszanowaniem przysługujących każdemu z nich uprawnień31.

27 Ust. 3 art. 98 uzupełniony ustawą nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
28 Ust. 4 art. 98 wprowadzony ustawą ww.
29 Ust. 6 art. 98 wprowadzony ustawą ww.
30 Art. 100 zmieniony ustawą ww.
31 Ust. 1 art. 101 zmieniony ustawą ww.
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(2) W przypadku niemożności sprawowania swych funkcji przez 
Premiera lub w przypadku jego śmierci, Prezydent Republiki 
Mołdawii desygnuje innego członka Rządu na stanowisko 
tymczasowego Premiera do czasu utworzenia nowego Rządu. 
Zastępstwo na okres niemożności sprawowania funkcji wygasa, 
jeśli Premier wznowi swą działalność w Rządzie32.

(3) Dymisja Premiera pociąga za sobą dymisję całego Rządu.

Artykuł 10233

Akty rządowe
(1) Rząd wydaje rozporządzenia, ordonanse i zarządzenia.

(2) Rozporządzenia są wydawane dla zapewnienia wykonania 
ustaw.

(3) Ordonanse wydawane są na zasadach określonych w art. 106/2.

(4) Rozporządzenia i ordonanse wydane przez Rząd, są podpisy‑
wane przez Premiera, kontrasygnowane przez ministrów, któ‑
rzy mają obowiązek wprowadzenia ich w życie, i publikowane 
w „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Rozporządzenie 
lub ordonans, który nie został opublikowany, pozbawiony jest 
mocy obowiązującej.

(5) Zarządzenia wydawane przez Premiera dotyczą organizacji 
wewnętrznej Rządu.

Artykuł 103
Ustanie pełnomocnictw
(1) Rząd pełni swe funkcje do dnia stwierdzenia ważności wyborów 

do nowego Parlamentu.

(2) W przypadku wyrażenia wotum nieufności przez Parlament, 
dymisji Premiera lub w przypadku określonym w ust. 1, Rząd 
pełni jedynie funkcje administrowania sprawami publicznymi 
do czasu złożenia przysięgi przez członków nowego Rządu.

32 Ust. 2 art. 101 zmieniony ustawą nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
33 Art. 102 w brzmieniu ustawy ww. 
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Rozdział VII 
RZĄD A PARLAMENT

Artykuł 104
Informowanie Parlamentu
(1) Rząd jest odpowiedzialny przed Parlamentem i przedstawia 

mu wszelkie wymagane przezeń, przez jego komisje i depu‑
towanych, informacje oraz dokumenty.

(2) Członkowie Rządu mają prawo udziału w pracach Parlamentu. 
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ich obecności, ich 
udział jest obowiązkowy.

Artykuł 105
Zapytania i interpelacje
(1) Rząd i każdy z jego członków są zobowiązani do udzielenia 

odpowiedzi na zapytania lub interpelacje wnoszone przez 
deputowanych.

(2) Parlament może przyjąć uchwałę, w której ustosunkuje się do 
przedmiotu interpelacji.

Artykuł 106
Wyrażenie wotum nieufności
(1) Parlament, na wniosek co najmniej jednej czwartej deputowa‑

nych, może wyrazić wotum nieufności wobec Rządu, głosami 
większości deputowanych.

(2) Wniosek o wyrażenie wotum nieufności rozpatrywany jest 
w terminie 3 dni od dnia jego złożenia w Parlamencie.

Artykuł 106/134

Zaangażowanie odpowiedzialności Rządu
(1) Rząd może przyjąć odpowiedzialność przed Parlamentem za 

realizację określonego programu, kierunku polityki lub żądanie 
uchwalenia projektu ustawy.

(2) Rząd zostaje odwołany, jeśli wniosek o wotum nieufności, 
złożony w terminie 3 dni od przedstawienia programu, kie‑
runku polityki ogólnej lub projektu ustawy, zostanie uchwalony 
w trybie określonym w art. 106.

34 Art. 106/1 wprowadzony ustawą nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
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(3) Jeżeli Rząd nie zostanie odwołany, zgodnie z ust. 2, przedłożony 
projekt ustawy uznaje się za przyjęty, a program lub kierunek 
polityki ogólnej stają się dla Rządu wiążące.

Artykuł 106/235

Ustawodawstwo delegowane
(1) Celem realizacji programu Rządu, Parlament może, na wnio‑

sek Rządu, uchwalić ustawę specjalną upoważniającą Rząd do 
wydawania ordonansów w sprawach niebędących przedmiotem 
regulacji ustaw organicznych.

(2) Ustawa upoważniająca określa w sposób wiążący dziedzinę 
i datę, przed upływem której mogą być wydawane ordonanse.

(3) Ordonanse wchodzą w życie w dniu publikacji i nie wymagają 
promulgacji.

(4) Jeżeli ustawa upoważniająca tego wymaga, ordonanse przed‑
kładane są do zatwierdzenia Parlamentowi. Projekt ustawy 
o zatwierdzeniu ordonansów winien być złożony w terminie 
przewidzianym w ustawie upoważniającej. Nieprzestrzeganie 
takiego terminu pociąga za sobą uchylenie następstw ordonansu. 
Jeżeli Parlament nie odrzuci projektu ustawy o zatwierdzeniu 
ordonansów, zachowują one moc obowiązującą.

(5) Po upływie terminu okresu przewidzianego dla wydawania 
ordonansów, mogą one zostać uchylone, zawieszone lub zmie‑
nione jedynie przez ustawę.

Rozdział VIII 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Artykuł 107
Centralna administracja publiczna36

(1) Centralnymi wyspecjalizowanymi organami państwa są mini‑
sterstwa. Wprowadzają one w życie, z poszanowaniem ustaw, 

35 Art. 106/2 wprowadzony ustawą nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
36 W oryg. Administraţia publică centralě de specialitele.
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politykę Rządu, jego rozporządzenia i zarządzenia, kierują po‑
wierzonymi im działami i są odpowiedzialne za swą działalność.

(2) Mając na celu kierowanie, koordynację i kontrolę gospodarki 
narodowej oraz innych obszarów nienależących do bezpo‑
średniego zakresu działań ministerstw, tworzy się, na zasadach 
określonych w ustawie, inne organy administracji.

Artykuł 108
Siły Zbrojne
(1) Siły zbrojne podporządkowane są wyłącznie woli narodu dla 

zagwarantowania suwerenności, niepodległości i jedności, in‑
tegralności terytorialnej kraju oraz demokracji konstytucyjnej.

(2) Strukturę narodowego systemu obrony określa ustawa 
organiczna.

Artykuł 109
Podstawowe zasady lokalnej administracji publicznej
(1) Administracja publiczna w jednostkach administracyjno‑tery‑

torialnych jest tworzona zgodnie z zasadą autonomii lokalnej, 
decentralizacji usług publicznych, wybieralności organów 
lokalnej administracji publicznej i konsultacji z obywatelami 
w sprawach lokalnych o doniosłym znaczeniu.

(2) Autonomia obejmuje zarówno organizację i działanie lokalnej 
administracji publicznej, jak i zarządzanie jednostkami, które 
ona reprezentuje.

(3) Stosowanie wymienionych wyżej zasad nie może godzić w in‑
tegralność państwa.

Artykuł 11037

Podział administracyjny
(1) Strukturę administracyjną obszaru Republiki Mołdawii tworzą 

gminy38, miasta, rejony39 i Autonomiczna Jednostka Terytorialna 

37 Art. 110 w brzmieniu ustawy nr 344‑XV z 25 lipca 2003 r., obowiązującej od 8 sierpnia 
2003 r.
38 Dosłownie: „wsie” (sate). Każda wieś stanowi osobną jednostkę odpowiadającą polskiej 
gminie. Podobnie w dalszej części tekstu (przyp. tłum.).
39 W oryginale: raion, odpowiednik polskiego powiatu (przyp. tłum.).
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Gagauzja. Na warunkach określonych ustawą, niektóre miasta 
mogą uzyskać status miasta wydzielonego.

(2) Dopuszcza się przyznanie miejscowościom leżącym na le‑
wym brzegu Dniestru szczególnych form i zasad autonomii 
lokalnej, zgodnie ze specjalnym statusem przyjętym w ustawie 
organicznej.

(3) Status stolicy Republiki Mołdawii, miasta Kiszyniowa, okreś la 
ustawa organiczna.

Artykuł 11140

Autonomiczna Jednostka Terytorialna Gagauzja
(1) Gagauzja jest autonomiczną jednostką terytorialną o spe‑

cjalnym statusie, będącą formą samostanowienia Gagauzów, 
jest integralną i niezbywalną częścią Republiki Mołdawii 
i samodzielnie rozwiązuje, w granicach swych kompetencji, 
zgodnie z postanowieniami Konstytucji Republiki Mołdawii, 
i w interesie całego społeczeństwa, problemy o charakterze 
politycznym, gospodarczym i kulturalnym.

(2) Na obszarze Autonomicznej Jednostki Terytorialnej Gagau‑
zja są gwarantowane wszelkie prawa i wolności przewidziane 
w Konstytucji i ustawodawstwie Republiki Mołdawii.

(3) W Autonomicznej Jednostce Terytorialnej Gagauzja działają 
organy przedstawicielskie i wykonawcze stosownie do ustawy.

(4) Ziemia, podglebie, wody, świat roślinny i zwierzęcy, inne zasoby 
naturalne mieszczące się na obszarze Autonomicznej Jednostki 
Terytorialnej Gagauzja są własnością narodu41 Republiki Moł‑
dawii i stanowią jednocześnie podstawę gospodarczą Gagauzji.

(5) Budżet Autonomicznej Jednostki Terytorialnej Gagauzja 
tworzony jest zgodnie z postanowieniami ustawy określającej 
specjalny status Gagauzji.

40 Art. 111 w brzmieniu ustawy nr 344‑XV z 25 lipca 2003 r., obowiązującej od 8 sierp‑
nia 2003 r.
41 Patrz Preambuła (przyp. tłum.).
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(6) Kontrola nad przestrzeganiem ustawodawstwa Republiki 
Mołdawii w Autonomicznej Jednostce Terytorialnej Gagau‑
zja jest sprawowana przez Rząd, na warunkach określonych 
w ustawie.

(7) Ustawa organiczna, określająca specjalny status Autonomicz‑
nej Jednostki Terytorialnej Gagauzja, może zostać zmieniona 
głosami trzech piątych ogółu deputowanych wybranych do 
Parlamentu.

Artykuł 112
Władze gminne i miejskie
(1) Organami administracji publicznej, za pośrednictwem których 

realizowana jest zasada autonomii lokalnej w gminach i mia‑
stach, są pochodzące z wyboru rady lokalne oraz pochodzący 
z wyboru burmistrzowie42.

(2) Rady lokalne i burmistrzowie działają, na warunkach okreś‑
lonych w ustawie, jako samodzielne organy administracyjne, 
zaspokajające potrzeby publiczne gmin i miast.

(3) Zasady wyboru rad lokalnych i burmistrzów, jak również ich 
uprawnienia określa ustawa.

Artykuł 113
Rada rejonowa
(1) Rada rejonowa koordynuje działalność rad gminnych i miej‑

skich w zakresie realizacji rejonowych usług publicznych.

(2) Rada rejonowa jest wybierana i działa na warunkach określo‑
nych w ustawie.

(3) Stosunki pomiędzy lokalnymi organami władzy publicznej 
opierają się na zasadzie autonomii lokalnej, praworządności 
i współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów.

42 W oryginale: primar, odpowiadający jednakowo polskim wójtom, burmistrzom i pre‑
zydentom miast (przyp. tłum.). 
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Rozdział IX 
WŁADZA SĄDOWNICZA

Część 1
Organizacja sądownictwa

Artykuł 114
Wymiar sprawiedliwości
Wymiar sprawiedliwości w imieniu prawa sprawowany jest wy‑
łącznie przez sądy.

Artykuł 11543

Sądy
(1) Wymiar sprawiedliwości sprawują Sąd Najwyższy, sądy ape‑

lacyjne i sądy I instancji.

(2) Dla niektórych kategorii spraw mogą funkcjonować, zgodnie 
z ustawą, sądy specjalne.

(3) Tworzenie sądów nadzwyczajnych jest zakazane.

(4) Ustrój sądów, ich skład i tryb postępowania sądowego określa 
ustawa organiczna.

Artykuł 11644

Status sędziów
(1) Z mocy prawa sędziowie sądów są niezawiśli, bezstronni 

i nieusuwalni.
(2) Sędziowie sądów mianowani są przez Prezydenta Repub‑

liki Mołdawii, na wniosek Najwyższej Rady Sądownictwa, 
na warunkach określonych w ustawie. Sędziowie wyłonieni 
w wyniku konkursu są mianowani po raz pierwszy na okres 
5 lat. Po upływie tego okresu, sędziowie zostają mianowani na 
okres do osiągnięcia granicy wieku określonej w ustawie.

(3) Prezesi i wiceprezesi sądów są mianowani przez Prezydenta 
Republiki Mołdawii, na wniosek Najwyższej Rady Sądowni‑
ctwa, na okres 4 lat.

43 Art. 115 zmieniony ustawą nr 1471‑XV z 21 listopada 2002 r., obowiązującą od 12 grudnia 
2002 r.
44 Art. 116 w brzmieniu ustawy ww. i zmieniony ustawą nr 957‑XIII z 19 lipca 1996 r.



115 Tytuł III   WŁADZE PUBLICZNE

(4) Prezes, wiceprezesi i sędziowie Sądu Najwyższego są mianowani 
przez Parlament na wniosek Najwyższej Rady Sądownictwa. 
Powinni oni wykazywać się co najmniej dziesięcioletnim do‑
świadczeniem w pracy na stanowisku sędziego.

(5) Awansowanie i przenoszenie sędziów może następować tylko 
za ich zgodą.

(6) Karanie sędziów może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach 
przewidzianych ustawą.

(7) Stanowisko sędziego jest niepołączalne z pełnieniem jakiejkol‑
wiek innej funkcji wiążącej się z wynagrodzeniem, z wyjątkiem 
działalności dydaktycznej i naukowej.

Artykuł 117
Jawność rozpraw
We wszystkich sądach rozprawy są jawne. Rozprawy z wyłącze‑
niem jawności dopuszczalne są jedynie w przypadkach określonych 
w ustawie, z zachowaniem wszelkich reguł postępowania sądowego.

Artykuł 118
Język postępowania sądowego i prawo do tłumacza
(1) Postępowanie sądowe prowadzone jest w języku mołdawskim45.

(2) Osoby, które nie władają językiem mołdawskim46 mają prawo 
do zapoznania się ze wszystkimi aktami i materiałami danej 
sprawy oraz do wypowiedzenia się przed sądem za pośredni‑
ctwem tłumacza.

(3) Postępowanie sądowe może być prowadzone również w języku 
zrozumiałym dla większości uczestników postępowania na 
warunkach określonych w ustawie.

Artykuł 119
Środki odwoławcze
Stronom i właściwym organom państwa przysługują środki 
odwoławcze od orzeczeń sądów, na warunkach określonych 
w ustawie.

45 Zob. w niniejszym opracowaniu Wyrok Sądu Konstytucyjnego… (przyp. red.).
46 Tamże.
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Artykuł 120
Wiążący charakter wyroków i innych 
prawomocnych orzeczeń
Obowiązkowe jest uszanowanie wyroków i innych prawomocnych 
postanowień sądów, jak i współpraca z sądami podczas procesu 
oraz przy wykonywaniu wyroków i innych prawomocnych po‑
stanowień sądowych.

Artykuł 121
Środki finansowe wymiaru sprawiedliwości, 
wynagrodzenia i inne prawa
(1) Środki finansowe sądów zatwierdzane są przez Parlament 

i uwzględniane w budżecie państwa.

(2) Wynagrodzenie i inne prawa sędziów określa ustawa.

(3) Sądy dysponują podporządkowaną im policją sądową.

Część 2
Najwyższa Rada Sądownictwa

Artykuł 12247

Skład
(1) Najwyższą Radę Sądownictwa tworzą sędziowie i osoby z ty‑

tułem profesora zwyczajnego, wybrani na okres 4 lat.

(2) W skład Najwyższej Rady Sądownictwa wchodzą z urzędu: 
Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości i Proku‑
rator Generalny.

Artykuł 12348

Kompetencje
(1) Do kompetencji Najwyższej Rady Sądownictwa należy mia‑

nowanie, przenoszenie, delegowanie i awansowanie sędziów 
oraz stosowanie wobec nich środków dyscyplinarnych.

47 Art. 122 w brzmieniu ustawy nr 1471‑XV z 21 listopada 2002 r., obowiązującej 
od 12 grudnia 2002 r.
48 Art. 123 w brzmieniu ustawy ww.
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(2) Zasady organizacji i działania Najwyższej Rady Sądownictwa 
określa ustawa organiczna.

Część 3
Prokuratura

Artykuł 124
Kompetencje i struktura
(1) Prokuratura reprezentuje ogólne interesy społeczeństwa i broni 

porządku prawnego, a także praw i wolności obywateli oraz 
na warunkach określonych w ustawie kieruje i prowadzi po‑
stępowania śledcze i przedstawia oskarżenie przed sądami49.

(2) System organów Prokuratury składa się z Prokuratury Gene‑
ralnej, prokuratur terytorialnych i prokuratur specjalnych.

(3) Organizację, kompetencje i zasady działania Prokuratury 
określa ustawa.

Artykuł 125
Status prokuratorów
(1) Prokurator Generalny mianowany jest przez Parlament, na 

wniosek jego Przewodniczącego.
(2) Niżsi rangą prokuratorzy są mianowani przez Prokuratora 

Generalnego i są mu podporządkowani.
(3) Kadencja prokuratorów wynosi 5 lat.
(4) Stanowisko prokuratora jest niepołączalne z pełnieniem jakiej‑

kolwiek innej funkcji publicznej lub prywatnej, z wyjątkiem 
działalności dydaktycznej lub naukowej.

(5) W sprawowaniu swych funkcji prokuratorzy podlegają wy‑
łącznie ustawom.

49 Ust. 1 art. 124 w brzmieniu ustawy 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
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Tytuł IV

GOSPODARKA NARODOWA 
I FINANSE PUBLICZNE

Artykuł 126
Gospodarka
(1) Gospodarka Republiki Mołdawii jest gospodarką rynkową, 

o orientacji społecznej, opartą na własności prywatnej i włas‑
ności publicznej oraz wolnej konkurencji.

(2) Powinnością państwa jest zapewnić:

 a) regulację działalności gospodarczej i zarządzanie należącym 
do niego majątkiem publicznym, na warunkach określonych 
w ustawie;

b) swobodę handlu i przedsiębiorczości, ochronę uczciwej 
konkurencji, stworzenie korzystnych warunków dla właś‑
ciwego wykorzystania wszystkich środków produkcji;

 c) ochronę interesów narodowych w sferze działalności go‑
spodarczej, finansowej i walutowej;

d) wspieranie badań naukowych;

 e) racjonalne wykorzystywanie ziemi i innych zasobów natu‑
ralnych, w zgodzie z interesami narodowymi;

 f ) odtworzenie i ochronę środowiska, jak i zachowanie rów‑
nowagi ekologicznej;

g) zwiększenie liczby miejsc pracy, stworzenie warunków dla 
poprawy jakości życia;

h) nienaruszalność inwestycji dokonywanych przez osoby 
fizyczne i prawne, w tym również zagraniczne.

Artykuł 127
Własność
(1) Państwo chroni własność.
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(2) Państwo gwarantuje realizację prawa własności w formie wy‑
branej przez właściciela, o ile forma ta nie stoi w sprzeczności 
z interesami społeczeństwa.

(3) Własność publiczna należy do państwa lub jednostek 
administracyjno‑terytorialnych.

(4) Wszelkie zasoby naturalne, przestrzeń powietrzna, wody i lasy 
wykorzystywane w interesie publicznym, zasoby naturalne strefy 
ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, szlaki komunikacyj‑
ne, jak i inne dobra określone w ustawie, stanowią wyłączny 
przedmiot własności publicznej.

Artykuł 128
Własność cudzoziemców i bezpaństwowców
(1) Własność innych państw, organizacji międzynarodowych, cu‑

dzoziemców i bezpaństwowców podlega w Republice Mołdawii 
ochronie.

(2) Sposób i warunki korzystania na obszarze Republiki Mołdawii 
z prawa własności przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, 
jak i przez bezpaństwowców, określa ustawa.

Artykuł 129
Działalność gospodarcza prowadzona poza granicami
(1) Parlament zatwierdza podstawowe kierunki działalności go‑

spodarczej prowadzonej poza granicami oraz zasady wykorzy‑
stywania zagranicznych pożyczek i kredytów.

(2) Rząd zapewnia ochronę interesów narodowych w działal‑
ności gospodarczej prowadzonej poza granicami, promuje 
politykę wolnego handlu albo politykę protekcjonizmu, 
zależnie od interesów narodowych.

Artykuł 130
System finansowo-kredytowy
(1) Zasady kształtowania, zarządzania, wykorzystywania i kontroli 

środków finansowych państwa, jednostek administracyjno‑
‑terytorialnych i instytucji publicznych określa ustawa.

(2) Walutą narodową Republiki Mołdawii jest lej mołdawski.
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(3) Wyłączne prawo emisji waluty należy do Narodowego Banku 
Republiki Mołdawii. Emisja odbywa się na podstawie decyzji 
Parlamentu.

Artykuł 131
Narodowy budżet publiczny
(1) Narodowy budżet publiczny obejmuje budżet państwa, budżet 

państwowych ubezpieczeń społecznych oraz budżety rejonów, 
miast i gmin.

(2) Rząd opracowuje co roku projekt budżetu państwa oraz bu‑
dżetu państwowych ubezpieczeń społecznych, przedkładając je 
oddzielnie Parlamentowi do uchwalenia. W razie utworzenia 
funduszu pozabudżetowego, przedkładany jest on Parlamen‑
towi do aprobaty.

(3) Jeżeli budżet państwa i budżet państwowych ubezpieczeń spo‑
łecznych nie zostały uchwalone w formie ustawy co najmniej na 
trzy dni przed upływem roku budżetowego, do czasu uchwa‑
lenia nowych budżetów stosuje się budżet państwa i budżet 
państwowych ubezpieczeń społecznych z roku poprzedniego.

(4) Każda inicjatywa ustawodawcza lub poprawka, które pociągają 
za sobą zwiększenie lub ograniczenie przychodów budżetowych 
lub pożyczek, jak i zwiększenie lub ograniczenie wydatków 
budżetowych mogą być przyjęte tylko po zaakceptowaniu ich 
przez Rząd50.

(5) Budżety rejonów, miast i gmin są opracowywane, uchwalane 
i wykonywane zgodnie z ustawą.

(6) Żaden wydatek budżetowy nie może być zaakceptowany bez 
uprzedniego określenia źródeł jego finansowania.

Artykuł 132
System podatkowy
(1) Podatki, opłaty i wszelkie inne przychody budżetu państwa 

oraz budżetu państwowych ubezpieczeń społecznych, budżetów 

50 Ust. 4 art. 131 wprowadzony ustawą nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.

Tytuł IV   GOSPODARKA NARODOWA I FINANSE PUBLICZNE
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rejonów, miast i gmin ustanawiane są, stosownie do ustawy, 
przez odpowiednie organy przedstawicielskie.

(2) Wszelkie inne formy nakładania podatków są zabronione.

Artykuł 133
Izba Obrachunkowa
(1) Izba Obrachunkowa sprawuje nadzór nad sposobem kształ‑

towania, zarządzania i wykorzystywania publicznych środków 
finansowych.

(2) Izba Obrachunkowa składa się z 7 członków.

(3) Prezes Izby Obrachunkowej mianowany jest przez Parlament, 
na wniosek jego Przewodniczącego, na okres 5 lat. Członkowie 
Izby są mianowani przez Parlament na wniosek Przewodni‑
czącego Izby.

(4) Izba Obrachunkowa przedstawia każdego roku Parlamento‑
wi sprawozdanie z zarządzania i wykorzystywania środków 
publicznych.

(5) Inne kompetencje, jak również zasady organizacji i działania 
Izby Obrachunkowej określa ustawa organiczna.
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Tytuł V

SĄD KONSTYTUCYJNY

Artykuł 134
Status
(1) Sąd Konstytucyjny jest wyłącznym organem jurysdykcji kon‑

stytucyjnej w Republice Mołdawii.

(2) Sąd Konstytucyjny jest niezależny od jakiejkolwiek innej wła‑
dzy publicznej i podlega jedynie Konstytucji.

(3) Sąd Konstytucyjny gwarantuje nadrzędność Konstytucji, zapew‑
nia urzeczywistnienie zasady podziału władz na ustawodawczą, 
wykonawczą oraz sądowniczą i gwarantuje odpowiedzialność 
państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa.

Artykuł 135
Kompetencje
(1) Sąd Konstytucyjny:

 a) sprawuje, na podstawie przedkładanych wniosków, kontrolę 
konstytucyjności ustaw i uchwał Parlamentu, dekretów Pre‑
zydenta Republiki Mołdawii, rozporządzeń i ordonansów 
Rządu, jak i umów międzynarodowych, których Republika 
Mołdawii jest stroną51;

b) dokonuje wykładni Konstytucji;

 c) zajmuje stanowisko w sprawie inicjatyw zmiany Konstytucji;

d) potwierdza wyniki referendów republikańskich;

 e) potwierdza wyniki wyborów do Parlamentu i na Prezydenta 
Republiki Mołdawii;

 f ) stwierdza zaistnienie okoliczności uzasadniających rozwią‑
zanie Parlamentu, usunięcie z urzędu Prezydenta Republiki 
Mołdawii albo konieczność wprowadzenia zastępstwa na 

51 Lit. a ust. 1 art. 135 zmieniona ustawą nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
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urzędzie Prezydenta, jak i niezdolność Prezydenta Repub‑
liki Mołdawii do sprawowania swych funkcji w okresie 
dłuższym niż 60 dni52;

g) orzeka o niekonstytucyjności aktów normatywnych na 
wniosek Sądu Najwyższego;

h) rozstrzyga o niekonstytucyjności działania danej partii 
politycznej;

(2) Sąd Konstytucyjny podejmuje działania jedynie na wniosek 
podmiotów wymienionych w ustawie o Sądzie Konstytucyjnym.

Artykuł 136
Struktura
(1) Sąd Konstytucyjny składa się z sześciu sędziów, mianowanych 

na okres 6 lat.

(2) Dwóch sędziów mianowanych jest przez Parlament, dwóch 
przez Rząd i dwóch przez Najwyższą Radę Sądownictwa53.

(3) Prezesa Sądu Konstytucyjnego wybierają, w tajnym głosowaniu, 
sędziowie Sądu Konstytucyjnego.

Artykuł 137
Niezawisłość
Sędziowie Sądu Konstytucyjnego w okresie pełnienia mandatu są 
nieusuwalni, niezawiśli i podlegają jedynie Konstytucji.

Artykuł 138
Warunki mianowania
Sędziowie Sądu Konstytucyjnego winni posiadać wyższe wykształ‑
cenie prawnicze, wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
oraz co najmniej piętnastoletni staż w wykonywaniu zawodu praw‑
nika, pracy w prawniczym szkolnictwie wyższym lub w działalności 
naukowej w dziedzinie prawa.

52 Lit. f ust. 1 art. 135 w brzmieniu ustawy nr 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r.
53 Ust. 2 art. 136 zmieniony ustawą ww.
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Artykuł 139
Niepołączalność
Stanowisko sędziego Sądu Konstytucyjnego jest niepołączalne 
z jakimkolwiek innym stanowiskiem tak o charakterze prywatnym, 
jak i publicznym wiążącym się z wynagrodzeniem, z wyjątkiem 
działalności dydaktycznej lub naukowej.

Artykuł 140
Orzeczenia Sądu Konstytucyjnego
(1) Ustawy i inne akty normatywne albo ich części tracą moc 

prawną z chwilą wydania odpowiedniego orzeczenia przez 
Sąd Konstytucyjny.

(2) Orzeczenia Sądu Konstytucyjnego są ostateczne i nie przy‑
sługuje od nich odwołanie.

Tytuł V   SĄD KONSTYTUCYJNY
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Tytuł VI

ZMIANA KONSTYTUCJI

Artykuł 141
Inicjatywa zmiany
(1) Zmiana Konstytucji może zostać zainicjowana przez:

a) co najmniej 200 000 obywateli Republiki Mołdawii mają‑
cych prawo wyborcze. Obywatele, którzy inicjują zmianę 
Konstytucji winni wywodzić się z co najmniej połowy jed‑
nostek administracyjno‑terytorialnych drugiego szczebla, 
a w każdej z nich winno być zarejestrowanych co najmniej 
20 000 podpisów popierających daną inicjatywę;

b) co najmniej jedną trzecią deputowanych do Parlamentu;

c) Rząd 54.

(2) Projekty ustaw konstytucyjnych mogą być przedkładane Parla‑
mentowi jedynie wraz ze stanowiskiem Sądu Konstytucyjnego, 
przyjętym głosami co najmniej 4 sędziów.

Artykuł 142
Granice zmiany
(1) Postanowienia dotyczące suwerennego, niepodległego i jedno‑

litego charakteru państwa, jak również wieczystej neutralności 
państwa mogą być zmienione jedynie za zgodą udzieloną 
w referendum, głosami większości obywateli wpisanych na 
listy wyborcze.

(2) Żadna zmiana nie może być dokonana, jeżeli pociągnęłaby za 
sobą zniesienie podstawowych praw i wolności obywateli lub 
gwarancji tychże praw i wolności.

(3) Konstytucja nie może być zmieniona w trakcie trwania stanu 
wyjątkowego, stanu oblężenia55 lub stanu wojny.

54 Ust. 1 art. 141 zmieniony ustawą 1115‑XIV z 5 lipca 2000 r. 
55 Patrz przypis 13 (przyp. red.).
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Artykuł 143
Ustawa o zmianie Konstytucji
(1) Parlament ma prawo przyjąć ustawę o zmianie Konstytucji po 

upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia przedłożenia stosow‑
nej inicjatywy. Ustawa uchwalana jest głosami dwóch trzecich 
deputowanych.

(2) Jeśli w okresie roku od przedłożenia inicjatywy w sprawie 
zmiany Konstytucji Parlament nie uchwali odpowiedniej 
ustawy konstytucyjnej, inicjatywę uznaje się za wygasłą.
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Tytuł VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
I PRZEJŚCIOWE

Artykuł I
(1) Niniejsza Konstytucja zostaje przyjęta przez Parlament i pro‑

mulgowana przez Prezydenta Republiki Mołdawii w terminie 
3 dni.

(2) Konstytucja Republiki Mołdawii wchodzi w życie z dniem 
27 sierpnia 1994 roku. W tym samym dniu Konstytucja Re‑
publiki Mołdawii z 15 kwietnia 1978 roku, wraz z późniejszymi 
zmianami i uzupełnieniami, zostaje w całości uchylona.

Artykuł II
(1) Ustawy i pozostałe akty normatywne pozostają w mocy w za‑

kresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszą Konstytucją.

(2) Komisje stałe Parlamentu i Rząd, w terminie jednego roku 
od dnia wejścia w życie niniejszej Konstytucji dokonają prze‑
glądu ustawodawstwa pod kątem jego zgodności z Konstytucją 
i przedstawią Parlamentowi odpowiednie propozycje.

Artykuł III
(1) Instytucje państwowe funkcjonujące w dniu wejścia w życie 

obecnej Konstytucji, do czasu powołania nowych, kontynuują 
swoją działalność.

(2) Parlament, składający się ze 104 deputowanych, wybranych 
w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim, tajnym 
i swobodnie wyrażonym, na warunkach pluralizmu politycznego 
i wielopartyjności, zgodnie z ustawą z 14 października 1993 
roku o wyborach do Parlamentu, kontynuuje swoją działalność 
do upłynięcia kadencji, z wyjątkiem przypadków przewidzia‑
nych w niniejszej Konstytucji.
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(3) Prezydent Republiki Mołdawii wybrany w głosowaniu po‑
wszechnym, równym, bezpośrednim, tajnym i swobodnie 
wyrażonym, na warunkach pluralizmu politycznego wielopar‑
tyjności, na okres 5 lat, zgodnie z ustawą z 18 września 1991 
roku o wyborze Prezydenta Republiki Mołdawii, pozostaje na 
stanowisku aż do upływu kadencji, na którą go wybrano, z wy‑
jątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Konstytucji.

(4) Rząd, któremu Parlament udzielił wotum zaufania, kontynuuje 
swoją działalność do upływu kadencji, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych w niniejszej Konstytucji.

(5) Lokalne organy władzy państwowej i administracji państwowej 
kontynuują swoją działalność do upływu kadencji, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych w niniejszej Konstytucji.

(6) Sędziów, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej Konstytucji 
mają co najmniej 5 lat stażu pracy w sądownictwie, obejmuje, 
zgodnie z Artykułem 116 ust. 1, zasada nieusuwalności na mocy 
dekretu Prezydenta Republiki Mołdawii, wydanego na wniosek 
ministra sprawiedliwości i Prezesa Sądu Najwyższego56.

(7) W ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej Konstytucji 
system sądów ulegnie reorganizacji zgodnie z wymogami 
przewidzianymi w Artykule 115.

Artykuł IV
Postanowienia Artykułu 25 ust. 4, dotyczące okresu aresztowania, 
do 1 stycznia 1995 r. nie dotyczą osób, które dopuściły się poważ‑
nych przestępstw określonych w artykule 7/1 kodeksu karnego.

Artykuł V
(1) W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Konstytu‑

cji powołany zostanie Sąd Konstytucyjny i Izba Obrachunkowa.

(2) W pierwszym składzie Sądu Konstytucyjnego sędziowie po‑
wołani z ramienia Najwyższej Rady Sądownictwa są miano‑
wani przez zgromadzenie ogólne ławników i członków Sądu 
Najwyższego.

56 Ust. 6 art. III zmieniony ustawą nr 957‑XIII z dnia 19 lipca 1996 r.
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Artykuł VI
Do czasu utworzenia Sądu Konstytucyjnego, przypadki przewidzia‑
ne w Artykule 135 niniejszej Konstytucji mogą być rozstrzygane, 
na wniosek Parlamentu, przez Sąd Najwyższy.

Artykuł VII
(1) Ustawa z dnia 1 września 1989 r. o funkcjonowaniu języków 

używanych na terytorium Republiki Mołdawii pozostaje 
w mocy w stopniu, w którym nie stoi w sprzeczności z niniejszą 
Konstytucją.

(2) Powyższa ustawa może zostać zmieniona w ciągu 7 lat od dnia 
wejścia w życie niniejszej Konstytucji, głosami co najmniej 
dwóch trzecich deputowanych.

Artykuł VIII
Tytuł VII „Postanowienia końcowe i przejściowe” stanowi inte‑
gralną część niniejszej Konstytucji i reguluje problemy związane 
z jej wejściem w życie.

Tytuł VII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
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REPUBLIKA MOŁDAWII
SĄD KONSTYTUCYJNY

WYROK
w sprawie wykładni artykułu 13 ust. 1 Konstytucji 

w związku z Preambułą Konstytucji 
oraz Deklaracją Niepodległości Republiki Mołdawii

(Wnioski nr 8b/2013 i 41b/2013)

KISZYNIÓW

5 grudnia 2013
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W imieniu Republiki Mołdawii,

Sąd Konstytucyjny, obradujący w składzie:

Pan Alexandru TĂNASE, Prezes,

Pan Aurel BĂIEŞU,

Pan Igor DOLEA,

Pan Tudor PANŢÎRU,

Pan Victor POPA,

Pan Petru RAILEAN, sędziowie,

z udziałem Pani Eleny Lupan, protokolantki,

biorąc pod uwagę wnioski złożone 26 marca i 17 września 2013 r.,

zarejestrowane pod tymi samymi datami,

rozpatrzywszy rzeczone wnioski podczas publicznego posiedzenia 
plenarnego,

biorąc pod uwagę akta sprawy i podjęte w jej zakresie prace,

wydaje następujący wyrok:

PROCEDURA
1. Istotą wniosku złożonego w Sądzie Konstytucyjnym dnia 

26 marca 2013 r., na podstawie artykułów 25 ust. 1 lit. g) ustawy 
o Sądzie Konstytucyjnym i 38 ust. 1 lit. g) Kodeksu Sądownictwa 
Konstytucyjnego, przez deputowaną do Parlamentu, panią Anę 
Guţu, jest wykładnia artykułu 13 Konstytucji w brzmieniu:

„(1) Językiem państwowym Republiki Mołdawii jest język 
mołdawski, którego pisownia oparta jest na alfabecie łaciń-
skim. [...]”

2. Autor wniosku zwrócił się do Sądu Konstytucyjnego o wykład‑
nię artykułu 13 Konstytucji i wyjaśnienie:
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 – czy zwrot językowy „język mołdawski, którego pisownia oparta 
jest na alfabecie łacińskim” może być semantycznie równoważny 
ze zwrotem „język rumuński”.

  3. Decyzją Sądu Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2013 r. wniosek 
został uznany za spełniający wymogi formalne, bez przesą‑
dzania o istocie sprawy.

  4. Dnia 17 września 2013 r. deputowani Mihai Ghimpu, Vale‑
riu Munteanu, Corina Fusu, Boris Vieru i Gheorghe Brega 
złożyli wniosek w sprawie wykładni postanowień art. 1 ust. 1 
w związku z art. 13 ust. 1 i Preambułą Konstytucji Republiki 
Mołdawii, w którym to zwrócili się o:

 – przyznanie Deklaracji Niepodległości Republiki Mołdawii 
wyższej rangi od Konstytucji Republiki Mołdawii;

 – rozstrzygnięcie sprzeczności między postanowieniami De‑
klaracji Niepodległości Republiki Mołdawii a postanowieniami 
art. 13 ust. 1 Konstytucji Republiki Mołdawii i ustanowienie 
oficjalnego języka Republiki Mołdawii na podstawie aktu 
normatywnego, uznanego przez Sąd Konstytucyjny Republiki 
Mołdawii za akt hierarchicznie wyższy.

  5. Dnia 15 października 2013 r., pani Ana Guţu uzupełniła 
swój wniosek, wnosząc o przyjęcie przez Sąd Konstytucyjny, 
iż Deklaracja Niepodległości Republiki Mołdawii ma rangę 
normy konstytucyjnej i tym samym stwierdzenie, że oficjalnym 
językiem Republiki Mołdawii jest język rumuński, nie zaś 
„język mołdawski, którego pisownia oparta jest na alfabecie 
łacińskim”, jak określa to artykuł 13 Konstytucji Republiki 
Mołdawii.

  6. Mając na uwadze, że wniesione uzupełnienie dotyczy tej samej 
kwestii, Sąd, na podstawie artykułu 43 Kodeksu Sądownictwa 
Konstytucyjnego, w dniu 23 października 2013 r., podjął de‑
cyzję o rozpatrzeniu obu wniosków łącznie.

  7. W trakcie postępowania, Sąd Konstytucyjny zwrócił się o opinie 
do Parlamentu, Prezydenta, Rządu i Akademii Nauk Mołdawii. 
Parlament i Rząd nie skorzystały z tego uprawnienia.
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  8. W jawnej rozprawie Sądu uczestniczyli autorzy wniosków 
– pani Ana Guţu i pan Valeriu Munteanu – którzy podtrzy‑
mali swoje stanowisko. Organy władzy nie delegowały swoich 
przedstawicieli.

PRZESŁANKI
 A. PRZESŁANKI HISTORYCZNE

  9. Utworzenie Księstwa Mołdawii jako niepodległego państwa 
datuje się na połowę XIV wieku (według różnych źródeł: 
rok 1359 lub 1365). Państwo to rozciągało się na obszarze 
między Karpatami Wschodnimi, rzeką Dniestr i Morzem 
Czarnym; dziś obszar ten podzielony jest między Republikę 
Mołdawii, Rumunię i Ukrainę. Ludność tego państwa mówiła 
tym samym językiem i była tego samego pochodzenia, co ludy 
Wołoszczyzny i Siedmiogrodu.

10. Od XV w. Mołdawia znajdowała się pod zwierzchnictwem 
Imperium Osmańskiego.

11. W następstwie wojny rosyjsko‑tureckiej (1806–1812), w roku 
1812 wschodnia część Księstwa Mołdawii ‒ ze wschodnią 
granicą na rzece Dniestr i zachodnią granicą na rzece Prut ‒ 
została włączona do Imperium Rosyjskiego. Jej nazwa została 
zamieniona na „Besarabia”.

12.  Zachodnia część Księstwa Mołdawii w 1859 r. zjednoczyła 
się z Wołoszczyzną i utworzyła nowe państwo. Od roku 1861 
nowe państwo było znane pod nazwą Rumunia. W roku 1877 
Rumunia stała się niezależna wobec Imperium Osmańskiego.

13. Dnia 2 grudnia 1917 r. Mołdawska Republika Demokratyczna 
(Besarabia) proklamowała niepodległość wobec Imperium 
Rosyjskiego, zaś 24 stycznia 1918 r. potwierdziła proklamację 
niepodległości względem jego sukcesora – Federalnej Rosji. 
W krótkim czasie, dnia 27 marca 1918 r., Mołdawska Repub‑
lika Demokratyczna (Besarabia) zjednoczyła się z Rumunią.

WYROK SĄDU KONSTYTUCYJNEGO REPUBLIKI MOŁDAWII…
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14. Na obszarze lewego brzegu Dniestru władze radzieckie powo‑
łały w 1924 r. Mołdawską ASRR jako autonomiczną republikę, 
wchodzącą w skład Ukraińskiej SRR. Stąd wywodzi się teo‑
ria języka mołdawskiego jako odmiennego od rumuńskiego; 
poprzez tę teorię ZSRR starał się uzasadnić roszczenia od‑
nośnie Besarabii. Na jej obszarze ZSRR realizował kulturową 
politykę „wytwarzania” fałszywego języka pisanego cyrylicą57 
i tym samym oczyszczonego z łacińskich elementów języ‑
ka rumuńskiego używanych za Prutem. Język ten nazwano 
mołdawskim.

15. W latach 1932–1938 sowieci zrezygnowali z teorii mołdawia‑
nistycznej, powracając do alfabetu łacińskiego i literackiego 
języka rumuńskiego. Jednakże, w 1938 r. ponownie została 
wprowadzona cyrylica, zwolennicy alfabetu łacińskiego zo‑
stali potępieni, zaś teoria języka mołdawskiego jako języka 
odmiennego od rumuńskiego została ponownie wprowadzona 
w życie.

16. Dnia 28 czerwca 1940 r., w następstwie Paktu Ribbentrop– 
–Mołotow zawartego z nazistowskimi Niemcami, Związek 
Radziecki ponownie anektował obszar Besarabii.

17. Dnia 2 sierpnia 1940 r. około 70% terytorium i 80% ludności 
Besarabii, decyzją centralnych organów ZSRR, stało się Moł‑
dawską Socjalistyczną Republiką Radziecką (MSRR). Pozostałą 
część Besarabii włączono w skład Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej.

18. Po drugiej wojnie światowej władze radzieckie wprowadziły 
cyrylicę i pojęcie języka mołdawskiego także w Besarabii. 
W roku 1957 cyrylicę wprowadzono również w języku ga‑
gauskim, odmianie języka tureckiego zapisywanej alfabetem 

57 „Alfabetyczne pismo słowiańskie, stworzone w IX–X w. przez jednego z uczniów 
św. Cyryla, oparte na majuskule greckiej z IX w. i uzupełnione znakami dla dźwięków 
właściwych ówczesnym dialektom słowiańskim (…). Cyrylica była używana przez Sło‑
wian prawosławnych oraz Rumunów (XVI–poł. XIX w.)”. Wielka encyklopedia PWN, 
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2002, t. 3, s. 270. Cyrylica współczesna 
jest alfabetem częściowo zmienionym i unowocześnionym w stosunku do pierwotnej wersji 
i zawiera drobne różnice zależnie od miejsca jej stosowania (cyrylica rosyjska, ukraińska, 
białoruska itp.) (przyp. red.).
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łacińskim i używanej przez tureckojęzyczną mniejszość z po‑
łudnia Besarabii.

19. W 1989 r. język mołdawski został zadekretowany językiem 
państwowym MSRR, zaś stosowanie alfabetu łacińskiego 
zostało przywrócone. Przyjęty alfabet jest pochodną 26 liter 
alfabetu łacińskiego, do których dodane jest 5 innych liter 
otrzymanych przez zastosowanie znaków diakrytycznych, zaś 
korzystanie z liter „K, Q, W, Y” ma miejsce jedynie w przy‑
padku nazw własnych i neologizmów o charakterze między‑
narodowym. Alfabet ten jest identyczny z alfabetem języka 
rumuńskiego. Ustawa z 1989 r. o funkcjonowaniu języków 
stosowanych na obszarze Mołdawskiej SRR, która zgodnie 
z Konstytucją Republiki Mołdawii ma moc obowiązującą, 
mówi o „prawdziwie istniejącej mołdawsko-rumuńskiej 
tożsamości lingwistycznej”.

20. W latach 1989–1991 nastąpiło przejście „języka mołdawskiego” 
na litery łacińskie, poprzez transkrypcję z zapisu cyrylicą. Po‑
dobnie w 1996 r. językowi gagauskiemu przywrócono alfabet 
łaciński według modelu tureckiego.

21. W Deklaracji Niepodległości z 27 sierpnia 1991 r. Parla‑
ment Republiki Mołdawii proklamował niepodległość kraju 
wobec ZSRR w granicach byłej Mołdawskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej. Jednocześnie w Deklaracji Niepod‑
ległości Republiki Mołdawii język nosi nazwę „rumuński”. 
Dnia 2 marca 1992 r. Republika Mołdawii przystąpiła do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i została uznana przez 
społeczność międzynarodową.

B. JĘZYK PAŃSTWOWY PO PROKLAMOWANIU 
NIEPODLEGŁOŚCI

22. Przyjęta w 1994 r. Konstytucja jako język państwowy przy‑
jęła „język mołdawski, którego pisownia oparta jest na alfabecie 
łacińskim”.
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23. W artykule VII w Tytule VII postanowień końcowych i przej‑
ściowych Konstytucja utrzymała w mocy ustawę z 1 września 
1989 r. o funkcjonowaniu języków stosowanych na obszarze 
Republiki Mołdawii w zakresie, który nie stoi w sprzeczności 
z Konstytucją. Jednocześnie przyjęto, że ustawa ta, w ciągu 
siedmiu lat od wejścia w życie Konstytucji, będzie mogła ulec 
zmianie jedynie głosami co najmniej dwóch trzecich deputo‑
wanych, zatem większością wymaganą do zmiany Konstytucji.

24. Program szkolny przyjęty przez Ministerstwo Edukacji 
uwzględnia przedmiot „język rumuński”, zaś w pierwszych 
latach po uzyskaniu niepodległości nauka tego języka odby‑
wała się wręcz z wykorzystaniem podręczników z Rumunii.

25. Na wniosek Parlamentu Republiki Mołdawii z 28 lipca 1994 r. 
o wypowiedzenie się w kwestii historii i używania terminu 
„język mołdawski”, Akademia Nauk Mołdawii zaprezento‑
wała opinię, jednomyślnie zaaprobowaną przez jej Prezydium 
w dniu 9 września 1994 r., w której stwierdza się:

„Przekonanie nasze jest takie, że Artykuł 13 Konstytucji powi‑
nien zostać poprawiony zgodnie z prawdą naukową i uzyskać 
następujące brzmienie: «Językiem państwowym (oficjalnym) 
Republiki Mołdawii jest język rumuński»”.

26. Według deklaracji dorocznego Zgromadzenia Ogólnego 
Akademii Nauk Mołdawii z 29 lutego 1996 r., językiem pań‑
stwowym Republiki Mołdawii jest język rumuński:

„Doroczne Zgromadzenie Ogólne Akademii Nauk Republiki 
Mołdawii potwierdza uargumentowaną opinię naukową spe‑
cjalistów filologów z Republiki Mołdawii i spoza jej granic, 
potwierdzoną oświadczeniem Prezydium ANM z 9 września 
1994 r., zgodnie z którą poprawną nazwą języka państwowego 
(oficjalnego) Republiki Mołdawii jest język rumuński”.

27. W wydaniu Słownika ortograficznego języka rumuńskiego (orto
epicznego, morfologicznego, z zasadami interpunkcji), opracowa‑
nego przez Akademię Nauk Mołdawii i zarekomendowanego 
do publikacji na posiedzeniu z 15 listopada 2000 r., zastosowane 
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zostały normy ortograficzne języka rumuńskiego przyjęte przez 
Akademię Rumuńską.

28. W roku 2010 Akademia Nauk Mołdawii opracowała projekt 
ustawy mający na celu transpozycję norm ortograficznych 
języka rumuńskiego.

29. W pięciu rejonach i dwóch miastach wydzielonych samo‑
zwańczej separatystycznej republiki naddniestrzańskiej „język 
mołdawski” dalej zapisywany jest cyrylicą (jak w okresie ra‑
dzieckim). W postaci tej jest on językiem oficjalnym na równi 
z językiem ukraińskim i rosyjskim. Państwowy Uniwersytet 
w Tyraspolu, który przez pewien czas używał alfabetu łaciń‑
skiego, został przeniesiony do Kiszyniowa. Latem 2004 r., 
milicja separatystycznego regionu zaczęła zamykać szkoły 
z Naddniestrza, w których prowadzona była nauka języka 
rumuńskiego zapisywanego alfabetem łacińskim, natomiast 
rodzice i uczniowie, którzy się temu sprzeciwiali zostali aresz‑
towani (zob. sprawę Catan i inni przeciw Republice Mołdawii 
i Rosji, orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka z 19 października 2012 r.). Wspomniane 
zamknięte rumuńskie szkoły, w liczbie sześciu, zostały później 
ponownie otwarte, mają one jednak status „szkół pozarządo‑
wych”. W pozostałych szkołach na lewym brzegu Dniestru 
uczniowie kształcą się w „języku mołdawskim” (z cyrylicą).

30. W międzynarodowej normie ISO 63958 (zestaw standardów 
międzynarodowych, nadający językom krótki kod), językowi 
mołdawskiemu przyznano pierwotnie kody mol i mo, jednak 
zostały one zlikwidowane w listopadzie 2008 r. i zastąpione 
kodami przyporządkowanymi językowi rumuńskiemu. Podobnie 
nie istnieje żaden kod dla języka mołdawskiego w Ethnologue 
(publikacji będącej punktem odniesienia, w której zawarte są 
wszystkie znane żywe języki świata), za to przyznany jest mu 
kod przyporządkowany językowi rumuńskiemu.

58 ISO 639 Codes for the Representation of Names of Languages (przyp. red.).
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STAN PRAWNY 
31. Postanowienia Deklaracji Niepodległości przyjętej mocą ustawy 

nr 691 z 27 sierpnia 1991 r. (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr 11–12/103; 118, 1994) są następujące:

DEKLARACJA 
NIEPODLEGŁOŚCI REPUBLIKI MOŁDAWII

„PARLAMENT REPUBLIKI MOŁDAWII, utworzony 
w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów,

MAJĄC NA UWADZE tysiącletnią przeszłość naszego ludu 
i jego nieprzerwaną państwowość w historycznej i etnicznej 
przestrzeni stawania się przezeń narodem;

UZNAJĄC akty rozbioru terytorium narodowego z lat 1775 
i 1812 za sprzeczne z prawem historycznym i prawem naro‑
du oraz ze statusem prawnym Księstwa Mołdawii, i za akty 
uchylone przez cały bieg historii i swobodnie wyrażoną wolę 
ludności Besarabii i Bukowiny;

PODKREŚLAJĄC fakt przetrwania Mołdawian z Naddnie‑
strza – części składowej historycznego i etnicznego terytorium 
naszego narodu; 

PRZYJMUJĄC, że Parlamenty wielu państw w swoich de‑
klaracjach uznają porozumienie zawarte 23 sierpnia 1939 r. 
między Rządem ZSRR a Rządem Niemiec za nieważne ab 
initio i żądają likwidacji jego polityczno‑prawnych skutków, 
co zostało odnotowane również przez Międzynarodową 
Konferencję „Pakt Ribbentrop–Mołotow i jego następ‑
stwa dla Besarabii” w Deklaracji Kiszyniowskiej, przyjętej 
28 czerwca 1991 r.;

PODKREŚLAJĄC, że bez konsultacji z ludnością Besarabii, 
północy Bukowiny oraz powiatu Herţa – obszarów zajętych 
siłą 28 czerwca 1940 r., ani z ludnością Mołdawskiej ASRR 
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(Naddniestrze), powołanej 12 października 1924 r., Rada 
Najwyższa ZSRR, naruszając nawet swoje konstytucyjne 
uprawnienia, przyjęła 2 sierpnia 1940 r. ustawę ZSRR „O po‑
wołaniu związkowej Mołdawskiej SRR”, zaś jej prezydium 
wydało 4 listopada 1940 r. dekret „O ustanowieniu granicy 
między Ukraińską SRR a Mołdawską SRR”, przez które to 
akty prawne starano się, wobec braku jakiejkolwiek realnej 
podstawy prawnej, uzasadnić rozbiór tychże obszarów i przy‑
należność nowej republiki do ZSRR;

PRZYPOMINAJĄC, że w ostatnich latach demokratyczny 
ruch wyzwolenia narodowego ludności Republiki Mołdawii 
potwierdził swoje dążenia do wolności, niepodległości i jedności 
narodowej, wyrażone poprzez dokumenty końcowe Wiel‑
kich Zgromadzeń Narodowych w Kiszyniowie z 27 sierpnia 
1989 r., 16 grudnia 1990 r. i 27 sierpnia 1991 r., poprzez 
ustawy i uchwały Parlamentu Republiki Mołdawii o uznaniu 
języka rumuńskiego za język państwowy, i o przywróceniu al‑
fabetu łacińskiego, z 31 sierpnia 1989 r., o fladze państwowej, 
z 27 kwietnia 1990 r., o godle państwowym, z 3 listopada 
1990 r. i o zmianie oficjalnej nazwy państwa, z 23 maja 1991 r.;

PRZYJMUJĄC ZA PODSTAWĘ Deklarację Suwerenno‑
ści Republiki Mołdawii, przyjętą przez Parlament w dniu 
23 czerwca 1990 r. oraz fakt, że korzystając ze swego suweren‑
nego prawa, ludność Republiki Mołdawii nie wzięła udziału 
17 marca 1991 r. w referendum o utrzymaniu ZSRR, pomi‑
mo nacisków wywieranych przez organy państwowe ZSRR;

UWZGLĘDNIAJĄC zachodzące w Europie i na świecie 
nieodwracalne procesy demokratyzacji, umacniania wolności, 
niepodległości i jedności narodowej, budowy państwa prawa 
i przechodzenia do gospodarki rynkowej;

POTWIERDZAJĄC równość w prawach narodów i ich 
prawo do samookreślenia, zgodnie z Kartą Narodów Zjed‑
noczonych, Aktem Końcowym z Helsinek i normami prawa 
międzynarodowego;

WYROK SĄDU KONSTYTUCYJNEGO REPUBLIKI MOŁDAWII…
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OCENIAJĄC z powyższych względów, że nadeszła wielka 
chwila spełnienia aktu sprawiedliwości, w zgodzie z historią 
naszego narodu, z normami moralnymi i normami prawa 
międzynarodowego,

PROKLAMUJE

uroczyście, na podstawie prawa narodów do samostanowie‑
nia, w imieniu całej ludności Republiki Mołdawii i wobec 
całego świata:

REPUBLIKA MOŁDAWII JEST PAŃSTWEM SUWE‑
RENNYM, NIEPODLEGŁYM I DEMOKRATYCZNYM, 
MOGĄCYM SWOBODNIE OKREŚLAĆ SWOJĄ TE‑
RAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ BEZ JAKIEJKOL‑
WIEK ZEWNĘTRZNEJ INGERENCJI, W ZGODZIE 
Z IDEAŁAMI I ŚWIĘTYMI PRAGNIENIAMI LUDU, 
W HISTORYCZNEJ I ETNICZNEJ PRZESTRZENI 
STAWANIA SIĘ PRZEZEŃ NARODEM.

Jako PAŃSTWO SUWERENNE I NIEPODLEGŁE, 
REPUBLIKA MOŁDAWII:

ZWRACA SIĘ do wszystkich państw i rządów świata o uzna‑
nie jej niepodległości w postaci, w jakiej została proklamowana 
przez swobodnie wybrany Parlament Republiki i wyraża prag‑
nienie ustanowienia stosunków politycznych, gospodarczych, 
kulturalnych i w innych obszarach wspólnego zainteresowania, 
z krajami europejskimi, ze wszystkimi krajami świata, będąc 
gotową do nawiązania stosunków dyplomatycznych zgodnie 
z normami prawa międzynarodowego i istniejącymi na świecie 
w tej dziedzinie zwyczajami;

KIERUJE do Organizacji Narodów Zjednoczonych wniosek 
o przyjęcie w charakterze pełnoprawnego członka do organi‑
zacji światowej i do jej wyspecjalizowanych agencji;

DEKLARUJE gotowość przystąpienia do Aktu Końcowego 
z Helsinek i do Paryskiej Karty Nowej Europy, jednocześnie 
wnioskując o przyjęcie na równych prawach do Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz o przyjęcie do 
jej mechanizmów działania;
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DOMAGA SIĘ od Rządu Związku Socjalistycznych Repub‑
lik Radzieckich rozpoczęcia negocjacji z Rządem Republiki 
Mołdawii w sprawie zakończenia nielegalnego stanu jej oku‑
pacji i wycofania wojsk radzieckich z terytorium narodowego 
Republiki Mołdawii;

POSTANAWIA, że na całym jej obszarze stosowana będzie 
jedynie Konstytucja, ustawy i inne akty normatywne przyjęte 
przez legalnie utworzone organy Republiki Mołdawii;

GWARANTUJE korzystanie z praw socjalnych, gospodar‑
czych, kulturalnych oraz wolności politycznych wszystkim 
obywatelom Republiki Mołdawii, włączając osoby należące 
do poszczególnych mniejszości narodowych, etnicznych, lin‑
gwistycznych i religijnych, zgodnie z postanowieniami Aktu 
Końcowego z Helsinek i przyjętych później dokumentów 
Paryskiej Karty Nowej Europy.

Tak nam dopomóż Bóg!

Uchwalona przez Parlament Republiki Mołdawii w Kiszy‑
niowie, dnia 27 sierpnia 1991 r.”.

32. Właściwe dla sprawy postanowienia Konstytucji (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr 1/1, 1994) są następujące:

Preambuła

„[...] UWZGLĘDNIAJĄC wielowiekowe dążenia Narodu 
do życia w kraju suwerennym, wyrażone poprzez proklamo-
wanie niepodległości Republiki Mołdawii, [...]”

Artykuł 13
Język państwowy, stosowanie innych języków

„(1) Językiem państwowym Republiki Mołdawii jest 
język mołdawski, którego pisownia oparta jest na na alfa
becie łacińskim.

[...]

(4) Zasady stosowania języków na obszarze Republiki 
Mołdawii określa ustawa organiczna”.

WYROK SĄDU KONSTYTUCYJNEGO REPUBLIKI MOŁDAWII…
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KWESTIE PRAWNE
33. Z treści wniosku Sąd wnosi, że w istocie dotyczy on relacji 

między Deklaracją Niepodległości, Preambułą a Konstytucją. 
W tym kontekście pojawia się problem rozstrzygnięcia kolizji 
między dwoma fundamentalnymi aktami, które odnoszą się 
do nazwy języka państwowego Republiki Mołdawii.

34. Tym samym, wniosek dotyczy całokształtu wzajemnie ze sobą 
powiązanych konstytucyjnych elementów, znajdujących wyraz 
w poszanowaniu i usankcjonowaniu takich zasad proklamo‑
wanych w Deklaracji, jak tożsamość narodowa i językowa.

A. ZASADNOŚĆ WNIOSKU

35. Zgodnie ze swoimi decyzjami z 12 kwietnia i 23 października 
2013 r. (zob. §§ 3 i 6 powyżej), Sąd uznał, że na podstawie 
artykułu 135 ust. 1 lit. b) Konstytucji, artykułu 4 ust. 1 lit. b) 
ustawy o Sądzie Konstytucyjnym oraz artykułu 4 ust. 1 lit. 
b) Kodeksu Sądownictwa Konstytucyjnego, wniosek doty‑
czący wykładni Konstytucji może być rozpatrzony w ramach 
uprawnień Sądu Konstytucyjnego.

36. Artykuły 25 ust. 1 lit. g) ustawy o Sądzie Konstytucyjnym 
i 38 ust. 1 lit. g) Kodeksu Sądownictwa Konstytucyjnego 
przyznają deputowanemu do Parlamentu prawo złożenia 
wniosku do Sądu Konstytucyjnego.

37. Sąd zauważa, że materia wskazana przez autorów wniosku 
nie była wcześniej przedmiotem wykładni sądownictwa 
konstytucyjnego. 

38. Sąd ocenia, że wniosek nie może zostać oddalony z powo‑
du jego niedopuszczalności i że nie istnieje inna przesłanka 
dla wstrzymania postępowania zgodnie z postanowieniami 
artykułu 60 Kodeksu Sądownictwa Konstytucyjnego. Sąd 
uznaje, że wniosek złożono w sposób zgodny z prawem i że 
jest kompetentny wydać wyrok w kwestii wykładni artykułu 
13 ust. 1 Konstytucji w związku z Preambułą Konstytucji 
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i Deklaracją Niepodległości Republiki Mołdawii. W tym 
stanie rzeczy, Sąd postanowił o merytorycznym rozpatrzeniu 
wniosku. W rezultacie Sąd będzie kontynuował rozpozna‑
wanie wniosku.

39. Zgodnie z artykułem 6 ust. 2 Kodeksu Sądownictwa Konstytu‑
cyjnego, Sąd Konstytucyjny sam ustala zakres swojej kognicji.

40. Wniosek przedłożony Sądowi do rozpatrzenia wymaga analizy 
dwóch powiązanych ze sobą zagadnień. Mając na uwadze fakt, 
że rozpatrzenie związków między Deklaracją Niepodległości 
Republiki Mołdawii a Konstytucją Republiki Mołdawii wpływa 
na sposób rozumienia nazwy języka państwowego, Sąd rozpa‑
trzy te kwestie oddzielnie, niektóre zaś aspekty zostaną rozpa‑
trzone łącznie. Stąd też Sąd rozpozna: a) powiązania między 
Deklaracją Niepodległości Republiki Mołdawii a Konstytucją; 
b) rozbieżności między tymi dwoma fundamentalnymi aktami, 
dotyczące języka państwowego.

41. Aby wyjaśnić aspekty wskazane we wniosku, Sąd wykorzysta 
w szczególności postanowienia Preambuły oraz artykułu 13 
ust. 1 Konstytucji, a także swoje wcześniejsze orzecznictwo, 
posługując się wszystkimi metodami wykładni prawa.

B. ISTOTA SPRAWY

42. Sąd stwierdza, że prerogatywa, w jaką został wyposażony 
przez artykuł 135 ust. 1 lit. b) Konstytucji, wymaga ustalenia 
pełnej i autentycznej treści norm konstytucyjnych metodą in‑
terpretacji tekstu (wykładnia gramatyczna), ustalając kontekst 
(wykładnia systemowa) oraz cel (wykładnia teleologiczna) 
a także na podstawie materiałów ustawodawczych, powstałych 
w trakcie procesu legislacyjnego (wykładnia historyczna). Aby 
ujawnić pełną treść norm, metody te nie wykluczają się, lecz 
wzajemnie uzupełniają.
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I. POWIĄZANIA MIĘDZY 
DEKLARACJĄ NIEPODLEGŁOŚCI 

A KONSTYTUCJĄ REPUBLIKI 
MOŁDAWII

1. Argumenty autorów wniosku

43. Autorzy wniosku wskazują na postanowienia Deklaracji 
Niepodległości Republiki Mołdawii, w której dla nazwania 
języka państwowego Republiki Mołdawii użyty jest zwrot 
„język rumuński”.

2. Argumenty władz oraz Akademii Nauk Mołdawii

44. W przedłożonej pisemnej opinii, Prezydent Republiki Mołdawii 
nie skomentował powiązania między Deklaracją Niepodległości 
a Konstytucją. Jednocześnie Prezydent Republiki Mołdawii 
pozostawił do uznania Sądu Konstytucyjnego potrzebę do‑
konania wykładni artykułu 13 Konstytucji. 

45. Akademia Nauk Mołdawii stoi na stanowisku, że w Dekla‑
racji Niepodległości Republiki Mołdawii najwyższy organ 
ustawodawczy uznał, że oficjalną nazwą języka stosowanego 
na obszarze Republiki Mołdawii jest język rumuński.

46. Parlament i Rząd nie przedłożyli pisemnych opinii.

3. Stanowisko Sądu

3.1. Zasady podstawowe

3.1.1. Moc prawna Deklaracji Niepodległości

47. Sąd przyjmuje, że kierując się Deklaracją Niepodległości, 
Republika Mołdawii ukonstytuowała się jako państwo su‑
werenne i niepodległe. Deklaracja Niepodległości stanowi 
polityczno‑prawny fundament Republiki Mołdawii jako 
państwa suwerennego, niepodległego i demokratycznego. 
Jest „aktem urodzenia” Republiki Mołdawii. To właśnie na 
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podstawie Deklaracji Niepodległości, Republika Mołdawii 
została uznana przez pozostałe państwa świata i 31 stycznia 
1992 r. przyjęta w skład Konferencji Bezpieczeństwa i Współ‑
pracy w Europie, zaś 2 marca 1992 r. – w skład Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

48. W warunkach, w których Republika Mołdawii, jako państwo 
niepodległe i suwerenne nie miała jeszcze Konstytucji, Dekla‑
racja Niepodległości była jedynym dokumentem, który określał 
porządek konstytucyjny Republiki Mołdawii, na podstawie 
którego utworzony został polityczny, gospodarczy i sądowniczy 
system Republiki Mołdawii. Tym samym, do czasu przyjęcia 
Konstytucji, Deklaracja Niepodległości służyła wprost za 
konstytucyjną podstawę rozwoju państwa i społeczeństwa 
Republiki Mołdawii.

49. W rezultacie, Deklaracja Niepodległości jest dokumentem 
polityczno‑prawnym, który usankcjonował utworzenie nowego 
niepodległego państwa Republika Mołdawii, stanowiąc „akt uro‑
dzenia” nowego państwa, określający fundamenty, podstawowe 
zasady i wartości organizacji państwowej Republiki Mołdawii.

50. Deklaracja Niepodległości jest nie tylko „aktem urodzenia” no‑
wego niepodległego państwa, ale i najbardziej zwięzłą afirmacją 
konstytucyjnych ideałów Republiki Mołdawii. W historycz‑
nym kontekście kraju, ów prawny dokument proklamował 
konstytucyjne wartości nowego niepodległego państwa, 
z których wynika legitymizacja władzy tych, którzy rządzą 
Republiką Mołdawii.

3.1.2. Funkcjonalna rola Preambuły Konstytucji: 
interpretacyjna i substancjalna moc prawna

51. Sąd przypomina, że w wyroku nr 4 z 22 kwietnia 2013 r. ustalił, 
co następuje:

„59. Preambuła, będąca fundamentem tekstu Konstytucji, jest tą 
jej częścią, która dokładnie wyraża ducha Ustawy Zasadniczej. 
Tak więc, Preambuła zawiera postanowienia o charakterze 
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imperatywnym, które mogą być niezależnym źródłem norm, 
nie wyrażonych expressis verbis w tekście Konstytucji”.

52. Sąd potwierdza zatem, że Preambuła Konstytucji odnosi się do 
Konstytucji jako całości, odgrywa kluczową rolę w rozumie-
niu i stosowaniu tekstu Konstytucji oraz że można się na nią 
powoływać jak na źródło prawa (zob. wyrok nr 4 z 22 kwietnia 
2013 r., §§ 56, 58).

53. W tym samym wyroku Sąd przyjął jako zasadę, co następuje:
„Każda wykładnia Konstytucji dokonywana będzie z uwzględ‑
nieniem pierwotnych celów Konstytucji, wyrażonych w Pream‑
bule, określających tekst Konstytucji. […] Kiedy ma miejsce 
więcej wykładni pierwszeństwo przysługuje zgodnej z Pre-
ambułą (§ 59)”.

3.2. Praktyka innych państw

54. Z reguły konstytucje zawierają preambuły, jednak w zależności 
od ich treści różnią się one zasadniczo. 

55. Coraz więcej państw jednoznacznie uznaje moc prawną pre‑
ambuły, nie traktując jej jako zwykłą przedmowę lecz jako 
normatywną część Konstytucji (Niemcy, Francja, Irlandia, 
Estonia, Łotwa, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, 
Turcja, Indie itp.).

56. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo Rady 
Europy (Komisja Wenecka), mając na uwadze preambułę 
stwierdziła:
„[P]reambuły w pierwszym rzędzie mają cel polityczny, są 
formą deklaracji politycznej, podkreślającą znaczenie ustawy 
zasadniczej, jej pryncypiów, wartości i gwarancji dla danego 
państwa i jego narodu. Z faktu tego wynika, że winny one 
spełniać również istotną funkcję jednoczącą” (opinia w przed‑
miocie nowej Konstytucji Węgier, CDL‑AD(2011)016, § 31).

57. W tym samym sensie Europejski Trybunał Praw Człowie‑
ka uznaje, że zasady wymienione w Preambule Konwencji 
odnoszą się do całości Konwencji (zob. inter alia, orzeczenia 
ETPC Engel i inni przeciwko Holandii z 8 czerwca 1976 r., 



153

Klass i inni przeciwko Niemcom z 6 września 1978 r., Malone 
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 2 sierpnia 1984 r. itp.).

58. Odwołanie się do preambuły jest głęboko zakorzenione w sy‑
stemie prawa common law. Preambuła Konstytucji pełni klu‑
czową rolę w wykładni konstytucyjnej. 

59. W sytuacji, gdy istnieje kilka wykładni, sądy dają pierwszeństwo 
wykładni zgodnej z preambułą. Dla przykładu, artykuł 3959 
Konstytucji Republiki Południowej Afryki stanowi, że w wy‑
kładni Deklaracji Praw (Bill of Rights), instancje sądowni‑
cze powinny „umacniać wartości, które stanowią podstawę 
społeczeństwa otwartego i demokratycznego, opartego na 
zasadach poszanowania godności ludzkiej, równości i wolno‑
ści”. Słowa te zawarte są w Preambule Konstytucji. Artykuł 
39 Konstytucji nie odsyła wprost do preambuły Konstytucji. 
Mimo tego, Trybunał Konstytucyjny Republiki Południowej 
Afryki potwierdził nadrzędną rangę preambuły Konstytucji dla 
wykładni Bill of Rights. Podobnie w Irlandii, sądy odwoływały 
się do preambuły w trakcie wykładni irlandzkiej Konstytucji, 
preambuła była instrumentem wykorzystywanym dla zrozu‑
mienia ducha Konstytucji.

60. Odwołanie się do preambuły w wykładni konstytucji jest charak‑
terystyczne także dla państw systemu prawa kontynentalnego. 
W Estonii Preambuła, w której naród estoński zobowiązuje się 
„zagwarantować przetrwanie narodu estońskiego, jego języka 
i kultury”, została wykorzystana przez Sąd Państwowy (organ 
jurysdykcji konstytucyjnej), aby potwierdzić konstytucyjność 
aktu, który nakładał obowiązek znajomości języka estońskiego, 
jako warunek wyboru do rady administracji lokalnej. Sąd orzekł 

59 „Interpretacja Deklaracji Praw 1. Interpretując Deklarację Praw, sąd, trybunał lub 
instytucja: a. umacniają wartości, które stanowią podstawę społeczeństwa otwartego 
i demokratycznego, opartego na zasadach poszanowania godności ludzkiej, równości 
i wolności; b. uwzględniają prawo międzynarodowe oraz c. mogą wziąć pod uwagę prawo 
obce. 2. Interpretując prawodawstwo i rozwijając common law lub prawo zwyczajowe, 
każdy sąd, trybunał lub instytucja umacniają ducha, znaczenie i cele Deklaracji Praw. 
3. Deklaracja Praw nie zaprzecza istnieniu innych praw lub wolności, które są uznane 
lub ustanowione przez common law, prawo zwyczajowe lub prawodawstwo, jeżeli są one 
zgodne z Deklaracją Praw.” Konstytucja Republiki Południowej Afryki, tłum. A. Wojtyczek‑
‑Bonnand, K. Wojtyczek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 69 (przyp. red.).
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w kwestii znajomości języka estońskiego – oficjalnego języka 
państwa, że w świetle Preambuły Konstytucji jest to wymóg 
uzasadniony (EST‑1998‑3‑007, 1998, CODICES).

61. W Macedonii Sąd Najwyższy60 uznał za dopuszczalne ogra‑
niczenie wolności zgromadzeń, gdyż niektóre działania po‑
strzegane były jako sprzeczne z Preambułą Konstytucji. Sąd 
uznał, że zakaz funkcjonowania organizacji politycznej, która 
otwarcie neguje prawo Macedończyków do samostanowienia, 
jest zgodny z prawem (MKD‑2001‑1‑004, 2001, CODI‑
CES, orzeczenie poprzedzające zmianę Preambuły w 2001 r.). 
W Ukrainie Sąd Konstytucyjny odwołał się do Preambuły, by 
orzec o zgodności z Konstytucją norm nakładających obowią‑
zek używania języka ukraińskiego przez centralne i lokalne 
agencje rządowe (UKR‑2000‑1‑002, 2000, CODICES).

62. Przykładem odwołania się do preambuły w wykładni konsty‑
tucji są Niemcy. Dnia 30 czerwca 2009 r. niemiecki Federalny 
Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że zasadniczo nie ist‑
nieje sprzeczność między niemieckim Grundgesetz (Ustawą 
Zasadniczą) a traktatem lizbońskim, tworząc tym samym 
podstawy dla sfinalizowania procesu jego ratyfikacji (BVerfG, 
2 BvE 2/08, 30 czerwca 2009 r.). Traktat przyznaje Unii Eu‑
ropejskiej (UE) kompetencje w obszarze polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa. Podniesiona kwestia dotyczyła tego, czy 
traktat narusza niemiecki ład konstytucyjny w stopniu, który 
wymagałby zmiany Konstytucji. Trybunał uznał, że traktat 
nie narusza niemieckiej suwerenności, choć jego ratyfikacja 
wymaga odpowiednich procedur legislacyjnych.

63. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny przywołał arty‑
kuł 23 ust. 1 Ustawy Zasadniczej, a także Preambułę, w której 
wyrażona jest intencja by „jako równoprawny członek zjed-
noczonej Europy służyć pokojowi na świecie”. Z powyż‑
szych postanowień Trybunał wywnioskował wolę narodu 
niemieckiego do bycia częścią UE. Trybunał zaznaczył, że 

60 W Macedonii to Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu w dniu 21 marca 2001 r. 
w Skopje orzekł o dopuszczalności ograniczenia wolności zgromadzeń (MKD‑2001–1‑
004) (przyp. red.).
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Preambuła akcentuje „nie tylko moralną podstawę odpowiedzial
nego samookreślenia, ale i pragnienie służenia pokojowi na świecie, 
jako równy partner zjednoczonej Europy”. Trybunał stwierdził, 
że Republika Federalna Niemiec zrywa z „makiawelizmem 
politycznym i sztywną koncepcją suwerenności”, a także 
dąży do urzeczywistnienia „zjednoczonej Europy, co wynika 
z artykułu 23 ust. 1 Ustawy Zasadniczej oraz z Preambuły”. 
Tym samym, Federalny Trybunał Konstytucyjny stwierdził, 
że urzeczywistnienie „integracji europejskiej oraz pokojowego 
ładu międzynarodowego” stanowi wolę narodu niemieckiego 
wyrażoną w Preambule Konstytucji.

64. Tak więc, preambuły mogą być także odsyłającymi (łączącymi) 
generalnymi klauzulami konstytucyjnymi, obligatoryjnymi 
z punktu widzenia prawa, i mogą służyć jako niezależne źródło 
praw i obowiązków.

65. Potwierdza to przykład Francji. W 1947 r. francuska Rada 
Stanu wypowiedziała się po raz pierwszy expressis verbis na 
temat mocy prawnej preambuły. W związku ze sprawą doty‑
czącą prawa do strajku, Rada Stanu w pełni uznała moc prawną 
Preambuły Konstytucji z 1946 r. (CE., 18.04.1947, Jarrigion). 
Poprzez nowatorskie orzeczenie, Rada Stanu oparła swoje 
wnioski na „prawach i wolnościach zagwarantowanych przez 
Preambułę Konstytucji”.

66. W 1960 r., rozpatrując zgodność aktu administracyjnego z jed‑
ną z norm Preambuły nowej Konstytucji z 1958 r., francuska 
Rada Stanu potwierdziła swoją linię orzeczniczą, przyjętą 
w roku 1947, pod rządami Konstytucji z roku 1946. Prze‑
analizowawszy liczne artykuły Kodeksu Karnego w związku 
z artykułem 8 Deklaracji z roku 1789 – do której odwołuje się 
Preambuła Konstytucji z roku 1958 – francuska Rada Stanu 
wydała jedno ze swoich najważniejszych orzeczeń, w którym 
uznała normatywną moc Preambuły Konstytucji z roku 1958, 
i to w sytuacji, gdy sam tekst nie odwołuje się wprost do pre‑
ambuły, kładąc tym samym kres istniejącym w tej sprawie 
kontrowersjom (CE, sect., 12/02/1960, Soc. Eky).
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67. Rozstrzygnięcie to zostało później podtrzymane przez Radę 
Konstytucyjną, która w 1971 r. zajęła identyczne stanowisko, 
przy okazji fundamentalnej decyzji dotyczącej swobody zrze‑
szania się (44–71 DC).

68. Preambuła Konstytucji V Republiki (1958) głosi, że naród 
francuski „proklamuje uroczyście swoje przywiązanie do Praw 
Człowieka i do zasad suwerenności narodowej tak, jak zostały one 
określone w Deklaracji z roku 1789, potwierdzonej i uzupełnionej 
przez Preambułę do Konstytucji z roku 1946”. Ojcowie założy‑
ciele V Republiki nie włączyli tekstu Deklaracji z roku 1789 
do Konstytucji. Pierwotnie Preambuła Konstytucji z roku 
1958 nie posiadała obowiązującej mocy prawnej i nie była 
uznawana za integralną część Konstytucji.

69. Dopiero 16 lipca 1971 r., Rada Konstytucyjna uznała wiążący 
charakter preambuły jako niezależnej podstawy prawnej praw 
człowieka. Po raz pierwszy Rada określiła jako niekonstytu-
cyjny akt przyjęty przez francuski parlament, argumentując, 
że ten narusza swobodę zrzeszania się ‒ jedną z „fundamen-
talnych zasad uznanych przez ustawy Republiki” (orzeczenie 
z 16 lipca 1971 r., zwane „Swobodą zrzeszania się”, 44–71 DC). 
Wspomniane fundamentalne zasady nie zostały wymienione 
w Konstytucji z roku 1958, tylko w Preambule Konstytucji 
z roku 1946.

70. W późniejszych postanowieniach francuska Rada Konstytucyjna 
uznała, że Preambuła do Konstytucji z roku 1946 posiada moc 
prawną i stanowi niezależne źródło praw, chociaż w chwili, 
gdy została opracowana, postrzegana była jako pozbawiona 
mocy prawnej. Tym samym, francuska Rada Konstytucyjna 
rzeczywiście przyznała Preambule do Konstytucji z roku 1946 
wyższy status, niż ten, jaki przysługiwał jej wcześniej.

71. W rezultacie, orzeczeniem z roku 1971 francuska Rada Kon‑
stytucyjna zastosowała metodę wykładni prawnej, zgodnie 
z którą, Preambule z roku 1946, Deklaracji z roku 1789 i fun‑
damentalnym zasadom Republiki, przyznano konstytucyjny 
status prawny ex post facto.
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72. Zatem, stwierdziwszy, że Preambuła Konstytucji V Republiki 
(1958) powołuje się na francuską Deklarację Praw Człowieka 
i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r. oraz Preambułę IV Republiki 
(1946), francuska Rada Konstytucyjna w formie orzecznictwa 
sądowego przyjęła, że, mimo iż normy dotyczące praw czło‑
wieka nie zostały inkorporowane do Konstytucji, odwołanie 
się do nich wprost w treści preambuły sprawia, że problematyka 
praw człowieka zostanie uznana za część norm konstytucyjnych, 
tworzących „blok konstytucyjny”.

73. Niezmienna praktyka orzecznicza francuskiej Rady Konsty‑
tucyjnej potwierdza rangę normy konstytucyjnej Deklaracji 
Praw Człowieka i Obywatela z roku 1789, która z kolei służy 
jako podstawa prawna dla kontroli zgodności z Konstytucją 
w zakresie praw człowieka (orzeczenia Rady Konstytucyjnej: 
73–51 DC, 27 grudnia 1973 r.; 74–54 DC, 15 stycznia 1975 r.; 
99–416 DC, 23 lipca 1999 r.; 89–254 DC, 4 lipca 1989 r.; 
89–265 DC, 9 stycznia 1990 r.).

74. W ramach reformy konstytucyjnej z 2005 roku, dokonanej drogą 
referendum, do Preambuły Konstytucji z roku 1958 dołączo‑
no Kartę Środowiska Naturalnego z 2004 r.61. Jest ona jedyną 
normą Preambuły Konstytucji z roku 1958 przyjętą w drodze 
referendum konstytucyjnego. Wszystkie pozostałe normy zo‑
stały włączone do bloku konstytucyjnego wyłącznie w drodze 
orzecznictwa, poprzez orzeczenia Rady Konstytucyjnej.

75. Tak więc, co do zasady, „blok konstytucyjny” tworzy Konsty‑
tucja Republiki Francuskiej, dokumenty wymienione powyżej 
oraz zasady konstytucyjne, bez względu na to, czy stanowią 
one część Konstytucji czy też jedynie odwołuje się do nich 
Preambuła Konstytucji („zasady polityczne, gospodarcze 
i społeczne konieczne dla naszych czasów, fundamentalne 
zasady uznane przez ustawy Republiki, zasady i cele o wartości 
konstytucyjnej”).

61 Karta Środowiska Naturalnego dołączona do Konstytucji Francji w 2005 r., składająca 
się z 10 artykułów i wyposażona w odrębną preambułę, stanowi część bloku konstytucyj‑
nego Francji i umieszczona jest po Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 
1789 r. i Preambule do Konstytucji z 27 października 1946 r. (przyp. red.).

WYROK SĄDU KONSTYTUCYJNEGO REPUBLIKI MOŁDAWII…



158Konstytucja MOŁDAWII

76. W tym samym duchu w Niemczech sądownictwo konsty‑
tucyjne uwzględnia nie tylko tekst Ustawy Zasadniczej, ale 
też zasady konstytucyjne, niezależnie od tego, czy są one 
elementem składowym Ustawy Zasadniczej. W tym sensie, 
inter alia, Federalny Trybunał Konstytucyjny stwierdził:
„Ustawa Zasadnicza narodu niemieckiego w kontekście mię‑
dzynarodowej ewolucji do której doszło, w szczególności 
od momentu ustanowienia Organizacji Narodów Zjednoczo‑
nych, opiera się na uniwersalnych podstawach, które nie mogą 
zostać zmienione przez prawo pozytywne” (orzeczenie 2 BvE 
2/08 z 30 czerwca 2009 r., § 218).

77. Rozumując w ten sposób, Trybunał Konstytucyjny Węgier 
rozwinął teorię „Niewidzialnej konstytucji” i doszedł do wnio‑
sku, że może interpretować i stosować nie tylko postanowienia 
Konstytucji, ale i wszelkie inne zasady prawa, które mają 
znaczenie konstytucyjne, w tym zasady wywiedzione z „no‑
woczesnych konstytucji” (sprawy 8/1990, 15/1991, 57/1991, 
19/1992, 22/1992, 58/2001 itp.). „Niewidzialna konstytucja” 
zawiera wszystkie fundamentalne zasady niezbędne dla zro‑
zumienia konstytucji pisanej, i które tworzą spójną całość. 

3.3. Zastosowanie zasad przywołanych w niniejszej sprawie

78. Konstytucja jako ustawa zasadnicza, określająca zasady, na 
podstawie których zorganizowane jest państwo i społeczeń‑
stwo, jest dokumentem o szczególnym znaczeniu nie tylko 
w aspekcie prawnym, ale i polityczno‑historycznym.

79. Preambuła Konstytucji nie przedstawia zbioru zwykłych reguł 
prawnych62. Motywy przesądzające o napisaniu preambuły, jej 
struktura i funkcje społeczne są odmienne. Cel preambuły 
zawiera się nie tylko w gwarancji praw i dostarczeniu argu-
mentów prawnych, lecz także w określeniu fundamentalnych 
wartości społeczeństwa (credo konstytucyjne).

80. Konstytucja z roku 1994 powołuje się w swojej Preambule na 
następujące wartości konstytucyjne: wielowiekowe dążenia 

62 Oryg. enunţuri legale (przyp. red.).
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narodu do życia kraju suwerennym, wyrażone poprzez pro-
klamowanie niepodległości Republiki Mołdawii; ciągłość pań‑
stwowości ludu mołdawskiego w historycznym i etnicznym 
kontekście stawania się przezeń narodem; zabezpieczenie 
interesów obywateli o innym pochodzeniu etnicznym, którzy 
wraz z Mołdawianami stanowią naród Republiki Mołdawii; 
państwo prawa, pokój społeczny, demokrację, godność czło‑
wieka, jego prawa i wolności, swobodny rozwój osobowości 
ludzkiej, sprawiedliwość i pluralizm polityczny; odpowiedzial‑
ność i zobowiązania wobec przeszłych, obecnych i przyszłych 
pokoleń; przywiązanie do wartości ogólnoludzkich, pragnienie 
do życia w pokoju i zgodzie ze wszystkimi narodami świata, 
stosownie do powszechnie uznanych zasad i norm prawa 
międzynarodowego.

81. Oznacza to, że organ sądownictwa konstytucyjnego zobowiązany 
jest uwzględniać wspomniane konstytucyjne wartości i inter‑
pretować je, mając na uwadze: a) dążenia [...] wyrażone poprzez 
proklamowanie niepodległości Republiki Mołdawii; b) historyczny 
i etniczny kontekst stawania się [przez lud] narodem.

82. Sformułowanie „dążenia [...] wyrażone poprzez proklamowa
nie niepodległości” zawarte w Preambule Konstytucji stanowi 
bezpośrednie odwołanie do aktu, poprzez który niepodległość 
została proklamowana – do Deklaracji Niepodległości Repub‑
liki Mołdawii. Dokument ten jest aktem prawnym, poprzez 
który wyrażona została niepodległość Republiki Mołdawii 
i w którym znajdują swoje odzwierciedlenie dążenia, jakie 
towarzyszyły temu procesowi. Tym samym, ów tekst Pream‑
buły Konstytucji stanowi konstytucyjną klauzulę generalną.

83. Analizując moc prawną Deklaracji Niepodległości, Sąd 
uwzględnił jej naturę i treść, a nie jej nazwę „ustawa” (usta‑
wa nr 691 z 27 sierpnia 1991 r.). Deklaracja Niepodległości 
nie może być uznana za ustawę organiczną. Należy zauważyć, 
że w momecie jej przyjęcia w funkcjonującym systemie praw‑
nym nie było takiej postaci ustawy. O tym, że znaczenie tego 
aktu jest różne od ustawy organicznej świadczy także użycie 
czasownika „proklamuje”, mającego nadać doniosłości, której 
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brak ustawom organicznym. Potwierdza to również fakt, że 
Deklaracja Niepodległości została wcześniej wygłoszona 
przed Wielkim Zgromadzeniem Narodowym i przezeń za‑
aprobowana, a dopiero później zatwierdzona przez Parlament 
(oba będące „władzą konstytuującą”), który nadał jej „formę 
prawną”.

84. „Przyjęcie” Deklaracji Niepodległości w formie „ustawy” 
było niezbędne dla nadania jej mocy obowiązującej aktu 
normatywnego, jako pochodzącego od prawomocnego 
organu państwa i dla zdobycia międzynarodowego uznania.

85. Deklaracja Niepodległości, która potwierdza utworzenie no-
wego, niepodległego państwa Republika Mołdawii, określa 
fundamentalne podstawy, zasady i wartości państwowego 
ustroju Republiki Mołdawii.

86. W żadnym innym akcie tak wyraźnie nie zostało odzwiercied-
lone konstytucyjne rozumowanie ojców założycieli i credo 
narodowe, jak w Deklaracji Niepodległości. To właśnie 
Deklaracja Niepodległości, odzwierciedlając fundamen-
talne decyzje polityczne, wyraża świadomość narodową 
i definiuje „tożsamość konstytucyjną” Republiki Mołdawii. 
Tym samym, Deklaracja Niepodległości wymienia najistot‑
niejsze elementy dla zdefiniowania tożsamości konstytucyjnej 
nowego państwa i jego ludności: dążenie do wolności, niepodle
głości i jedności narodowej, tożsamość językową, demokratyzację, 
państwo prawa, gospodarkę rynkową, historię, normy moralne 
i prawa międzynarodowego, europejski kierunek geopolityczny, 
zagwarantowanie praw socjalnych, gospodarczych, kulturowych, 
jak i wolności politycznych wszystkim obywatelom Republiki 
Mołdawii, w tym również osobom należącym do mniejszości 
narodowych, etnicznych, językowych i religijnych.

87. W tym też sensie, poprzez odesłanie w Preambule Konstytucji, 
Deklaracja Niepodległości w sposób niepodważalny posiada 
rangę tekstu konstytucyjnego. Nawet jeśli brakowałoby ta‑
kiego odesłania w Preambule Konstytucji, to Deklaracja Nie‑
podległości Republiki Mołdawii − tak czy inaczej − poprzez 
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swoją naturę, miałaby rangę tekstu konstytucyjnego, gdyż 
stanowi najwyższy wyraz woli narodu do tworzenia i ży-
cia w państwie wolnym i niepodległym, woli która z góry 
określa konieczność przyjęcia Konstytucji i wiąże twórcę 
Konstytucji ideałami, zasadami i wartościami Deklaracji 
(zob. mutatis mutandis, orzeczenia niemieckiego Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego wspomniane w § 102 poniżej).

88. Sąd uznaje, że Deklaracja Niepodległości stanowi pierwot‑
ny fundament prawny i polityczny, na którym opiera się 
Konstytucja. Tym samym żadne z postanowień Konstytucji, 
mające odzwierciedlenie w tekście Deklaracji Niepodległości, 
nie może naruszać zakresu postanowień Deklaracji.

89. Co więcej, jako akt założycielski państwa Republika Mołda‑
wii, Deklaracja Niepodległości jest dokumentem prawnym, 
który nie może zostać poddany jakimkolwiek zmianom i/ lub 
uzupełnieniom. Tym samym, Deklaracji Niepodległości 
przysługuje status „wieczystej klauzuli”, ponieważ określa ona 
tożsamość konstytucyjną systemu politycznego, której zasady 
nie mogą zostać zmienione bez zniszczenia tejże tożsamości.

90. Z tego względu Sąd uznaje, że Deklaracja Niepodległości jest 
pierwotnym, nienaruszalnym i niezmiennym elementem 
bloku konstytucyjnego.

91. Poprzez Preambułę Konstytucji, Deklaracja Niepodległości 
rozszerza się na całą Konstytucję, odgrywając kluczową rolę 
przy opracowywaniu, rozumieniu i stosowaniu tekstu Kon-
stytucji. To jednocześnie cel Deklaracji, aby powoływano 
się na nią jako na źródło prawa (zob. mutatis mutandis, wyrok 
nr 4 z 22 kwietnia 2013 r., §§ 56, 58, 59). Co za tym idzie, ja-
kakolwiek kontrola zgodności z Konstytucją lub jakakolwiek 
wykładnia będzie uwzględniała nie tylko tekst Konstytucji, 
ale i zasady konstytucyjne z bloku konstytucyjnego.
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II. KOLIZJA MIĘDZY DWOMA 
AKTAMI FUNDAMENTALNYMI 

W KWESTII, DOTYCZĄCEJ 
JĘZYKA PAŃSTWOWEGO

1. Argumenty autorów wniosku

92. Autorzy wniosku uznają, że zwrot językowy „język mołdaw‑
ski, którego pisownia oparta jest na alfabecie łacińskim” może 
semantycznie być uznany za równoznaczny ze zwrotem „język 
rumuński”, ponieważ tylko ten ostatni jest z naukowego punktu 
widzenia uzasadniony.

93. Zdaniem autorów wniosku, fakt ten został potwierdzony 
przez współczesne badania lingwistyczne i bez wyjątków znaj‑
duje wyraz w realiach edukacyjnych i naukowych Republiki 
Mołdawii.

2. Argumenty organów władzy i Akademii Nauk Mołdawii

94. W pisemnej opinii Prezydenta Republiki Mołdawii wskazu‑
je się, że naukowa nazwa języka państwowego w Republice 
Mołdawii nie budzi wątpliwości, a zagadnienie to obecnie ma 
jedynie polityczny charakter. 

95. W przekonaniu Prezydenta Republiki Mołdawii, naród ru‑
muński zorganizowany jest w dwóch państwach rumuńskich: 
Rumunii oraz Republice Mołdawii. W przypadku Republiki 
Mołdawii zbierane są owoce przewrotnej ideologii rozsiewanej 
przez dziesiątki lat, która opiera się na założeniu „istnienia 
dwóch narodów, dwóch języków, dwóch różnych historii”.

96. Prezydent Republiki Mołdawii uważa, że problem nazwy 
oficjalnego języka państwa, który jest następstwem problemu 
tożsamości językowej narodu tytularnego, doprowadził do 
głębokiego podziału ludności Republiki Mołdawii. Republi‑
ka Mołdawii powinna bez zwłoki rozwiązać swoje problemy 
językowe, zaś oficjalna nazwa języka państwowego powinna 
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zostać określona wyłącznie przez pryzmat prawdy naukowej, 
bez ingerencji czynnika politycznego.

97. Zdaniem Akademii Nauk Mołdawii językiem państwowym 
(oficjalnym) Republiki Mołdawii jest język rumuński, zaś 
zwrot językowy „język mołdawski, którego pisownia oparta 
jest na alfabecie łacińskim” z artykułu 13 ust. 1 Konstytucji 
może być semantycznie uznany za równoznaczny z językiem 
rumuńskim. Akademia wskazuje jednocześnie na konieczność 
funkcjonowania języka państwowego Republiki Mołdawii na 
podstawie norm ortograficznych języka rumuńskiego.

3. Ocena Sądu

3.1. Zasady podstawowe

98. System konstytucyjny każdego państwa zawiera normy, mające 
bezpośrednio lub pośrednio charakter zasad, które ukierunko‑
wują i kształtują wykładnię wszystkich postanowień konstytu‑
cyjnych, stanowiąc „konstytucyjny rdzeń”. Jak wiadomo, tego 
rodzaju hierarchizacja jest zazwyczaj oczywista w kontekście 
dyskusji nad poprawkami konstytucyjnymi, lecz wywołuje ona 
także bezpośrednie skutki w stosowaniu i wykładni Konstytucji.

3.2. Praktyka innych państw

99. Pojęcie nienaruszalnej „bazowej struktury” Konstytucji po‑
jawia się w wielu konstytucjach. Artykuł 89 ust. 563 Kon‑
stytucji francuskiej zakazuje poprawki konstytucyjnej, która 
naruszałaby republikańską formę rządów Francji; artykuł 79 
ust. 364 niemieckiej Ustawy Zasadniczej zakazuje poprawki 
konstytucyjnej, która naruszałaby godność ludzką lub republi‑
kański charakter Niemiec, demokrację oraz społeczne państwo

63 „Republikańska forma rządu nie może stanowić przedmiotu zmiany Konstytucji.”, 
Konstytucja Republiki Francuskiej, tłum. W. Skrzydło, [w:] Konstytucje państw Unii Euro
pejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 293 (przyp. red.).
64 „Zmiana niniejszej Ustawy Zasadniczej, która naruszałaby podział Frederacji na kraje 
związkowe, zasadnicze współdziałenie krajów w ustawodawstwie lub zasady określone 
w art. 1 i 20 jest niedopuszczalna.”, Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec, tłum. B. Ba‑
naszak, A. Malicka, [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2011, s. 538 (przyp. red.).
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federalne; artykuł 465 Konstytucji tureckiej zakazuje poprawki 
konstytucyjnej, dotyczącej Republiki, demokratycznego świe‑
ckiego i społecznego charakteru Turcji. Choć w wymienionych 
przypadkach osnowa struktury Konstytucji nie pojawia się 
w postaci formalnej preambuły, to jednak traktowana jest 
ona jak forma preambuły.

100. Istnienie rzeczonej hierarchizacji stwierdza również Komisja 
Wenecka:
„[I]stnieją konstytucje, zgodnie z którymi określone ich części 
– tzn. określone postanowienia lub zasady – są nienaruszalne 
lub nietykalne” (w kwestii tej zob. Raport Komisji Weneckiej 
w sprawie poprawki konstytucyjnej, CDL‑AD(2010)001, 
przyjęty podczas 81. posiedzenia plenarnego w dniach 
11–12 grudnia 2009 r., §§ 206–237).

101. Owe chronione zasady w praktyce państw odnoszą się prze‑
ważnie do formy rządów, ustroju państwa, suwerenności, 
integralności terytorialnej, określonych podstawowych praw 
i wolności (zob. Raport Komisji Weneckiej w sprawie popraw
ki konstytucyjnej, CDL‑AD(2010)001, przyjęty podczas 
81. posiedzenia plenarnego w dniach 11–12 grudnia 2009 r., 
§§ 206–237).

102. Dla przykładu, niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził jeszcze w 1951 r. [I. BvervGE 14 (1951), sprawa 
Südweststaat; potwierdzone w 3 BVerfGE 225, 230–236 
(1953), 30 BVerfGE I, 33–47 (1970)], że „istnieją zasady 
konstytucyjne, które w takim stopniu są wyrazem istniejącego 
przed Konstytucją prawa, że wiążą nawet ustrojodawcę, zaś 
inne postanowienia konstytucyjne, niemające tej rangi mogą być 
traktowane jako nieważne ze względu na to, że naruszają te 
właśnie zasady” [I BvervGE, 14, 32 (1951)], zwane „klauzulą 
wieczystą”. Tym samym, Federalny Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że określone postanowienie konstytucyjne, nawet 

65 „Postanowienia artykułu pierwszego, określające republikańską formę, postanowienia 
artykułu drugiego, określające cechy republiki oraz postanowienia artykułu trzeciego są 
niezmienne i tym samym, nie mogą zostać wprowadzone do nich poprawki.”, Konsty
tucja Republiki Tureckiej, tłum. K. Wojciechowska‑Litwinek, D. Haftka‑Işık, K. Stanek, 
Ö. Emiroğlu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 56 (przyp. red.).
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jeśli od początku znajduje się w Konstytucji lub zostało do 
niej włączone przy okazji noweli konstytucyjnej, może zo-
stać uznane za niekonstytucyjne, jeśli jest sprzeczne z „wyż-
szymi zasadami i fundamentalnymi postanowieniami”.

103. Przy okazji tzw. sprawy Partii komunistycznej [5 BVerfGE 85, 
(1956)], rozumowanie Trybunału oparto na tym, że w Ustawie 
Zasadniczej występuje, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, 
hierarchia postanowień, w której postanowienia, posiadające 
niższą rangę powinny zostać zweryfikowane pod kątem ich 
zgodności z zasadami, posiadającymi wyższą rangę.

104. Podobnie Trybunał Konstytucyjny Austrii określił następującą 
zasadę wykładni: norma konstytucyjna powinna być inter‑
pretowana zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji; 
w razie kolizji, pierwszeństwo przysługuje normie zgodnej 
z zasadami fundamentalnymi (VfSlg. 11500/1987).

105. Istnieje ponad sto przypadków orzeczeń, w których Sąd 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki odwołuje się 
do Deklaracji Niepodległości. W sprawie Cotting przeciwko 
Godard, 183 U.S. 79 (1901), Sąd Najwyższy USA orzekł:
„Chociaż tego rodzaju deklaracja zasad nie może mieć mocy 
ustawy zasadniczej lub stać się podstawą decyzji sądowej, do‑
tyczącej granic praw i zobowiązań, i chociaż we wszystkich 
sprawach należy odnieść się do ustawy zasadniczej narodu dla 
tego rodzaju ograniczeń, to ta ostatnia [ustawa zasadnicza] 
jest jednak wyłącznie ciałem i literą myśli i ducha tej pierwszej 
[Deklaracji Niepodległości], i zawsze roztropnym jest czytanie 
litery Konstytucji w duchu Deklaracji Niepodległości. Sądy 
nie mają bardziej imperatywnego obowiązku, niż stosowanie 
postanowień konstytucyjnych, mających zapewnić równość 
praw, która jest fundamentem wolnych rządów”.

3.3. Zastosowanie wymienionych w niniejszej sprawie zasad

106. Sąd zauważa, że zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Konstytucji, 
językiem państwowym Republiki Mołdawii jest „język moł-
dawski, którego pisownia oparta jest na alfabecie łacińskim”.
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107. Z drugiej strony, Deklaracja Niepodległości wymienia termin 
„język rumuński”, jako język państwowy nowo utworzonego 
państwa Republika Mołdawii.

108. W tym stanie rzeczy, termin „język rumuński” przyjęty dla 
określenia języka państwowego jest faktem, potwierdzonym 
w tekście Deklaracji Niepodległości, która jest aktem założy‑
cielskim państwa Republika Mołdawii. Niezależnie od nazw 
używanych w ustawodawstwie do chwili proklamowania nie‑
podległości, Deklaracja Niepodległości wprowadziła wyraźne 
zróżnicowanie, opowiadając się expressis verbis za terminem 
„język rumuński”.

109. W tym kontekście Sąd przypomina, że w wyroku nr 17 
z 12 lipca 2010 r. stwierdził:

„3. Sąd nie będzie wyrażał oceny politycznej i historycznej 
wydarzeń z historii państwa Republika Mołdawii […]. Sąd 
wypowie się tylko w sprawie pytań prawnych zawartych we 
wniosku […]”.

110. Podążając tym tokiem rozumowania Sąd stwiedza, że nie na‑
leży do niego wyrażanie oceny naukowej nazwy języka pań‑
stwowego, jak i osobliwości tego języka, gdyż należy to do 
środowiska akademickiego, nie zaś do środowiska politycznego 
lub prawniczego.

111. Sąd, potwierdzając istniejącą sprzeczność między tekstem 
Deklaracji Niepodległości a tekstem artykułu 13 ust. 1 Konsty‑
tucji, stwierdza, że nie jest upoważniony do uchylenia normy 
Konstytucji, jako że zmiana Konstytucji stanowi uprawnienie 
Parlamentu.

112. Aby usunąć konflikt między sformułowaniem artykułu 13 
Konstytucji – „język mołdawski, którego pisownia oparta 
jest na alfabecie łacińskim” – a sformułowaniem z Deklara‑
cji Niepodległości – „język rumuński”, Sąd odniesie się do 
hierarchii norm prawnych i, w konsekwencji, do zachodzącej 
między nimi relacji.
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113. Sąd stwierdza, że w przypadku, gdy istnieje hierarchia ważno‑
ści między dwiema normami, prawomocność normy niższej 
wypływa z normy wyższej rangi, natomiast norma niższa 
nie jest prawomocna, jeśli nie jest zgodna z normą wyższą. 
Tym samym, w przypadku, gdy istnieje konflikt między 
dwiema normami, jeśli są one różnej rangi, norma niższa 
sprzeczna z normą wyższą zostanie unieważniona. Natomiast 
jeśli normy mają tę samą rangę, Sąd rozstrzygnie ich kolizję 
w drodze wykładni (patrz w tej sprawie praktykę niemieckiego 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, BVeerfGE 39, 1).

114. Mając na uwadze powyższy § 87, dotyczący mocy konsty‑
tucyjnej tekstu Deklaracji Niepodległości jako części bloku 
konstytucyjnego, obydwu normom przysługuje ta sama ran‑
ga, jako że Konstytucja transponuje i gwarantuje wartości 
utwierdzone przez Deklarację Niepodległości. Tym samym, 
będąc postawionym przed sytuacją rozstrzygnięcia konflik‑
tu między dwiema normami tej samej rangi, Sąd zamierza 
rozstrzygnąć go w drodze wykładni.

115. Sąd stwierdza, że mając na uwadze naturę prawną Deklaracji 
Niepodległości (zob. §§ 88–90), reguła lex posteriori derogat 
priori nie ma w tej sprawie zastosowania. Gdyby natomiast 
przyjąć per a contrario i zgodzić się, że określone postanowienia 
zawarte w Deklaracji Niepodległości mogłyby być sprzeczne 
z Konstytucją, wówczas należałoby ogłosić niekonstytucyjność 
samej Deklaracji Niepodległości, co z kolei jest nonsensem.

116. Mając na uwadze powyższe paragrafy 88 i 91, dotyczące kon‑
stytucyjnego znaczenia Deklaracji Niepodległości, w wykładni 
tych dwóch tekstów Sąd oprze się na rozumowaniu ojców 
założycieli państwa, wyrażonym w Deklaracji Niepodległości 
(ratio legis).

117. W tym kontekście Sąd przyjmuje, że każdy ład polityczny ma 
swój punkt wyjściowy, który jest odniesieniem dla wartości 
i systemu prawnego tego ładu. W przypadku istniejącego 
obecnie w Republice Mołdawii systemu wartości, systemu 
prawnego i systemu politycznego, punktem odniesienia jest 
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rok 1991, kiedy w granicach byłej MSRR utworzono państwo 
Republika Mołdawii. Akt, który zaświadcza o utworzeniu 
Republiki Mołdawii – Deklaracja Niepodległości – zawiera 
zasadnicze założenia systemu wartości i systemu prawnego, 
które państwo mołdawskie przyjęło za swój fundament. Akt 
ten wylicza również „elementy identyfikujące” tegoż państwa, 
którymi są: język państwowy, flaga państwowa, godło pań‑
stwowe, oficjalna nazwa państwa.

118. Fundamentalna ranga Deklaracji Niepodległości wynika 
z powszechnego konsensusu narodowego, który ją upra‑
womocnił, a także z jej determinującej dla nowego państwa 
treści. W obrębie ładu konstytucyjnego Republiki Mołdawii, 
ranga ta nadaje Deklaracji Niepodległości funkcję komplek‑
sową („funkcję jednoczącą” w języku Komisji Weneckiej, 
wspomnianą w § 56 powyżej), poprzez odniesienie do innych 
postanowień konstytucyjnych (w podobny sposób, co ogólne 
zasady dotyczące państwa prawa, podstawowych praw i wol‑
ności, sprawiedliwości i pluralizmu politycznego itp.), sama 
zaś Deklaracja stanowi rdzeń bloku konstytucyjnego.

119. „Język rumuński jako język państwowy” oraz „przywrócenie 
alfabetu łacińskiego” są pierwszymi wyliczonymi przez Dekla‑
rację Niepodległości „elementami identyfikującymi” państwa 
(patrz § 117 powyżej), z czego w sposób oczywisty wynika, 
że elementy te uznane były za zasadnicze przy definiowaniu 
tożsamości konstytucyjnej nowego państwa i jego ludno‑
ści, skoro umieszczono je obok, przykładowo, flagi, godła 
i oficjalnej nazwy państwa. Odgrywały one kluczową rolę 
w systemie wartości powstałym wskutek proklamowania 
niepodległości Republiki Mołdawii.

120. W rezultacie historyczno‑celowościowej wykładni Preambuły 
Konstytucji Sąd przyjmuje, że Deklaracja Niepodległości le‑
żała u podstaw przyjęcia Konstytucji w roku 1994. Wszelkie 
zresztą polityczne przemiany były rezultatem walki o wyzwo‑
lenie narodowe, wolność, niepodległość i jedność narodową. 
Kluczowym elementem procesu emancypacji narodowej 
była walka o język rumuński i alfabet łaciński. Odzyskanie 
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prawa do nazwy języka i alfabetu łacińskiego znalazło swoje 
potwierdzenie w Deklaracji Niepodległości, będącej aktem 
niezmiennym, właśnie dla ochrony wspomnianej wartości 
narodowej tożsamości, dla zapobieżenia zagrożeniu asymi‑
lacją i zanikiem narodu.

121. Z punktu widzenia zasady demokracji, naruszenie tożsamości 
konstytucyjnej zawartej w Deklaracji Niepodległości, stanowi 
jednocześnie zamach na suwerenność narodu. Oznacza to, 
że nie wynika z niej możność przekazania przedstawicielom 
i organom narodu prawa do decydowania o losie tożsamości 
konstytucyjnej (zob. mutatis mutandis, orzeczenie Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, BvE 2/08 z 30 czerwca 
2009 r.). Żadnemu organowi konstytucyjnemu nie przyznano 
uprawnienia do zmiany fundamentalnych zasad konstytu‑
cyjnych zawartych w Preambule Konstytucji i w Deklaracji 
Niepodległości. Nie mogą one być przedmiotem politycznych 
decyzji ani poddane głosowaniu powszechnemu.

122. Zatem, stosując zasady wskazane w wyroku nr 4 z 22 kwietnia 
2013 r. (§§ 56, 58, 59), każda wykładnia Konstytucji powin‑
na mieć na względzie pierwotne cele Konstytucji, które są 
określone w Preambule i ‒ co za tym idzie ‒ w Deklaracji 
Niepodległości, z której wywodzi się sam tekst Konstytucji. 
Tym samym, gdy istnieje więcej wykładni, pierwszeństwo 
przysługuje tej, która jest zgodna z Preambułą i, co za tym 
idzie, z Deklaracją Niepodległości.

123. Tak więc, żaden akt prawny, niezależnie od jego mocy 
prawnej, w tym również Ustawa zasadnicza, nie może być 
sprzeczny z treścią Deklaracji Niepodległości. Tak długo, 
jak w Republice Mołdawii obowiązuje ład polityczny ukon‑
stytuowany Deklaracją Niepodległości z 27 sierpnia 1991 r., 
ustrojodawca nie może przyjąć postanowień z nią sprzecz‑
nych. Jeżeli mimo to, w Ustawie zasadniczej ustrojodawca 
przyjąłby rozwiązania sprzeczne z tekstem Deklaracji 
Niepodległości, to tekstem prawomocnym pozostaje tekst 
Deklaracji Niepodległości.
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124. W świetle powyższych stwierdzeń, mając na uwadze wnio‑
ski wypływające z analizy postanowień obu tych aktów, 
dotyczących nazwy języka państwowego, Sąd stwierdza, że 
łączna wykładnia Preambuły oraz artykułu 13 Konstytucji 
wskazuje na istnienie jednego języka państwowego, którego 
nazwa okreś lona jest przez imperatywną normę pierwotną 
z Deklaracji Niepodległości. Tym samym, Sąd uznaje, że po‑
stanowienie zawarte w Deklaracji Niepodległości, dotyczące 
języka rumuńskiego jako języka państwowego Republiki 
Mołdawii ma pierwszeństwo wobec postanowień, dotyczących 
języka mołdawskiego zawartych w artykule 13 Konstytucji.

125. Mając to na uwadze, Sąd potwierdza wnioski zawarte w wy‑
roku nr 33 z 10 października 2013 r. o wykładni art. 140 
Konstytucji:

„47. Wykładnia norm konstytucyjnych ma charakter oficjalny 
i wiążący dla wszystkich podmiotów stosunków prawnych. 
Wyrok w sprawie wykładni norm konstytucyjnych ma moc 
prawną i wiąże wszystkie konstytucyjne organy Republiki 
Mołdawii w zakresie przyjętym w wyroku. Wyrok stosuje się 
bezpośrednio, bez żadnych innych warunków formalnych”.

Z powyższych względów, na mocy artykułów 140 Konstytucji, 
art. 26 ustawy o Sądzie Konstytucyjnym, art. 6, art. 61, art. 62 lit. b) 
i art. 68 Kodeksu Sądownictwa Konstytucyjnego, Sąd Konstytucyjny

POSTANAWIA:
   1. W myśl Preambuły Konstytucji, Deklaracja Niepodległo‑

ści Republiki Mołdawii stanowi z Konstytucją całość i jest 
pierwotnym i niezmiennym tekstem konstytucyjnym bloku 
konstytucyjnego.

   2. W przypadku zaistnienia rozbieżności między tekstem De‑
klaracji Niepodległości a tekstem Konstytucji, pierwszeństwo 
ma pierwotny tekst konstytucyjny Deklaracji Niepodległości.
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   3. Niniejszy wyrok jest ostateczny, nie przysługuje od niego żadne 
odwołanie, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega 
opublikowaniu w „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

 Prezes Sądu Alexandru TĂNASE
Kiszyniów, 5 grudnia 2013 r.
HCC nr 36
Teczka nr 8b/2013 i 41b/2013
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ZDANIE ODRĘBNE
złożone na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy 

o Sądzie Konstytucyjnym 

oraz art. 67 Kodeksu Sądownictwa Konstytucyjnego

1. Podczas obrad nad wyrokiem nr 36 z 5 grudnia 2013 r., w którym 
Sąd stwierdził, że tekst Deklaracji Niepodległości ma pierw‑
szeństwo wobec tekstu Konstytucji, doszedłem do odmiennego 
przekonania niż to, które zostało wyrażone we wspomnianym 
wyroku.

2. Jednocześnie popieram stanowisko Sądu, jeśli chodzi o uznanie, 
że tekst Deklaracji Niepodległości i tekst Konstytucji stanowią 
wspólny blok. W tym kontekście pragnę wyjaśnić niektóre 
aspekty, które wynikają z powiązania między wspomnianymi 
aktami, jak i więzi występującej między Preambułą Konstytucji 
a Deklaracją Niepodległości.

3. Przesłanką dla utworzenia pojęcia „blok konstytucyjny” było 
doświadczenie innych państw: Francji, Hiszpanii, Węgier i in., 
w których, poprzez orzecznictwo instancji sądownictwa kon‑
stytucyjnego, nadano moc tekstów konstytucyjnych niektórym 
zasadom i normom, nie będącym częścią tekstów konstytucji 
w znaczeniu dosłownym, w tym także niektórym politycznym 
bądź polityczno‑prawnym deklaracjom.

4. Deklaracja polityczna jest uroczystą proklamacją upoważnio‑
nego organu, dokumentem, który zawiera ocenę okoliczności 
i faktów, celów i zasad działania. Deklaracje często nie zawierają 
norm prawnych, tylko stanowią punkt wyjścia dla opracowa‑
nia i przyjęcia takich norm w przyszłości. W wielu państwach 
deklaracje polityczne, a zwłaszcza deklaracje niepodległości, 
stanowiły zalążki konstytucji i źródła prawa dla sfery politycznej.

5. W Republice Mołdawii Deklaracja Niepodległości z 27 sierp‑
nia 1991 r., jak słusznie zauważono w omawianym wyroku, 
jest „dokumentem polityczno‑prawnym, który usankcjonował 
utworzenie nowego niepodległego państwa Republika Mołdawii, 
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stanowiąc „akt urodzenia” nowego państwa, określający funda‑
menty, podstawowe zasady i wartości organizacji państwowej 
Republiki Mołdawii” (paragraf 49).

  6. Aby znaleźć podstawę dla mocy prawnej Deklaracji Niepod‑
ległości w odniesieniu do innych elementów bloku konstytu‑
cyjnego konieczne jest określenie, jakiego rodzaju powiązanie 
występuje pomiędzy Deklaracją Niepodległości a Preambułą 
Konstytucji.

  7. W tym kontekście chciałbym podkreślić, że pozbawione 
podstawy prawnej jest stwierdzenie, zgodnie z którym, gdy 
istnieje więcej wykładni pierwszeństwo przysługuje tej, która 
jest zgodna z Preambułą i, co za tym idzie, z Deklaracją Nie‑
podległości (paragraf 122).

  8. U źródeł takiego stwierdzenia leży rozumowanie, zgodnie 
z którym w Preambule Konstytucji znajduje się odesłanie do 
Deklaracji Niepodległości, zaś Preambuła, w przekonaniu 
Sądu, „odgrywa kluczową rolę w rozumieniu i stosowaniu 
tekstu Konstytucji [...]” i „[...] wtedy, gdy istnieje więcej wy‑
kładni, pierwszeństwo przysługuje tej z nich, która jest zgodna 
z Preambułą” (patrz paragrafy 56, 58, 59 wyroku Sądu Kon‑
stytucyjnego nr 4 z 22 kwietnia 2013 r.).

  9. W rzeczywistości, w Preambule Konstytucji znajduje się 
odesłanie do „wielowiekowych dążeń narodu do życia w kraju 
suwerennym, wyrażonych poprzez proklamowanie niepodległości 
Republiki Mołdawii”, nie zaś do Deklaracji Niepodległości 
jako dokumentu. Oczywistym jest, że nie istnieje bezpośred‑
ni związek między polityczno‑filozoficznym twierdzeniem 
„wielowiekowe dążenia narodu do życia w kraju suwerennym” 
a Deklaracją Niepodległości jako aktem polityczno‑prawnym.

10. Problem mocy prawnej deklaracji politycznych stanowił klasycz‑
ny przedmiot kontrowersji doktrynalnych w różnych krajach. 
Niektórzy autorzy twierdzą, że teksty te nie mogą mieć mocy 
prawnej; w ich przekonaniu są one „wielkimi deklaracjami 
intencji, stwierdzeniami filozoficznymi lub moralnymi”, lecz 
nie tworzą norm prawa.
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11. We Francji debaty między zwolennikami i przeciwnikami 
przyznawania mocy prawnej deklaracjom zakończyła się 
zwycięstwem tych pierwszych w roku 1958, gdy referendum 
została poddana Konstytucja, a wraz z nią Preambuła, w której 
proklamowane jest przywiązanie do praw człowieka oraz do 
zasad suwerenności narodowej, tak jak zostały one określone 
w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z roku 1789, po‑
twierdzonej i uzupełnionej przez Preambułę Konstytucji z roku 
1946. Fakt ten pozwolił francuskiej Radzie Konstytucyjnej, 
poprzez jej orzeczenie z 16 lipca 1971 r., nadać moc konsty‑
tucyjną wszystkim wspomnianym wyżej aktom, zaś później 
również i Karcie Środowiska Naturalnego z roku 2004, które 
weszły w skład francuskiej koncepcji „bloku konstytucyjnego”.

12. W kwestii francuskiego systemu konstytucyjnego, w którym 
Rada Konstytucyjna ustanowiła pojęcie „bloku konstytucyjne‑
go”, należy mieć na uwadze co następuje. Zarówno w orzecz‑
nictwie, jak i w doktrynie odnotowano, że nie istnieje prawna 
hierarchia między poszczególnymi zasadami bądź regułami, 
jakie tworzą francuski blok konstytucyjny. Wszystkie posiadają 
tę samą moc prawną, toteż nie mogą istnieć reguły „bardziej 
konstytucyjne” niż inne, ani reguły „ponadkonstytucyjne”. 
Reguły i zasady wymienione w powyższych aktach zaliczone 
są do tego samego poziomu w bloku konstytucyjnym.

13. Podkreślono, że zadanie rozwiązywania konfliktów pojawia‑
jących się między zasadami i normami bloku konstytucyjnego 
powierzone jest w pierwszej kolejności ustawodawcy, który 
korzysta ze swego dyskrecjonalnego uprawnienia pod kontrolą 
sędziego konstytucyjnego. Sędzia konstytucyjny „często wzy‑
wany jest do dokonania kontroli rozstrzygnięcia dokonanego 
przez ustawodawcę między potencjalnie sprzecznymi w ich 
stosowaniu zasadami [...], wykorzystując zasadę proporcjo‑
nalności. Sędzia konstytucyjny nie tworzy jednak, dosłownie 
rzecz biorąc, norm konstytucyjnych. Co więcej, nie może on 
kontrolować ani ustaw konstytucyjnych, ani ustaw przyjętych 
w drodze referendum, będących bezpośrednim wyrazem suwe‑
renności narodowej, ponieważ jako cenzor ustaw, jest on sługą 
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konstytucji” (Mathieu B. Qu’est‑ce que la Constitution? http://
www.conseil‑constitutionnel.fr/conseil‑constitutionnel/fran‑
cais/laconstitution/la‑constitution‑de‑1958‑en‑20‑questions/
la‑constitution‑en‑20‑questionsquestion‑n‑1.166).

14. We francuskim systemie konstytucyjnym, aby dokonać tego 
rodzaju rozstrzygnięcia konfliktów, wykorzystywano rozmaite 
metody, a w szczególności wykładnię badanych norm w taki 
sposób, aby były one ze sobą zgodne, demonstrowanie możli‑
wości stosowania ich w sposób łączny itp. Podobnie, do chwili 
obecnej nie została opracowana jednolita metoda rozwiązy‑
wania ani wspólne kryteria, mogące zostać wykorzystane we 
wszystkich przypadkach konfliktu ‒ rozwiązanie konfliktu 
następuje in concreto, zależnie od okoliczności sprawy.

15. Jako że w wyroku model francuski przyjęty jest za punkt 
odniesienia i za podstawę do ustanowienia pojęcia „bloku 
konstytucyjnego”, Sąd powinien był zastosować metodę wy‑
kładni porównawczej, zgodnie z którą rozwiązania opierają 
się na analizie wykładni i stosowania podobnych instytucji 
prawnych w innych systemach prawa oraz metodę analogii 
(ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio esse debet), która opiera się 
na założeniu, że tam gdzie istnieją te same argumenty (mo‑
tywy), powinny być zastosowane te same rozwiązania. Istotą 
tego rozwiązania jest: ta sama przyczyna winna prowadzić do 
tego samego skutku. Stosując powyższe metody do zbadania 
współzależności między dwoma aktami, które tworzą „blok 
konstytucyjny” Republiki Mołdawii – Deklaracją Niepodle‑
głości a Konstytucją ‒ istota rozstrzygnięcia powinna tkwić 
w przyjęciu równej mocy prawnej powyższych aktów. 

16. Rozwiązanie to wynika z zastosowania metody wykładni 
historyczno‑celowościowej, która polega na ustaleniu sensu 
danej dyspozycji prawnej, z uwzględnieniem celu, jaki stawiał 
ustawodawca, przyjmując daną normę oraz biorąc ewentualnie 
pod uwagę także dany kontekst historyczny. Zważywszy na 
to, że obydwa akty prawne pojawiły się w następstwie wspól‑
nego działania politycznego w krótkim okresie czasu, to są 
one oparte na tych samych wartościach, proklamują te same 
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zasady, określają fundamentalne podstawy instytucji państwo‑
wych, i nie istnieje żadna przesłanka, by przyznać wyższą moc 
prawną Deklaracji Niepodległości w stosunku do Konstytucji.

17. Należy koniecznie stwierdzić, że do naszego bloku kon‑
stytucyjnego należą również „ustawy i uchwały Parlamentu 
Republiki Mołdawii o uznaniu języka rumuńskiego za język 
państwowy i o przywróceniu alfabetu łacińskiego z 31 sierpnia 
1989 r.”, do których to expressis verbis odnosi się Deklaracja 
Niepodległości.

18. W tym kontekście należy odnotować, że w aktach, do któ‑
rych następuje odwołanie (ustawa nr 3462, wyrok nr 3463, 
ustawa nr 3464) przyjęto zwrot językowy „język mołdawski”, 
nie zaś „język rumuński”. Tym samym, poprzez ustawę nr 3464 
z 31 sierpnia 1989 r. ustawodawca stwierdził: „celem likwidacji 
deformacji zaszłych w konstrukcji lingwistycznej na obszarze 
Mołdawskiej SRR, objęcia ochroną statusu języka mołdawskie
go – jednej z głównych podstaw istnienia narodu mołdawskiego 
w procesie jego suwerennego formowania narodowopaństwowego, 
zapewnienia jego stosowania we wszystkich sferach na obszarze 
Mołdawskiej SRR, jak i uregulowania stosunków językowo
narodowych w republice, [postanawia się] uzupełnić Konstytucję 
(Ustawę zasadniczą) Mołdawskiej SRR o artykuł 70/1 o nastę
pującej treści: Artykuł 70/1. Językiem państwowym Mołdawskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jest język mołdawski […]”.

19. W rezultacie stwierdza się, że w aktach, które tworzą „blok 
konstytucyjny” przeważają normy, które sankcjonują zwrot 
„język mołdawski”. Stosując metodę wykładni systemowej, 
która zakłada wyjaśnienie rozumienia danej normy prawnej 
przy uwzględnieniu jej powiązań z innymi normami prawny‑
mi, czy to z tego samego, czy z innego aktu normatywnego, 
Sąd nie miał prawa przyznać wyższej mocy tekstowi Dekla‑
racji, w której zwrot „język rumuński” jest tylko wymieniony, 
w stosunku do przepisów innych tekstów (art. 13 Konstytucji, 
ustawa nr 3464 z 31 sierpnia 1989 r. itd.), które de facto za 
język państwowy uznają język mołdawski.
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20. Przyznanie wyższej mocy prawnej tekstowi Deklaracji Nie‑
podległości względem tekstu Konstytucji stoi w sprzeczności 
z ogólnymi zasadami rozstrzygającymi kolizję norm prawa.

21. Tym samym, uznanie wyższości Deklaracji Niepodległości 
względem Konstytucji jest niemożliwe z punktu widzenia 
zasady lex superior derogat legi inferiori (ustawa wyższa ma 
pierwszeństwo względem ustawy niższej).

22. Najwyższa ranga Konstytucji w hierarchii aktów prawnych 
wynika z następujących czynników: usankcjonowania expressis 
verbis jej supremacji w art. 7 Konstytucji; procedury występo‑
wania z inicjatywą przyjęcia bądź zmiany Konstytucji; innych 
organów uchwalających Konstytucję (Konstytucja została 
wprawdzie uchwalona przez Parlament, jednak ten, w chwili 
jej uchwalenia miał rangę zgromadzenia ustawodawczego); 
procedury jej uchwalenia (wymóg zebrania większości kwali‑
fikowanej w obrębie zgromadzenia ustawodawczego); udziału 
innych aktorów, niż tylko Parlament przy jej legalnej wykładni 
(Sąd Konstytucyjny), jak i z innych czynników, które nadają 
Konstytucji najwyższy poziom prawomocności.

23. Deklaracja Niepodległości została przyjęta poprzez ustawę 
nr 691 z 27 sierpnia 1991 r. Fakt, że Deklaracja została podpi‑
sana przez wszystkich deputowanych obecnych na posiedzeniu 
Parlamentu nie nadaje jej większej mocy prawnej. Sama zaś 
deklaracja pozostaje dokumentem w randze ustawy (nie ist‑
niał wówczas podział na ustawy organiczne i ustawy zwykłe). 
W tych warunkach Deklaracja nie może mieć wyższej rangi 
niż Ustawa zasadnicza, która jest najwyższym źródłem prawa 
w systemie prawnym każdego państwa.

24. W świetle zasady lex specialis derogat legi generali (ustawa szcze‑
gólna ma pierwszeństwo wobec ustawy ogólnej) oczywistym 
jest, że postanowienia Deklaracji Niepodległości mają charak‑
ter ogólny, podczas gdy norma art. 13 Konstytucji, który jest 
specjalnie poświęcony nazwie języka państwowego Republiki 
Mołdawii, jawi się jako lex specialis.
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25. Jeśli chodzi o zasadę lex posterior derogat priori (ustawa nowsza 
ma pierwszeństwo względem ustawy starszej), to nie może ona 
być tu zastosowana, ponieważ zasada ta funkcjonuje jedynie 
w przypadku, gdy mowa o dwóch ustawach, z których obie 
mają charakter ogólny lub szczególny.

26. W kontekście przedmiotu wniosków, jako ogólna konkluzja 
narzuca się spostrzeżenie, iż autorzy wniosków, domagając 
się wykładni art. 13 Konstytucji, w rzeczywistości dążyli do 
jej modyfikacji, wykorzystując procedurę wykładni legalnej 
i omijając procedury zmiany Konstytucji przewidziane w tytule 
VI Konstytucji.

27. W tym sensie, bardzo trafne okazują się spostrzeżenia przed‑
stawione w raporcie Komisji Weneckiej w sprawie zmia‑
ny Konstytucji (CDL‑AD (2010)001): „Komisja Wenecka 
wielokrotnie z zadowoleniem witała i przyjmowała model 
„sądów konstytucyjnych”, który obecnie jest rozpowszech‑
niony w Europie. Model ten w zasadzie sprzyja wykładni 
konstytucyjnej poprzez orzecznictwo. Tego rodzaju tenden‑
cje mogą w prawomocny sposób przyczynić się do rozwoju 
narodowych systemów konstytucyjnych. Mimo to, Komisja 
Wenecka przyjmuje, że dla ważnej zmiany konstytucyjnej, 
demokratyczna i deliberatywna procedura polityczna, zgodna 
z procedurami przewidzianymi dla zmian Konstytucji, jest 
w oczywisty sposób bardziej pożądana od podejścia czysto 
jurysdykcyjnego” (paragraf 112).

28. W tym samym duchu Komisja Wenecka uznała „za ogólną 
zasadę, iż każda znacząca zmiana konstytucyjna powinna 
w pierwszej kolejności być dokonana zgodnie z przewidziany‑
mi procedurami formalnej zmiany, uwzględniając, że jednym 
z głównych celów rygorystycznych procedur jest zagwaran‑
towanie prawomocności zmian konstytucyjnych” (ibidem, 
paragraf 22).

29. W świetle przedstawionych stwierdzeń, uznaję, że ciąg rozumo‑
wań, które leżały u podstaw omawianego wyroku jest sprzeczny 
tak z regułami wykładni, jak i z regułami rozstrzygającymi 
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kolizję norm prawnych, i nie ma wystarczającej podstawy 
prawnej. Co za tym idzie, przyznanie wyższej mocy prawnej 
Deklaracji Niepodległości w stosunku do Konstytucji, tak 
by tekst Deklaracji Niepodległości miał pierwszeństwo, jak 
zostało stwierdzone w wyroku Sądu Konstytucyjnego nr 36 
z 5 grudnia 2013 r., jest pozbawione podstaw. 

Aurel BĂIEŞU

Sędzia Sądu Konstytucyjnego

5 grudnia 2013
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