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Wprowadzenie
We współczesnych państwach demokratycznych obserwuje się stały wzrost znaczenia
rozmaitych instytucji demokracji bezpośredniej1. W rozwoju historycznym wykształciło
się wiele postaci bezpośredniego sprawowania władzy przez obywateli2. Do podstawowych należy zaliczyć referendum i inicjatywę ludową. Można nawet stwierdzić, że pozostałe (oprócz zgromadzenia ludowego) są pewnymi wariantami tych dwóch podstawowych instytucji. Przyjęcie możliwości bezpośredniego rozstrzygania o kierunku sprawa
państwowych przez obywateli jest logicznym następstwem wypływającym z przyjęcia
we współczesnych państwach zasady suwerenności Narodu. Trudno bowiem wyobrazić
sobie jej pełną i rzeczywistą realizację, jeżeli Naród byłby tylko podmiotem mogącym
decydować pośrednio poprzez reprezentantów3. Nietrudno bowiem wskazać przypadku, gdy wola Narodu rozmija się z wolą reprezentantów. A ci ostatni twierdzą, że wiedzą
lepiej, co jest dobre dla obywateli. Sięganie po referendum umożliwia także aktywizację
obywateli wokół spraw publicznych, szeroką dyskusji nad podejmowanymi decyzjami,
a także dzięki bezpośredniemu podjęciu decyzji przez obywateli większą legitymizację
tak przyjętych rozwiązań.
1

O pojęciu demokracji bezpośredniej patrz szerzej: J. Kuciński, Z zagadnień współczesnej demokracji
politycznej, Warszawa 2005, s. 179−182; Idem, Demokracja bezpośrednia i jej formy — zagadnienia prawno-polityczne, „Cogitatus” 2002, nr 1, s. 16−17.
2 O różnych postaciach demokracji bezpośredniej i semibezpośredniej patrz szerzej: S. Grabowska,
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009; P. Uzbiębło, Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.
3 Trzeba bowiem pamiętać, że wpływ wyborów na reprezentantów jest mocno ograniczony. Owszem,
mogą oni ich pociągnąć do odpowiedzialności, ale tylko ex ante, nie wybierając ich ponownie do Parlamentu. Nie ma — w większości państw — możliwości odwołania reprezentanta. Dodatkowo system partyjny
znacząco utrudnia wymianę elit politycznych budzących niezadowolenie wyborców.
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W nauce podkreśla się, że instytucja referendum4 musi mieć w każdym państwie wyraźną podstawę w Konstytucji obowiązującej w danym państwie. Ustrojodawca mołdawski już w art. 25 stwierdził, że suwerenność należy do ludu, który sprawuje ją bezpośrednio
i za pośrednictwem organów przedstawicielskich w normach określonych w Konstytucji6. W dalszych postanowieniach przewidziana została możliwość sprawowania władzy
przez obywateli poprzez instytucję referendum7. Zgodnie z Konstytucją można po nią sięgnąć dla rozstrzygania najważniejszych spraw z życia społeczeństwa i państwa. Przy czym
w przypadku referendum ogólnokrajowego — co nie jest rzadko stosowanym rozwiązaniem — rozstrzygnięciom referendalnym przyznano najwyższą moc prawną8. Oznacza
to, że mają one moc równą postanowieniom Konstytucji, a także mogą być zmieniane lub
uchylane tylko w drodze referendum lub w trybie przewidzianym dla zmiany Konstytucji.
W większości wypadków przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego jest w Mołdawii faktultatywne. Tylko w przypadku zmiany postanowień Konstytucji o suwerennym,
niezawisłym i unitarnym charakterze państwa, a także o jego stałej neutralności mogą być
zmienione jedynie na drodze referendum większością głosów obywateli, umieszczonych
w spisie wyborców9. Przedmiotem artykułu będzie przedstawienie podstaw konstytucyjnych i ustawowych referendum ogólnokrajowego w Mołdawii.

Rozdaje referendów. Tryb ich zarządzenia
Referenda ogólnokrajowe są przeprowadzenie — jak stanowi Kodeks o wyborach —
w celu realizacji władzy Narodu i zapewnienia mu bezpośredniego uczestnictwa w kierowaniu i rozstrzyganiu spraw państwowych10. Podobnie, pojęcie to ujmuje doktryna
rozumiejąca pod hasłem „referendum” bezpośrednie decydowanie przez wyborów
o sprawach państwowych11. Kodeks o wyborach wyróżnia w zależności o charakteru
prawne spraw poddanych pod referendum, trzy rodzaje referendum ogólnokrajowego
tj. konstytucyjne, ustawodawcze i konsultacyjne (opiniodawcze)12. W referendum kon4 Referendum można zdefiniować jako procedurę, w której obywatele mogą podjąć ostateczą decyzję w sprawach konstytucyjnych, ustawodawczych oraz wewnętrznych i zewnętrznych zob. Юридический
энциклопедический словарь, Москва 1987, с. 410.
5 Konstytucja Republiki Mołdawii, http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311496&lang=2 (dostęp:
12.08.2013).
6 Szerzej o rozumieniu zasady suwerenności narodu w Mołdawii zob. B. Negru, Articolul 2, [w:] Constituția Republicii Moldova. Comentariu, Chișinău 2009, s. 23−28; V.-S. Curpân, C.-F. Râdinaru, C.-S.Burleanu,
Drept Constituțional al României și al Republicii Moldova. – Tratat vol. II, Iași 2012, s. 33−41.
7 W Mołdawii przewidziane jest zarówno referendum ogólnokrajowe (republikańskie), jak i lokalne.
Przedmiotem tego artykułu będzie analiza i ocena rozwiązań w zakresie referendum ogólnokrajowego.
8 Art. 75 Konstytucji Mołdawii.
9 Art. 142 ust. 1 Konstytucji Mołdawii.
10 Art. 142 ust. 1 Kodeksu o wyborach.
11 V. Popa, Articolul 75, [w:] Constituția Republicii Moldova. Comentariu, Chișinău 2009, s. 288.
12 W nauce wyróżnia się wiele typów referendów. Patrz szerzej: J. Kuciński, Z zagadnień współczesnej...,
s. 201–217.
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stytucyjnym rozstrzyga się sprawy o zmianie Konstytucji13. Inicjatywa przeprowadzenia referendum w sprawie zmiany Konstytucji jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami artykułu 141 Konstytucji Mołdawii. Wniosek o przeprowadzenie referendum
w sprawie zmiany Konstytucji, przedstawia się Sądowi Konstytucyjnemu, który jest obowiązany w terminie dziesięciu dni dokonać kontroli konstytucyjności pytania, podlegającego wniesieniu pod referendum, i wydać odpowiednią opinię. Po przeprowadzeniu
przez Sąd Konstytucyjny kontroli konstytucyjności pytań, podlegających przedstawieniu
pod referendum, wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z opinią Sądu Konstytucyjnego przedstawia się do rozpatrzenia Parlamentowi. Ustrojodawca zakazał przedstawiania pod referendum pytania o zmianę Konstytucji, jeśli rezultatem zmiany będzie
pozbawienie obywateli podstawowych praw i wolności lub ich gwarancji. W przypadku,
jeśli zmiana jednych i tych samych postanowień Konstytucji jest jednocześnie inicjatywą
Parlamentu i inicjatywą obywateli, rozpatrywanie wniosków parlamentarnych o zmianę
konstytucji jest wstrzymane14. Ustawodawca przyznał więc pierwszeństwo wnioskom
obywatelskim. Takie rozwiązanie należy uznać za właściwe. Wysiłek, jaki muszą włożyć obywatele w zebranie odpowiedniej liczby podpisów, jest na tyle znaczący, że ich
inicjatywa nie powinna być przysłaniana wnioskiem parlamentarnym. W referendum
ustawodawczym przedkłada się projekty ustawy lub niektóre postanowienia projektów
ustaw, mające największe znaczenie. Wobec powyższego w Mołdawii występuje instytucja ustaw referendalnych mających moc prawną równą konstytucji. W referendum
konsultacyjnym (opiniodawczym) rozstrzyga się sprawy o ogólnospołecznym znaczeniu w celu konsultacji ze społeczeństwem takich spraw i późniejszego podjęcia przez
kompetentne organy władzy publicznej ostatecznej decyzji. Tekst pytania, poddanego
referendum konsultacyjnemu, powinien być sformułowany w sposób neutralny, bez
dwuznaczności i sugestii odpowiedzi15.
Kodeks o wyborach stanowi, że przedmiotem głosowania w referendum mogą być:
a) przyjęcie Konstytucji Republiki Mołdawii i zmian w Konstytucji; b) zatwierdzenie
przyjętych przez Parlament ustaw konstytucyjnych o zmianie postanowień o suwerennym, niezawisłym i unitarnym charakterze państwa, a także postanowień o neutralności
państwa; c) inne ważne sprawy o znaczeniu społecznym i państwowym. Referendum
w sprawie zatwierdzenia ustaw konstytucyjnych o zmianie postanowień o suwerennym, niezawisłym i unitarnym charakterze państwa, a także postanowień o neutralności
państwa jest przy tym — jak wspomniano — obligatoryjne16. Jednocześnie, wyłączono
spod zakresu referendum ogólnokrajowego następujące sprawy dotyczące: a) podatków
i budżetu; b) amnestii i łaski; c) nadzwyczajnych i pilnych działań w celu zabezpieczenia porządku społecznego, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego; d) decyzji o wyborze
i mianowaniu na urząd, odwołaniu z urzędu należących do kompetencji Parlamentu,
Prezydenta Mołdawii lub Rządu; e) spraw odnoszących się do kompetencji sądów i pro13
14
15
16

Art. 143 ust. 1–2 Kodeksu o wyborach.
Art. 148 Kodeksu o wyborach.
Art. 143 ust. 3–4 Kodeksu o wyborach.
Art. 146 Kodeksu o wyborach.
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kuratury17. O ile zakres tych wyłączeń nie budzi zastrzeżeń, to ograniczenie zakresu
przedmiotowego referendum na poziomie ustawowym, bez wyraźnej podstawy ku temu
w Konstytucji nie wydaje się właściwym rozwiązaniem. To sama ustawa zasadnicza powinna zawierać katalog spraw wyłączonych spod rozstrzygania w głosowaniu ludowym.
Tymczasem wyklucza ona referendum wyraźnie tylko w jednym przypadku. W doktrynie mołdawskiej podkreśla się jednak raczej pozytywne strony zawarcia takiego katalogu
wyłączeń w ustawie. Popa wskazuje, że zapobiega to arbitralność decydowania o dopuszczalności (lub nie) przeprowadzenia referendum18.
Ustawodawca wykluczył możliwość przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu oblężenia lub stanu wojennego, a także w okresie 120 dni po ich zniesieniu. W przypadku gdy referendum wypada
w dniu ogłoszenia lub wprowadzenia jego z wymienionych stanów, jest ono odwołane
lub przenoszone na inny dzień w celu jego przeprowadzenia. Postanowienie o odroczeniu referendum wydaje organ, który postanowił o jego ogłoszeniu. Poza okresem sytuacji nadzwyczajnych nie można przeprowadzić referendum w okresie 60 dni przed
i 60 dni po wyborach parlamentarnych i wyborach lokalnych, a także w dniu, w którym
przeprowadza się inne referendum ogólnokrajowe19. Wykluczenie możliwości przeprowadzania referendów (a także wyborów) podczas trwania sytuacji nadzwyczajnych
i bezpośredno po ich zniesieniu jest współcześnie powszechnie przyjmowane w państwach demokratycznych.
Z inicjatywą przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego — we wszystkich wymienionych sprawach — mogą wystapić nie mniej niż jedna trzecia deputowanych Parlamentu; Prezydent Republiki Mołdawii, Rząd oraz obywatele. W przypadku inicjatywy referendalnej obywateli dla wystapienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum
ustawodawczego lub konsultacyjnego musi to być nie mniej niż 200 tysięcy obywateli Mołdawii, posiadających prawa wyborcze. W przypadku przeprowadzenia referendum konstytucyjnego ustanowiono dodatkowy wymóg. Otóż obywatele, od których
pochodzi incjatywa jego przeprowadzenia, muszą pochodzić z nie mniej niż połowy
administracyjno-terytorialnych jednostek drugiego szczebla, w każdej z których musi
być zebrane nie mniej niż 20 000 podpisów popierających tą inicjatywę. We wniosku
o przeprowadzenie referendum należy zawsze podać pytania podlegające rozstrzygnięciu w referendum, jasno określone w celu unikinięcia ich wieloznaczności, cel przeprowadzenia, a także proponowaną datę przeprowadzenia referendum. Nie można wnosić
pod referendum pytań wykluczających się. Do wniosku obywatelskiego o zarządzenie
referendum muszą być dołączone listy z podpisami20.
Ustawodawca szczegółowo określił tryb wykonawania przez obywateli inicjatywy referendalnej. Obywatele chcący zainicjować przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, muszą przeprowadzić zebranie, w którym będzie uczestniczyć co najmniej trzystu
Art. 147 Kodeksu o wyborach.
Por. V. Popa, op. cit., s. 290.
Art. 145 Kodeksu o wyborach.
Art. 144 Kodeksu o wyborach.
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obywateli mających prawa wyborcze. Nie później niż dziesięć dni przed dnie przeprowadzenia takiego zebrania jego inicjatorzy muszą powiadomić w formie pisemnej organ
lokalnej władzy publicznej, na terytorium której planuje się przeprowadzenie takiego
zebrania, o czasie, miejscu i celach jego przeprowadzenia. Na spotkaniu tym powoływana jest grupa inicjatywna. Przed rozpoczęciem zebrania dokonuje się rejestracji jego
uczestników przez sporządzenie listy z wskazaniem ich nazwisk, imion i miejsc zamieszkania. Na zebraniu wybiera się jego przewodniczącego i sekretarza. Porządek dzienny
zebrania powinien zawierać dyskusję na celowością przeprowadzenia referendum republikańskiego i sformułowanie wnoszonych pod referendum republikańskie spraw.
W przypadku zatwierdzenia wniosku o przeprowadzeniu referendum republikańskiego większością głosów uczestników zebrania wybiera się grupę inicjatywną, której powierza się organizację zbierania podpisów poparcia dla przeprowadzenia referendum.
Grupa inicjatywna składa się z nie mniej niż stu osób, posiadających prawa wyborcze.
Członkowie grupy inicjatywnej wybierają ze swojego składu biuro wykonawcze w składzie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, które reprezentuje grupę i organizuje jej działalności. Z przeprowadzonego spotkania sporządza się protokół,
w których zamieszcza się rezultaty głosowania w sprawach, umieszczonych w porządku
dziennym. Dokumenty zebrania — spis uczestników, protokół, dokładnie i poprawnie
sformułowanie pytania, przedkładane do przedłożenia w referendum republikańskim,
i spis członków grupy inicjatywnej z wskazaniem ich danych — podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania21.
Grupa inicjatywna dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego jest rejestrowana przez Centralną Komisję Wyborczą. W dniu rejestracji należy złożyć: а) dokumenty zebrania obywateli, na którym wybrano grupę inicjatywną, opatrzone pieczęcią
merostwa gminy, na terenie której odbyło się zebranie obywateli; b) oświadczenie członków grupy inicjatywnej o zgodzie na uczestnictwo w zbieraniu podpisów poparcia dla
przeprowadzenia referendum; с) wniosek o rejestrację grupy inicjatywnej. Centralna
Komisja Wyborcza w terminie 15 dni od momentu złożenia tych dokumentów przyjmuje postanowienie o rejestracji grupy inicjatywnej lub o odmowie jej rejestracji. W postanowieniu o rejestracji grupy inicjatywnej zawiera się czas na zebranie poparcia dla
przeprowadzenia referendum republikańskiego, który musi wynosić nie mniej niż dwa
miesiące i nie więcej niż trzy miesiące. Po rejestracji grupy inicjatywnej jej członkom
wydawane są identyfikatory, których wzór określa Centralna Komisja Wyborcza. Informacja o rejestracji grupy inicjatywnej i proponowanych do wniesienia na referendum
republikańskie spraw podawana jest do wiadomości publicznej przez środki masowej
informacji22.
Od dnia rejestracji grupy inicjatywnej jej członkowie mają prawo do zbierania podpisów poparcia pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Prawo
do zbierania podpisów mają członkowie grupy inicjatywnej. Lista do zbierania podpi21
22

Art. 152 Kodeksu o wyborach.
Art. 153 Kodeksu o wyborach.
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sów dla przeprowadzenia referendum zawiera imię i nazwisko osoby zbierającej podpisy. Lista poparcia może zawierać wyłącznie podpisy wyborców zamieszkałych w tej
samej miejscowości. Osoba popierająca przeprowadzenie referendum zamieszcza na
liście numer porządkowy, imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, serię
i numer dokumentu tożsamości, datę złożenia podpisu i swój własnoręczny podpis. Każdy wyborca może złożyć swój podpis tylko raz. Osoba zajmująca się zbieraniem podpisów musi sygnować na każdej stronie list z podpisami w obecności przedstawciela
lokalnej administracji publicznej, na terenie którego odbywa się zbiórka podpisów. Na
końcu każdej strony listy podpisów osoba zajmująca się zbiórką podpisów zamieszcza
informację o tym, że zebrała je osobiście i podpisuje się. Każda strona listy z podpisami
jest opatrywana pieczęcią odpowiedniego organu lokalnej administracji publicznej23.
Dodatkowo, na każdej stronie listy powinno być umieszczone pytanie (pytania), proponowane do podania referendum republikańskiemu. Zbieranie podpisów na liście, niezawierającej tekstów pytania, jest niedopuszczalne24. Osoba zajmująca się zbieraniem podpisów podpisuje na każdej stronie list z podpisami i czyni wzmiankę o tym, że podpisy
zebrała osobiście i że tożsamość obywateli, podpisanych na listach, sprawdziła na podstawie przedstawionych jej dokumentów tożsamości. Każda strona list z podpisami ma
pieczęć właściwego organu lokalnej władzy publicznej. Członkowie grupy inicjatywnej
są zobowiązani poinformować każdego obywatela o jego prawie podpisania listy tylko
jeden raz. Nieważne są listy z podpisami: zebrane do rejestracji grupy inicjatywnej; niepodpisane przez osoby zbierające podpisy obywateli; nieopatrzone pieczęcią właściwego
organu lokalnej administracji publicznej25.
Nie później niż w ostatnim dniu okresu przewidzianego dla zebrania podpisów grupa inicjatywna sporządza protokół, w którym zamieszcza daty swojej rejestracji, liczbę
podpisów i datę zakończenia ich zbierania. Protokół, podpisany przez członków grupy inicjatywnej, wraz z podpisami osób przedstawia się Centralnej Komisji Wyborczej.
W terminie 15 dni po przedstawieniu list z podpisami Centralna Komisja Wyborcza
weryfikuje autentyczności podpisów (każdego lub wybranych) w złożonych listach
podpisów. Powielone podpisy są wyłączone. Listy z podpisami, zebrane do rejestracji
grupy inicjatywynej; niepodpisane przez osoby zbierające podpisy obywateli; nieopatrzone pieczęcią właściwego organu lokalnej administracji publicznej, uznawane są za
nieważne. Po sprawdzeniu list z podpisami Centralna Komisja Wyborcza podejmuje decyzję o wszczęciu sprawy przeprowadzenia referendum republikańskiego. W przypadku
nieprzedstawienia wymaganej liczby podpisów Centralna Komisja Wyborcza przyjmuje
postanowienie o odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum republikańskiego
i unieważnia rejestrację grupy inicjatywnej. Protokół ze sprawdzenia list z podpisami,
sprawdzone listy i postanowienie Centralnej Komisji Wyborczej o wszczęciu procedury

Por. Art. 154 w zw. z art. 42 Kodeksu o wyborach.
Art. 155 Kodeksu o wyborach.
Art. 156 Kodeksu o wyborach.
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przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego przedkładane są w terminie trzech dni
Biuru Stałemu Parlamentu26.
Ustawodawca mołdawski przyjął, że złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum nie zawsze oznacza konieczności jego zarządzenia. O zarządzeniu referendum decyduje ostatecznie Parlament w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przedmiotowego wniosku. Sąd Konstytucyjny wskazał, że Parlament może odrzucić wniosek
pochodzący od grupy deputowanych, nie może jednak tego uczynić z wnioskiem pochodzących od Prezydenta oraz wnioskiem obywateli (jeżeli spełnia on wymogi formalne)27. Parlament może podjąć następujące postanowienie: а) o ogłoszeniu referendum,
przeprowadzanego nie wcześniej niż po 60 dniach od dnia przyjęcia postanowienia;
b) o odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum w przypadku, jeśli pochodzi
on od deputowanych; с) о przyjęciu pytań, wnioskowanych do wniesienia pod referendum, bez przeprowadzania tego ostatniego. Ostatnia możliwość wydaje się dość interesującym rozwiązaniem28. W praktyce oznaczałaby ona uchwalenie przez Parlament
odpowiednią większością propozycji wnoszonych pod referendum.
W postanowieniu lub dekrecie o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego zawiera się datę jego przeprowadzenia, nazwę projektu ustawy lub postanowienia, przedłożonego do przyjęcia, z włączeniem ich tekstu i (lub) treści pytań, przedstawianych na referendum29. Data referendum ogólnokrajowego jest wyznaczana przez Parlament w drodze
przyjęcia postanowienia w przypadku postawienia sprawy o przeprowadzeniu referendum
przez obywateli lub deputowanych Parlamentu lub Prezydenta Republiki Mołdawii w drodze przyjęcie dekretu w przypadku postawienia przez nich samych sprawy o przeprowadzeniu referendum o charakterze konsultacyjnym. Data referendum ogólnokrajowego wyznaczana jest nie później niż na 60 dni przed datą jego przeprowadzenia30.

Tryb przeprowadzenia referendum. Kampania referendalna
W celach organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego Centralna Komisja Wyborcza tworzy administracyjne okręgi wyborczej, odpowiednio do administracyjno-terytorialnych jednostek Republiki Mołdawii drugiego szczebla, i okręgowe rady
wyborcze zgodnie z postanowieniami artykułu 27 Kodeksu o wyborach stosowanego
odpowiednio. Funkcje okręgowych rad wyborczych wykonywane są zgodnie z artykułem 28 postanowienia, które stosuje się odpowiednio. Okręgi wyborcze dzieli się na rejony wyborcze w zgodnie z postanowieniami artykułów 29 i 291 Kodeksu o wyborach, stosowanych odpowiednio. W każdym rejonie wyborczym tworzy się lokale wyborcze, tryb
powoływania i funkcjowania których odbywa się zgodnie z postanowieniami artykułów
26
27
28
29
30

Art. 157 Kodeksu o wyborach.
Por. V. Popa, op. cit., s. 291.
Art. 150 ust. 1 Kodeksu o wyborach.
Art. 150 ust. 2 Kodeksu o wyborach.
Art. 151 Kodeksu o wyborach.
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29, 291 i 30, stosowanych odpowiednio. Uprawnienia okręgowych rad wyborczych i rejonowych lokali wyborczych wygasają po potwierdzeniu rezulatów referendum przez
Sąd Konstytucyjny. Jeśli okręg wyborczy składa się z jednej miejscowości, w której powstaje jeden rejon wyborczy, odrębny lokal wyborczy nie jest tworzony, a jego funkcję
wypełnia okręgowa rada wyborcza31. Powoływanie rad wyborczych i lokali do przeprowadzenia referendum republikańskiego, organizacja ich działalności, zmiany w składzie
i rozwiązanie odbywają się zgodnie z postanowieniami artykułów 31−34, stosowanych
odpowiednio32. Spis obywateli, mających prawo uczestnictwa w referendum ogólnokrajowym (spis wyborców), przeprowadza się zgodnie z postanowieniami działu 5 Kodeksu
o Wyborach (artykuły 39 i 40), stosowanego odpowiednio33. Odnośnie do spisu wyborców, przyjęto rozwiązanie polegające na tworzeniu spisu uprawnionych o uczestnictwa
w referendum z urzędu.
W toku dyskusji na sprawą poddaną pod referendum obywatelom Republiki Mołdawii, partią i innym organizacją społeczno-politycznym, incjatorą referendum służy prawo
swobodnego i wszechstronnego omawiania problematyki referendalnej, a także prowadzenia agitacji referendalnej na zebraniach, mityngach, spotkaniach z wyborcami oraz
przez środki masowej przekazu przez rozklejanie plakatów referendalnych lub inne formy
prowadzenia kampanii. Wykonywanie tego prawa może być ograniczone lub uzależnione
od spełnienia warunków formalnych, w wypadku ograniczeń lub zakazów, przewidzianych przez ustawy i niezbędnych w demokratycznych społeczeństwie dla ochrony bezpieczeństwa narodowego, niepodzielności terytorialnej lub porządku społecznego, w celu
przeciwdziałania zakłócenia porządku i przestępczości, ochrony zdrowia lub moralności,
ochrony reputacji lub praw innych osób, przeciwidziałania ujawnianianiu informacji poufnych lub ochrony powagi i bezstronności władzy sądowniczej. Kampanię referendalną
można prowadzić dopiero po ogłoszeniu terminu referendum. Tryb umieszcznia reklam
przedreferendalnych na nośnikach reklamowych (bilboardach), włączając w to nośniki
będące właśnościa prywatną, zatwierdza Centralna Komisja Wyborcza i podaje do wiadomości publicznej jednocześnie z początkiem kampanii. Prowadzący kampanię referendalną mogą organizować sportkania z wyborcami, w związku z nimi organy lokalnej władzy
publicznej zobowiązane są zapewnić możliwosć przeprowadzania takich spotkać w jednakowym czasie i na równych warunkach. Skargi na naruszenia związane z organizacją
spotkań w wyborcami mogą być przedkładane organom wyborczą. Prowadzący kampanię
referendalną nie mają prawa w okresie kampani referendalnej otrzymywać srodków publicznych i mienia (zasobów administracyjnych), a organy publiczne i podobne do nich
organy/instytucje nie mają prawa przenosić/przyznawać prowadzącym kampanię referendalną własności publicznej lub okazywać innej pomocy, inne niż na podstawie umowy
o pracę, tak by zapewnić równość wszystkich prowadzących kampanię referendalną. Organy lokalnej władzy publicznej zobowiązane są w terminie trzydniowym od dnia rozpoczęcia kampanii referendalnej przygotować i zagwarantować minimum osobnych miejsc
Art. 158 Kodeksu o wyborach.
Art. 160 Kodeksu o wyborach.
Art. 161 Kodeksu o wyborach.
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dla umieszczania plakatów, a także zapewnić minimum pomieszczeń dla przeprowadzania
spotkań z wyborcami. Odpowiednie decyzje (zarządzenia) są niezwłocznie wywieszane
w siedzibach tych organów i przekazywane zainteresowanym osobą za pomocą środków
masowej informacji, a także za pomocą innych środków komunikacji. Ustawodawca mołdawski przewidział także instytucję tak zwanej ciszy wyborczej. W dniu referendum i dniu
go poprzedzającym zakazana jest jakakolwiek agitacja referendalna. Jednocześnie, zakaz
ten nie rozciąga się na informacje zamieszczone wcześniej w Internecie i na powieszone
wcześniej plakaty34.
Nadawcy mediów audiowizualnych we wszystkich programach i wydawcy prasy należący do organów władzy publicznej, mają obowiązek zgodnie z zasadami sprawiedliwości, odpowiedzialności, równości i bezstronności informować o referendum. Wydawcy mediów adudiowizualnych i prasy mają obowiązek równego i niedyskryminujacego
udzielania czasu antenowego i łam prasy na reklamy związane z kampanią referendalną.
Publiczne media audiowizualne są zobowiązane zapewnić uczestnikom kampanii referendalnej bezpłatny czas antenowy na sprawiedliwych i niedyskryminujących warunkach
z zachowaniem zasad jawności i obiektywizmu. W okresie kampanii referendalnej wydawcy mediów audiowizulanych i prasy mają obowiązek wyraźnie rozgraniczać w swoich materiałach wykonywanie obowiązków przez osoby, podpadające pod przepis ustępu
artykułu 13 Kodeksu o wyborach i ich działalność referendalną. Podmioty biorące udział
w kampanii referendalnej, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, mają prawo do
repliki. Pisemny wniosek o skorzystaniu z prawa do repliki jest podawany w środkach
masowej informacji w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia rozpowszechnienia
/opublikowania informacji. W przypadku nadawców odmowa udzielenia praw do odpowiedzi może być zaskarżona do Rady Koordynacyjnej ds. Telewizji i Radia, a w wypadku
prasy — do sądu. Prawo do repliki jest udzielane w terminie trzech dni kalendarzowych od
dnia złożenia wniosku/skargi, ale nie później niż w dniu poprzedzającym dzień głosowania
w referendum, z zachowaniem warunków, w których doszło do naruszenia praw ustawowych. Środki masowej informacji mają prawo w sposób wolny informować społeczeństwo
o wszystkich aspektach przebiegu procesu referendalnego bez jakichkolwiek ingerencji ze
strony organów władzy publicznej, zwolenników lub przeciwników referendum35.

Głosowanie w referendum
Referendum republikańskie jest przeprowadzane na podstawie powszechnego, równego
i bezpośredniego prawa wyborczego przy tajnym i wolnym głosowaniu36. Głosowanie
odbywa się w dniu referendum od godziny 7.00 do 21.00. Rejonowy lokal wyborczy
ogłasza czas i miejsce przeprowadzenia referendum na 10 dni przed głosowaniem37.
34
35
36
37

Por. Art. 47 w zw. z art. 163 Kodeksu o wyborach.
Art. 155 Kodeksu o wyborach w zw. z art. 64 Kodeksu o wyborach.
Art. 142 ust. 2 Kodeksu o wyborach.
Por. Art. 50 ust. 1 Kodeksu o wyborach.
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Głosowanie referendalne odbywa się w wyznaczonych punktach, w których znajdują się
stoły z kartami do tajnego głosowania, kabiny do oddania głosu i urny do głosowania
rozmieszczone w takim sposób, by głosujący w referendum, podchodząc do urny, musiał przejść przez kabinę do tajnego głosowania. W pomieszczeniu, w którym odbywa
się głosowanie, musi być dostateczna liczba kabin, aby uniknąć znacznych kolejek wśród
głosujących. Lokal wyborczy jest wyposażany w niezbędne kabiny, urny i inne konieczne
do przeprowadzenia głosowania przez władze publiczne38. Każdy wyborca głosuje osobiście. Głosowanie za inną osobę jest niedopuszczalne.
Kartę do głosownia wydaje się w lokalu wyborczym na podstawie spisu wyborców po
przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby. Po otrzymaniu karty do
głosowania wyborca podpisuje się na liście wyborców obok swojego nazwiska, na w przedstawionym przy głosowaniu dokumencie tożsamości, na podstawie którego głosuje, wbijana jest pieczątka potwierdzająca głosowanie tego dnia. Wyborca mieszkający na terenie
właściwości danego lokalu wyborczego, nieujęty w spisie wyborców, jest uwzględniony
w spisie uzupełniającym, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających fakt, że zamieszkuje na terenie właściwości danego lokalu wyborczego. W takim uzupełniającym
spisie zamieszcza się nazwisko i imię wyborcy, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkanie na terytorium Republiki Mołdawii, państwowy numer identyfikacyjny
(INDP). Umieszczani są również: a) wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego z zaświadczeniem o prawie do głosowania (zaświadczenie o prawie do głosowania pozostawiane są w lokalu wyborczym i dołączane do spisu uzupełniającego); b) osoby zatrzymane
na podstawie nakazu aresztowania w areszcie aż do wydania wyroku sądowego, osoby skazane na karę pozbawienia wolności, w odniesieniu do których wyrok jest nieprawomocny,
osoby odbywające karę pozbawienia wolności w areszcie, osoby odbywające karę pozbnawienia wolności w więzieniach; c) wyborcy, którzy nie mają zameldowania w miejscu
zamieszkania lub w miejscu przebywania. Głosujący muszą przedstawić ważny dokument
tożsamości. W lokalach wyborczych, utworzonych poza granicami Republiki Mołdawii
wyborca składa i podpisuje deklarację o świadomości odpowiedzialności karnej za wielokrotne głosowanie,w przypadku takiego głosowania. Przewodniczący i członkowie komisji wyborczej mogą głosowawać w lokalu, w którym wykonują swoje czynności, gdy jest to
niezbędne — po wpisaniu ich do uzupełniającego spisu wyborców na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Przewodniczący lokalnej komisji wyborczej zamieszcza pisemne wzmianki o ważnych zdarzeniach, mających miejsce w czasie głosowania i liczenia
glosów. Na prośbę członka komisji lub osoby akredytowanej w lokalu wyborczym, lub dowolnego wyborcy przewodniczący zapisuje ich komentarze i zastrzeżenia związane z procedurą głosowania, w oddzielnym dokumencie, który dołącza się do protokołu komisji
wyborczej. Informacja o głosowaniu na podstawie głównej i uzupełniającej listy wyborców
jest przekazywana co trzy godziny w formie elektronicznej i/lub telefonicznie Centralnej
Komisji Wyborczej39. Głosujący wypełnia kartę do głosowania40, przed postawieniem pie38

Art. 52 ust. 1 i 4 Kodeksu o wyborach.
Art. 164 ust. 1 Kodeksu o wyborach w zw. z Art. 50−55 Kodeksu o wyborach.
40 Na karcie do głosowania ujęty jest tekst pytania lub tytuł projektu ustawy wnoszonego pod referendum
ogólnokrajowe. Na prawo od tekstu pytania lub tytułu projektu ustawy umieszcza się dwa prostokąty z wpisany39

Wrocławskie Studia Politologiczne 17, 2014
© for this edition by CNS
WSP17_Ksiega.indb 151

2015-02-27 14:50:13

PONOWOCZESNY SYSTEM TWORZENIA
POLITYKI PUBLICZNEJ

152  Andrzej Pogłódek

częci z napisem „Votat” w jednym z kół poniżej prostokąta z wpisanymi w niego słowami
„za” lub „przeciw”, pokazując w taki sposób swój wybór41.
W Mołdawii przewidziano możliwość udziału obserwatorów w trakcie kampanii referendalnej i samego głosowania referendalnego. Obserwatorami mogą być mężowie zaufania
inicjatorów referendum, a także obserwatorzy międzynarodowi, przedstawiciel organizacji
międzynarodowych, państw obcych, organizacji pozarządowych o zasięgu międzynarodowym. Obserwują oni zarówno przebieg kampanii, jak i samego głosowania referendalnego.
Zasady i tryb działalności obserwatorów międzynarodowych regulują szczegółowo ust. 4−6
art. 63 Kodeksu o wyborach i akty wykonawcze wydawane przez Centralną Komisję Wyborczą. Swoich obserwatorów mogą także powołać krajowe stworzyszenia, które zgodnie ze
swoim statutem zajmują się obroną praw człowieka lub wartości demokratycznych42.

Wyniki referendum. Moc wiążąca. Powtórzenie referendum
Liczenie głosów i podsumowanie wyników referendum republikańskiego odbywa się
zgodnie z postanowieniami działu 10 Kodeksu o wyborach (art. 56−60), stosowanymi
odpowiednio. W protokole podsumowującym wyniki referendum ogólnokrajowego
oddzielnie umieszcza się liczbę głosów z odpowiedzią „za” i z odpowiedzią „przeciw”.
Wyniki referendum ogólnokrajowego rozpatrywane są przez Centralną Komisję Wyborczą, która podejmuje w tej sprawie postanowienie43. Centralna Komisja Wyborcza
uznaje referendum za nieważne, jeśli wzięła w nim udział mniej niż jedna trzecia osób,
uwzględnionych w spisie wyborców44. Postanowienie Centralnej Komisji Wyborczej
i protokoły rezultatów referendum ogólnokrajowemu przekazywane są Sądowi Konstytucyjnemu, który w terminie dziesięciu dni rozpatruje dokumenty przedstawione przez
Centralną Komisję Wyborczą i potem przyjmuje postanowienie potwierdzające lub nie
rezultaty referendum ogólnokrajowego45. Sąd Konstytucyjny można unieważnić refemi w nie słowami „za” i „przeciw”, a pod nimi dwa koła. Na prawo od tekstu pytania lub tytułu projektu ustawy
umieszcza się poziomo dwa prostokąty z wpisanymi w nie słowami „za” i „przeciw”, a pod nimi dwa koła. W przypadku poddania pod referendum kilku pytań dla każdego z nich przygotowuje się oddzielną kartę do głosowania.
W przypadku przeprowadzania w jednym czasie kilku referendów, karty do głosowania muszą się różnić kolorem. Karty do głosowania wydawane są zgodnie z postanowieniami Ustawy o używaniu języków na terytorium
Republiki Mołdawii i drukowane w ilości odpowiadającej liczbie osób ujętych w spisach wyborców. Karta do
głosowania zawierająca to samo pytanie musi być jednakowego formatu, wydrukowana jednakową czcionką, na
papierze jednego koloru i jednakowej gęstości. Wzór i tekst karty do głosowania i wzór protokołu rad wyborczych
i biur do przeprowadzenia referendum republikańskiego są zatwierdzane przez Centralną Komisję Wyborczą.
Karty do głosowania przekazuje się do okręgowych rad wyborczych na trzy dni i biurom wyborczym na jeden
dzień przed dniem referendum ogólnokrajowym.
41 Art. 164 ust. 2 Kodeksu o wyborach.
42 Art. 155 Kodeksu o wyborach w zw. z art. 63 Kodeksu o wyborach.
43 Art. 166 Kodeksu o wyborach.
44 Art. 171 Kodeksu o wyborach.
45 Art. 167 Kodeksu o wyborach. Przyjęte w drodze referendum republikańskiego akty nabierają mocy
prawnej po ich zatwierdzeniu przez Sąd Konstytucyjny i mają moc prawną na całym terytorium Republiki
Mołdawii (art. 142 ust. 1 Kodeksu o wyborach).
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rendum republikańskie w całej republice lub w niektórych administracyjno-terytorialnych jednostkach, jeśli przy przeprowadzeniu głosowania lub liczeniu głosów doszło
do poważnych naruszeń postanowień Kodeksu o wyborach, wpływających na ogólne
wyniki referendum46. W przypadku uznania referendum ogólnokrajowego za unieważnione Centralna Komisja Wyborcza w okresie miesiąca przeprowadza powtórzenie referendum w całym kraju lub w niektórych administracyjno-terytorialnych jednostkach.
Rady wyborcze i biura, odpowiedzialne za naruszenie Kodeksu o wyborach, są wymieniane. Powtórzenie referendum republikańskiego organizuje się i przeprowadza zgodnie
z postanowieniami Kodeksu o Wyborach47. Dokumenty referendum ogólnokrajowego
są przechowywane w Centralnej Komisji Wyborczej zgodnie z postanowieniami Ustawy o Archiwach Państwowych Republiki Mołdawii48 i Postanowieniem o organizacji
i funkcjonowaniu Archiwum Centralnej Komisji Wyborczej49 zatwierdzonym postanowieniem Centralnej Komisji Wyborczej50.
W Mołdawii przewidziano, że dla ważności referendum wymagany jest udział w nim
co najmniej jednej trzeciej osób uwzględnionych w spisach wyborów. Samą decyzję uznaje
się za przyjętą w drodze referendum ogólnokrajowego, jeśli głosowała za nią ponad połowa obywateli, którzy wzięli udział w referendum. Wyższy próg dla podjęcia decyzji przewidziano przy podejmowaniu w referendum ogólnokrajowym rozstrzygnięcie w sprawie
ustawy konstytucyjnej, przewidującej zmianę postanowień o suwerennym, niezawisłym
i unitarnym charakterze państwa, a także o jego neutralnym statusie. Ustawę uznaje się za
przyjętą, jeśli za jej przyjęciem głosowała nie mniej niż ponad połowa wyborców, ujętych
w spisie wyborców. Decyzje przyjęte w drodze referendum republikańskiego są publikowane w specjalnym numerze urzędowego monitora Republiki Mołdawii. Za datę przyjęcia
decyzji uznaje się dzień przeprowadzenia referendum republikańskiego. Decyzja wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w oficjalnym monitorze lub z dniem wskazanym
w rozstrzygnięciu51. Rozstrzygnięcia podjęte w referendum mają wyższą moc prawną niż
ustawy zwykłe. Ustawodawca przewidział, że odwołanie lub zmiana rozstrzygnięcia, przyjętego w drodze referendum ogólnokrajowego, przeprowadzana jest także w drodze referendum ogólnokrajowego lub w trybie przewidzianym dla zmiany Konstytucji52. Innym
zabezpieczeniem trwałości rozstrzygnięć referendalnym jest możliwość przeprowadzenia
kolejnego referendum ogólnokrajowego w tej samej sprawie nie wcześniej niż dwa lata od
dnia przeprowadzenia poprzedniego referendum republikańskiego53.
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Art. 172 Kodeksu o wyborach.
Art. 173 Kodeksu o wyborach.
48 Ustawa o zasobach archiwalnych Republiki Mołdawii, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&vie=doc&id=312765&lang=2 (dostęp: 19.08.2013).
49 Postanowie o trybie organizacji i funkcjonowania Archiwum Centralnej Komisji Wyborczej, http://
www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=regulament&id=4557&start=&l=ru (dostęp: 11.08.2013).
50 Por. Art. 170 w zw. z art. 62 ust. 1 Kodeksu o wyborach.
51 Art. 168 Kodeksu o wyborach.
52 Art. 169 Kodeksu o wyborach.
53 Art. 174 Kodeksu o wyborach.
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Podsumowanie
Ustrojodawca mołdawski przyjął, że obywatele mogą uczestniczyć w rządzeniu państwem zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (poprzez swoich przedstawicieli w organach przedstawicielskich). Instrumentem bezpośredniego udziału obywateli w rządzach
jest instytucja referendum. Została ona ujęta dość szeroko, jako referendum zależnie od
jego przedmiotu: konstytucyjne, ustawodawcze lub konsultacyjne. Do jego inicjowania obok Prezydenta, Rządu i 1/3 deputowanych Parlamentu zostali także uprawnieni obywatele. Założono, co zasługuje na pozytywną ocenę, że rozstrzygnięcia przyjęte
w referendum mają moc prawną równą Konstytucji. Do jej zmiany wymagane są zaś
referendum lub procedura stosowana dla zmiany Konstytucji. Dodatkowo ustawodawca zabezpieczył trwałość rozstrzygnięć referendalnych, przez zakaz organizowania referendum w tej samej sprawie w ciągu dwóch lat od dnia poprzedniego rozwiązania.
Rozwiązanie takie należy uznać za właściwe. Jeżeli instytucja referendum ma pełnić
swoją rolę, nie można dopuszczać do możliwości szybkiego powtórzenia referendum
w tej samej sprawie, jeżeli wypadło ono niezgodnie z oczekiwaniami polityków. Jest
to tym istotniejsze, że przykłady takich działań odnotowano w niektórych demokratycznych państwach europejskich (np. Irlandia). Orzekanie w sprawach związanych
z referendum prawodawca mołdawski powierzył Sądowi Konstytucyjnymu. Także to
rozwiązanie należy uznać za właściwe. Organ kontroli konstytucyjnej jest bowiem ze
względu na swój skład lepiej przygotowany do rozpoznawania tego typu spraw niż Sąd
Najwyższy należący do sądownictwa powszechnego. W sposób typowy zostały uregulowane podstawowe zasady przeprowadzania referendum (powszechność, równość,
bezpośredniość, tajność głosowania). W Mołdawii odbywiadają one także na mocy
ratyfikowanej przez ten kraj Konwencji z 7 października 2002 roku: „O standardach
demokratycznych wyborów, praw i wolności wyborczych obywateli w państwach —
uczestnikach Wspólnoty Niepodległych Państw”54. Tym niemniej pewne rozwiązania
przyjęte przez ustawodawcę mogą budzić wątpliwości. Dotyczy to w szczególności tego,
jak już podkreślano, że ograniczenie zakresu przedmiotowego referendum ogólnokrajowego na poziomie ustawowym, bez wyraźnej — poza jednym przypadkiem — legitymacji Konstytucyjnej, wydaje się niewłaściwe. Ograniczenia zakresu przedmiotowego
referendum powinny być w sposób wyraźny przewidziane w samej ustawie zasadniczej.
Podobnie wygląda sprawa z wymogiem frekwencji dla uznania referendum za ważne.
Znów poza przypadkiem referendum, w którym rozstrzyga się kwestię zmiany postanowień dotyczących suwerennego, niezawisłego i unitarnego charakteru państwa, a także
jej neutralnego statusu, nie ma wyraźnych podstaw dla przyjmowania jakichkolwiek
wymogów w tym względzie. Należy uznać, że referendum powinno być ważne niezależnie od tego, ilu wyborców weźmie w nim udział, po prostu nieobecni nie mają racji.
Obowiązujący w Mołdawii wymóg dla ważności referendum ogólnokrajowego nie jest,
54 Tekst konwencji w języku rosyjskim dostępny na stronie Komitetu Wykonawczego Wspólnoty Niepodległych Państw: http://cis.minsk.by/page.php?id=616 (dostęp: 18.08.2014).

Wrocławskie Studia Politologiczne 17, 2014
© for this edition by CNS
WSP17_Ksiega.indb 154

2015-02-27 14:50:13

Instytucja referendum ogólnokrajowego w Mołdawii  155

PONOWOCZESNY SYSTEM TWORZENIA
POLITYKI PUBLICZNEJ

zdaje się, jednak wygórowany, chodzi bowiem o 1/3 wyborców55. Wymóg wyższego
progu dotyczy jedynie referendum, w którym decydowano by o zmianie wyjątkowo
chronionych postanowień Konstytucji oraz o samym bycie państwa. W tym przypadku
wydaje się on jednak uzsadniony.
Mimo tych uwag rozwiązania prawne stwarzają potencjalnie szerokie możliwości korzystania z tej instytucji demokracji bezpośredniej w rozstrzygania spraw publicznych. Niestety, praktyka pokazuje, że jest ona stosowana wyjątkowo i nie stanowi
znaczącej instytucji wpływu obywateli na sprawowanie władzy. W praktyce Mołdawii
odbyły się do tej pory trzy referenda ogólnokrajowe. Pierwsze z nich zostało przeprowadze 6 marca 1994 roku jeszcze przed przyjęciem obecnej konstytucji z inicjatywy
prezydenta Mircea Snegura i dotyczyło zachowania niezależności narodowej (za głosowało 97,9% wyborców)56. Pozostałe dwa referenda przeprowadzono już po przyjęciu obecnej konstytucji. Oba miały charakter referendów dotyczących kwestii ustrojowych. Pierwsze zostało przeprowadzone jako referendum konsultacyjne 23 maja 1999
roku z inicjatywy prezydenta Petru Lucinschiego i dotyczyło zmiany systemu rządów
na system prezydencki. Za taką zmianą opowiedziało się 64,3% wyborców. Opozycjny wobec prezydenta Parlament przeprowadził jednak zmiany w przeciwnym kierunku57. Trzecie z mołdawskich referendów ogólnokrajowych zostało przeprowadzone
5 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Konstytucji przywracających
powszechne wybory na urząd Prezydenta. Większość głosujących opowiadziała się za
takim rozwiązaniem (87,83%), referendum było jednak nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji — 30,29%, wobec wymaganych 33%. Wskutek tego zmiana nie weszła
w życie58. Oprócz przeprowadzonych referendów podejmowano także próby zainicjowania innych59. Należy także sądzić, że w przypadku ewentualnej akcesji Mołdawii do
Unii Europejskiej, zgoda na członkostwo zostanie przez Mołdawian wyrażona również
w referendum.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ze względu na wymóg wyrażenia przez obywateli zgody na zmianę tych postanowień Konstytucji, które mówią o suwerennym, niezawisłym i unitarnym charakterze państwa, a także o jego stałej neutralności, instytucja referendum pełni rolę stabilizatora i strażnika podstaw mołdawskiej państwowości
i konstytucji. W przypadku Mołdawii posiada to szczególne znaczenie ze względu na
problem statusu Naddniestrza, a także Autonomii Gagauzji.

55 Dla porównania, w Polsce dla ważności referendum ogólnokrajowego musi w nim wziąć udział ponad połowa uprawionych do głosowania (wymóg ten nie obowiązuje przy referendum zatwierdzającym
zmiany konstytucyjne).
56 A. Rimbu, В истории Республики Молдова были проведены два консультативных и один
конституционный референдум, http://ru.publika.md/link_46711.html (dostęp: 18.08.2014).
57 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=285993 (dostęp: 12.08.2013).
58 http://www.e-democracy.md/ru/elections/referendum/2010/ oraz analiza jego wyników http://www.e-democracy.md/ru/monitoring/politics/comments/post-referendum-analysis/ (dostęp: 18.08.2014).
59 Zbierane były m.in. podpisy o przeprowadzenie referendum w sprawie przystapienia Mołdawii do
Unii Celnej zrzeszającej Rosję, Białoruś i Kazachstan. Zob. http://www.referendum.md/ (dostęp: 11.08.2013).
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The institution of the national referendum in the Republic of Moldova
Keywords: Moldova, direct democracy, referendum, civil society, system of government
Summary
This paper addresses the problem of the role of a nationwide referendum in Moldova. Considered both
from the practical application of this institution, as well as from the existing legal solutions. The system
of Moldova adopted a wide range of opportunities for the use of the referendum (constitutional, legislative, consultative). Among the entities authorized to initiate a referendum are also citizens. Legal solutions
adopted in Moldova deserve a positive assessment, although you can also find some weaknesses of regulatory framework. Unfortunately, the practice of this institution is quite modest. It shows that the referendum
has not so far been a major instrument for the settlement of public affairs.
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