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WSTĘP

Państwo Liechtenstein obok Andory, Luksemburga, Malty, Monako i San 
Marino należy do grona sześciu najmniejszych krajów Europy. Niewielki obszar 
tych państw wskazuje, że nie jest to przeszkoda w niezależnym, suwerennym 
funkcjonowaniu. Pomimo czasami niefortunnego określania tych krajów jako 
państwa „karłowate”, swoją historią, przywiązaniem do tradycji, stabilnością po-
lityczną i gospodarczą imponują dużym państwom oraz ich obywatelom.

Liechtenstein położony jest na wschodnim brzegu Renu, w otoczeniu Alp 
Wschodnich. Ten górzysty kraj, ze swoją rzeźbą alpejską zachwyca przyjezd-
nych, turystów1. Wrażenie robią zamki, obiekty sakralne, archeologiczne znale-
ziska, muzea, zabytkowe budynki. Obywatele Liechtensteinu są dumni ze swego 
małego państwa2.

Rdzenni mieszkańcy Liechtensteinu stanowią około 2/3 ludności kraju. 
Pozostała część to Szwajcarzy – 15,6%; Austriacy – 7,6%; Niemcy – 3,7%. Inne 
narodowości to nieco mniej niż 10%. Około 35% mieszkańców państwa nie po-
siada obywatelstwa Liechtensteinu. Są to w głównej mierze pracobiorcy3. 

Liechtenstein jest jednym z najbogatszych państw na świecie. Warto w nim 
inwestować i funkcjonować. Decydują o tym korzystne przepisy prawne i niskie 
podatki. 

Przytoczone walory państwa nie są jedynymi. Podziw wzbudza system poli-
tyczny. W tej monarchii konstytucyjnej widzimy połączenie historii tego państwa 
z wzorami nowoczesnego państwa europejskiego. Liechtenstein jest przykładem, 
w którym zaistniały koncepcje nowoczesnego konstytucjonalizmu, parlamenta-
ryzmu i państwa prawa. Na początku wieku XX w państwie tym zaznaczył się 
polityczny dualizm. Obok siebie zaistniały dwie polityczne formy legitymizacji 
władzy w postaci monarchy i suwerenności ludu. Stan taki istnieje do dzisiaj. 
Monarcha i lud (społeczeństwo) wzajemnie się uzupełniają w jak najlepszym 
funkcjonowaniu systemu politycznego. 

Pozytywne formy istnienia i rozwoju państwa warto obserwować czy też na-
śladować. W systemie prawnym Liechtensteinu na uwagę zasługuje instytucja 

1  A. Jureczko, E. Wac, Historia Liechtensteinu [w:] Historia małych krajów Europy. Andora. 
Liechtenstein. Luksemburg. Malta. Monako. San Marino, pod red. J. Łaptosa, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 2002, s. 69.

2  Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 2004, t. V, s. 68, hasło Liechtenstein.
3  Ibidem, s. 68.
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mediatora (Vermittler), który rozwiązuje problemy, konfl ikty międzyludzkie, 
aby nie musiały od razu trafi ać przed oblicze Temidy. 

Podstawy istnienia państwa zostały zapisane w nowelizowanej konstytucji 
z 1921 r., stąd więc pożądane jest przedstawienie Liechtensteinu poprzez przybli-
żenie Czytelnikowi systemu politycznego i ustawy zasadniczej tego państwa.

Konstytucja Liechtensteinu nie została dotychczas przetłumaczona na język 
polski. Autorzy niniejszej publikacji podjęli się tego zadania, przybliżając po-
nadto historię państwa i obraz systemu politycznego. Pragną w ten sposób pod-
kreślić, że wszystkie małe państwa, pomimo posiadanej już o nich wiedzy, warto 
wciąż analizować i prowadzić nad nimi studia.

Autorzy dziękują za wsparcie fi nansowe publikacji Władzom Dziekańskim 
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Dyrekcji Instytutu Europeistyki UJ.

Badania dra Krzysztofa Koźbiała zostały zrealizowane przy wsparciu udzie-
lonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofi nansowanie ze środ-
ków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego 
i Szkoleniowego. 



Rozdział 1

LIECHTENSTEIN – ZARYS HISTORII, POŁOŻENIE, 
LUDNOŚĆ, GOSPODARKA

Obszar dzisiejszego państwa Liechtenstein był w przeszłości zamieszkiwany 
przez Celtów i Retów4. Wchodził w skład jednej z prowincji rzymskich o nazwie 
Retia. Od połowy V wieku ta prowincja rzymska znalazła się w ręku Franków 
i następnie Alemanów. Terytorium Liechtensteinu znajdowało się we władaniu 
różnych rodzin, hrabiów. 

Z historią Liechtensteinu związany jest jeden z najbogatszych i najstarszych 
rodów – Liechtensteinowie. Ród ten występuje już w dokumentach z roku 1136. 
Liechtensteinowie związani byli z Austrią, niedaleko Wiednia mieli swoją sie-
dzibę. Kariery Liechtensteinów połączyły się z Habsburgami5. 

Godło Księstwa Liechtensteinu. Presse- und Informationsamt, Vaduz

4  A. Jureczko, E. Wac, op.cit., s. 71.
5  Ibidem, ss. 75–77.
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W roku 1342 wyodrębniło się hrabstwo Vaduz, które stało się częścią Rzeszy 
Niemieckiej. Od końca XVII wieku (1699 r.) zaczyna się tworzenie większej jed-
nostki terytorialnej. Hans Adam Andrzej z austriackiej gałęzi Liechtensteinów 
stał się zwierzchnikiem hrabstwa Schellenberg. W roku 1712 powiększył je, zdo-
bywając Vaduz. Te dwa hrabstwa zostały scalone i w 1719 roku stały się – edyktem 
cesarza Karola VI – niezależnym Cesarskim Księstwem Liechtensteinu. Za cza-
sów książąt Franciszka Józefa I i jego syna Alojzego I następuje rozwój Księstwa. 
Alojzy I był miłośnikiem sztuki, interesował się leśnictwem i rolnictwem6.

W latach 1806–1814 Księstwo wchodziło w skład Związku Reńskiego7. Po 
kongresie wiedeńskim, od roku 1815, Liechtenstein znalazł się w obrębie Związku 
Niemieckiego (Der Deutsche Bund)8. 

Liechtenstein w XIX stuleciu ciążył w kierunku Austrii. W roku 1852 zawarł 
z nią unię celną9. Wsparcie ze strony Austrii, liberalna polityka tego państwa 
wywierały wpływ na uchwalenie w 1862 roku Konstytucji Księstwa. Kolejnym 
krokiem było wystąpienie w roku 1866 Liechtensteinu i Austrii ze Związku 
Niemieckiego. Podczas I wojny światowej Liechtenstein pozostał neutralny. 
Rozpad C.K. Monarchii, czyli Austro-Węgier, wpłynął niekorzystnie na sytuację 
gospodarczą i ekonomiczną państwa. Pożyczka – udzielona z prywatnych zaso-
bów państwu przez monarchę Księstwa Liechtensteinu – uratowała niezależność 
i byt państwowy.

Po zakończeniu wojennych zmagań Liechtenstein zaczął ewoluować w kie-
runku związków ze Szwajcarią10. Z państwem tym podpisał w roku 1920 unię 
pocztową. Rok później wszedł w obszar szwajcarskiego związku celnego11. 
Przyjął też, zamiast waluty austriackiej, franka szwajcarskiego, który jako śro-
dek płatniczy funkcjonuje w tym państwie do dziś. 

W polityce zagranicznej Szwajcaria od roku 1919 reprezentuje Liechtenstein. 
Oznacza to, że Księstwo nie tworzy na zewnątrz odrębnych, własnych jednostek 
dyplomatycznych (ambasad, konsulatów) we wszystkich państwach. Jego przed-
stawicielem jest Szwajcaria. Liechtenstein posiada ambasady jedynie w: Austrii 
(Wiedeń), Szwajcarii (Berno), Niemczech (Berlin) oraz w USA (Nowy Jork, am-
basador nie rezyduje tam jednak na stałe i jest równocześnie przedstawicielem 
przy ONZ). Funkcjonują także stałe przedstawicielstwa Księstwa przy Radzie 
Europy w Strasburgu, przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz przy ONZ (Nowy 
Jork, Genewa, Wiedeń)12. 

6  Ibidem, s. 79.
7  H. Wereszycki, Historia Austrii. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 162.
8  Nowa encyklopedia powszechna PWN..., s. 69; H. Wereszycki, op.cit., s. 170. Patrz szerzej 

J. Wąsicki, Związek Niemiecki i państwa niemieckie 1815–1848. Poznań 1986.
9  A. Jureczko, E. Wac, op.cit., s. 85.
10  Patrz: J. Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 

1989.
11  A. Jureczko, E. Wac, op.cit., s. 114, 116.
12  www.liechtenstein.li, odczyt z 15 czerwca 2009 r. 
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Monarcha Franciszek Józef II ustalił Vaduz jako siedzibę Księstwa. Jest to 
obecnie druga pod względem wielkości miejscowość w kraju. Zasługi księcia 
zostały docenione. Świętem państwowym Liechtensteinu jest dzień 15 sierpnia 
– wigilia urodzin Franciszka Józefa II13. 

Podczas II wojny światowej Liechtenstein także zachował neutralność. Nie było 
to wcale łatwe, ze względu chociażby na uchodźców czy też jeńców wojennych. 
W celu udzielenia im pomocy powstał Czerwony Krzyż Liechtensteinu14. Kwestią 

13  Nowa encyklopedia powszechna PWN..., s. 68.
14  Ibidem, s. 69.

Para książęca – Hans Adam II i Marie. Presse- und Informationsamt, Vaduz
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problematyczną stało się m.in. przekroczenie granicy Austrii i Liechtensteinu 
przez oddziały złożone z Rosjan walczących po stronie hitlerowców (tzw. armia 
Smysłowskiego/Holmstona). Zostali oni internowani, jednak – mimo usilnych 
próśb Moskwy – nie wydano ich Związkowi Radzieckiemu15. 

Neutralną politykę państwo to prowadziło również po zakończeniu II wojny 
światowej. Nie oznaczało to jednak stronienia od uczestnictwa – w przeciwień-
stwie do sąsiedniej Szwajcarii – w wielu organizacjach europejskich czy świa-
towych. Księstwo Liechtensteinu wchodzi w skład licznych organizacji między-
narodowych. Jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 
(od 1949 r.); Rady Europy (od 1978 r.); Organizacji Narodów Zjednoczonych (od 
1990 r.). W roku 1992 w wyniku referendum obywatele Liechtensteinu opowiedzie-
li się za przystąpieniem ich państwa do Europejskiego Obszaru Gospodarczego16. 
Po wdrożeniu systemu SIS II Księstwo zostanie włączone, w najbliższym czasie, 
do strefy Schengen. Już dziś jego obywatele są jednak traktowani na granicach 
tak jak obywatele państw członkowskich UE. 

Księstwo Liechtensteinu (Fürstentum Liechtenstein) jest jednym z najmniej-
szych państw europejskich. Zajmuje obszar prawie 160,5 km2. Ze względu na swą 
małą powierzchnię kraj ten jest zaliczany, w terminologii geografi i politycznej, 
do kategorii minipaństw – czyli państw, których obszar nie przekracza 2 tysięcy 
kilometrów kwadratowych. Na świecie jest 25 takich krajów – od Liechtensteinu 
mniejszych jest jedynie pięć: 3 na Starym Kontynencie (San Marino, Monako 
i Watykan) oraz 2 kraje położone na Pacyfi ku: Nauru i Tuvalu17. 

Państwo położone jest u stóp Alp Retyckich nad górnym Renem. Najwyższe 
wzniesienie na obszarze tego kraju – Grauspitz (2599 m n.p.m.) – znajduje się na 
południu, najniżej położone miejsce (430 m n.p.m.) to Ruggeller Riet na północy 
(gmina Ruggell). Aż 32 szczyty wznoszą się powyżej 2000 metrów n.p.m. Dane 
te wyraźnie wskazują, że pod względem ukształtowania powierzchni w państwie 
tym można wyróżnić zasadniczo różniące się od siebie części: podgórskie i gór-
skie południe i nizinną północ. Długość granic Księstwa wynosi 77,9 km, z cze-
go na Szwajcarię przypada 41,2 km (kantony St. Gallen 27,2 km i Graubünden 
14 km), a na Austrię 36,7 km (w całości kraj związkowy Vorarlberg). Terytorium 
państwa rozciąga się między 47º03’ i 47º16’ szerokości geografi cznej północnej 
(odległość z południa na północ 24,77 km) oraz między 9º28’ i 9º38’ długości 
geografi cznej wschodniej (odległość ze wschodu na zachód 12,35 km). Lasy po-
krywają nieco ponad 41% powierzchni kraju18. 

Istotny wpływ na kształtowanie się obszaru Księstwa miały zlodowacenia 
alpejskie i następujące po nich procesy wietrzenia. Zróżnicowanie krajobrazu nie 

15  Dotyczyło to kilkuset osób. Szerzej na ten temat zob.: H. von Vogelsang, Die Armee, die es 
nicht geben durfte. Russen in deutscher Uniform und ihre Rettung in Liechtenstein, Ulm 1995.

16  Encyklopedia politologii, t. II. Ustroje państwowe, pod red. W. Skrzydły, M. Chmaja, Zaka-
mycze 2000, s. 210.

17  M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geografi czno-polityczne, Toruń 2006, 
ss. 177–179.

18  Liechtenstein in Zahlen 2009, s. 5; Statistisches Jahrbuch Liechtenstein 2008, ss. 15–19,
www.llv.li/pdf-llv-avw-statistik-statistisches_jahrbuch_2007_2008, odczyt z 10 listopada 2008 r.
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pozostaje bez wpływu na klimat. Częstym zjawiskiem są mgły w niżej położo-
nych kotlinach, inwersje temperatur i wiatry fenowe. Opady wynoszą rocznie od 
700 do 1500 milimetrów. Zimy, pomimo obfi tych opadów śniegu, mają – szcze-
gólnie w dolinie Renu – dość łagodny przebieg. Na południu kraju występuje, 
charakterystyczny dla obszarów górskich, piętrowy układ roślinności. Największe 
rzeki to Ren, stanowiący w całości granicę z zachodnim i południowym sąsiadem 
– Szwajcarią, i Samina spływająca na wschód do austriackiej rzeki Ill19. 

W Liechtensteinie zamieszkuje 35 446 osób (stan na 30 czerwca 2008 r.), z cze-
go kobiety stanowią 50,6%. Kraj charakteryzuje się przyrostem ludności waha-
jącym się w ostatnich 25 latach między 0,5 a 2,2%. Od roku 2003 jest on jednak 
coraz niższy. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ponad 220 osób na km2, co jak 
na Europę jest wartością wysoką. Prawie 17% ludności ma poniżej 15 lat, z kolei 
12,6% powyżej 65 lat. W ciągu ostatnich kilku lat widoczny jest proces powol-
nego starzenia się społeczeństwa tego kraju20. Niewątpliwie zjawisko to będzie 
się pogłębiało. W scenariuszu ludnościowym na lata 2005–2050, opracowanym 
przez uniwersytet w szwajcarskim St. Gallen, Urząd Statystyczny Liechtensteinu 
i Urząd Statystyczny Kantonu Zurych, zwraca się uwagę, że w roku 2050 odse-
tek ludności w wieku powyżej 65 lat będzie wynosił w Księstwie aż 26,8%21. 
W Liechtensteinie ma wówczas mieszkać ponad 44 tys. ludzi, co będzie odpo-
wiadało rocznemu wzrostowi ludności o 0,5%. W scenariuszu pesymistycznym 
ludność Księstwa ma być jednak niższa niż obecnie (a więc wynosić nieco ponad 
32 tys.), natomiast wersja optymistyczna zakłada liczbę ludności na poziomie 
ponad 56 tysięcy. Z kolei według prognostycznego scenariusza „Vision 2020” 
w roku 2068 w Księstwie będzie mieszkało nawet 100 tysięcy osób, co może 
powodować problemy związane z budownictwem i komunikacją22. 

Największe miejscowości Liechtensteinu to: Schaan (5718 osób), Vaduz (5091), 
Triesen (4739), Balzers (4512) i Eschen (4093), z kolei najmniejsza miejscowość 
– Planken – liczy 413 mieszkańców. W Oberlandzie zamieszkuje ponad 23 tys. 
osób, w Unterlandzie ponad 12,4 tysiąca23. Wzrost ludności Księstwa w ciągu 
ostatnich 100 lat ilustruje tabela 1.

19  Encyklopedia geografi czna świata. Europa. Wyd. Opres. Kraków 1998, ss. 317–318.
20  Aktuelle Zahlen zur Bevölkeruns- und Wirtschaftsentwicklung Liechtensteins, nr 3/2008 

z dnia 12.09.2008 r., s. 2. www.llv.li/pdf-llv-avw-statistik-p_aktuelle.2008-3, odczyt z 23 września 
2008 r., Aktuelle Zahlen zur Bevölkeruns- und Wirtschaftsentwicklung Liechtensteins, nr 4/2008 
z dnia 4.12.2008 r., s. 2. www.llv.li/pdf-llv-avw-statistik-p_aktuelle.2008-4, odczyt z 10 grudnia 
2008 r. Dla porównania: w 1990 r. odsetek ludności powyżej 65. roku życia wynosił 10%. Cieka-
wostkę stanowi fakt, że na koniec 2007 r. w Księstwie nie było osoby liczącej 100 lat, natomiast 
2 osoby były w wieku 99 lat. 

21  Bevölkerungsszenarien für Liechtenstein für den Zeitraum 2005–2050. Wyd. Amt für Sta-
tistik, Vaduz, www.llv.li/amtsstellen/llv-as-bevoelkerung/llv-as-bevoelkerung-bevoelkerungsszena-
rien.htm, odczyt z 12 marca 2009 r. Udział ludności w wieku powyżej 80 lat ma się zwiększyć 
z aktualnego poziomu 2,9% do 10,9%.

22  Szerzej na ten temat zob.: „Liechtensteiner Volksblatt” z 9 czerwca 2009 r.; 
www.vision 2020.li

23  Bevölkerungsstatistik per 30. Juni 2008. Amt für Volkswirtschaft, Vaduz; www.avw.llv.li, 
odczyt z 13 stycznia 2009 r. Zob. Również załącznik na końcu pracy. 
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Tabela 1. Ludność Liechtensteinu w latach 1901–2008

Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców
1901  7 531 1970 21 350
1911  8 001 1980 25 215
1921  8 034 1990 29 032
1930  9 948 2000 32 863
1940 11 094 2005 34 905
1950 13 757 2007 35 356
1960 16 628 2008 35 446

Źród ło: P. Geiger, Die Ausländer in der Geschichte des Fürstentums Liechtenstein. Vaduz 1974, 
s. 18, dostępne w internecie: www.landtag.li/?id=366&titelid=564&keyword=Landtag; Statistisches 
Jahrbuch Liechtenstein 2008, s. 55; Bevölkerungsstatistik, 31. Dezember 2007, s. 8; Aktuelle Zahlen 
zur Bevölkeruns- und Wirtschaftsentwicklung Liechtensteins, nr 4/2008 z dnia 4.12.2008 r., s. 2. 
Dane z lat 2005, 2007 i 2008 (stan na 30 czerwca) są szacunkowe, pozostałe pochodzą ze spisów 
powszechnych. 

Obcokrajowcy stanowią obecnie 33,3% ludności (prawie 11,8 tys.), spo-
śród nich najwięcej jest Szwajcarów (prawie 3600), Austriaków (ponad 2 tys.), 
Niemców (ponad 1200), Włochów (prawie 1200), Turków (ponad 800) oraz 
osób pochodzących z Serbii i Czarnogóry (w sumie prawie 600)24. Warto do-
dać, że poza granicami państwa mieszka ponad 2700 obywateli Księstwa, z tego 
w Szwajcarii ponad 1600 osób, w Austrii prawie 500, a w Niemczech ponad 
13025. Według dokładnych danych ze spisu powszechnego z 2000 roku, 78,4% 
ludności Księstwa było wyznania rzymskokatolickiego (spośród ludności miej-
scowej prawie 91%), 8,3% ewangelickiego, a innego wyznania (lub bez wyzna-
nia) – ponad 13% (wśród ludności miejscowej jedynie niecałe 6%)26. Językiem 
urzędowym w Liechtensteinie jest język niemiecki. 

O gospodarczym znaczeniu Księstwa decyduje przemysł i usługi, rolnictwo 
nie odgrywa praktycznie żadnej roli. Według danych z roku 2005 przemysł 
wytwarza 39% dochodu narodowego, usługi 25%, sektor fi nansowy 29%, na-
tomiast rolnictwo 7%27. Potencjalne możliwości rozwojowe stwarza turystyka28. 
Gospodarczy rozkwit państwa jest jednak możliwy głównie za sprawą pracow-

24  Aktuelle Zahlen..., nr 4/2008, s. 2. Udział obcokrajowców w ogólnej liczbie mieszkańców 
kraju spadł z 37,6% w 1990 r. i 34,4% w 2000 r. Por.: Liechtenstein in..., s. 11. W scenariuszu ludnoś-
ciowym dla Księstwa na lata 2005–2050 udział obcokrajowców ma się obniżyć w 2050 r. do nieco 
ponad 32% ogółu mieszkańców. 

25  Statistisches Jahrbuch..., ss. 199–122.
26  Bevölkerungsstatistik..., s. 111.
27 www.llv.li/amtsstellen/llv-avw-statistik/llv-avw-statistik-wichtige_zahlen.htm, odczyt z 18 li-

stopada 2008 r. Warto dodać, że w przemyśle zatrudnionych jest 43,5% ogółu pracujących, w usłu-
gach 38,6%, w sektorze fi nansowym 16%, a w rolnictwie 1,9%. 

28  W 2005 r. (sezon letni) w hotelach udzielono noclegu ponad 34 tys. osób. Por. Aktuelle Zah-
len..., nr 4/2008, s. 3.
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ników obcych. Liczba zatrudnionych wynosi prawie 32,5 tys., z czego ponad 
16,2 tys. – czyli połowa – dojeżdża do pracy spoza Księstwa (w tym prawie 
8 tys. ze Szwajcarii i ponad 7,5 tys. z Austrii). Ponad 55% zatrudnionych pracuje 
w sektorze usług, w przemyśle ponad 43%29. Istotnym źródłem dochodów pań-
stwa są też podatki od zarejestrowanych tu fi rm. Kraj jest tzw. rajem podatko-
wym (niskie stawki podatkowe), a liczba fi rm – znacznie przekraczająca liczbę 
ludności – powoduje napływ z tego tytułu niemałych dochodów.

29  Aktuelle Zahlen..., nr 3/2008, s. 2. Szerzej na ten temat zob.: www.llv.li/pdf-llv-avw-statistik-
beschaeftigungs-_und_arbeitsplaetzestatistik_2007, odczyt z 20 listopada 2008 r.

Katedra w Vaduz. Fot. Krzysztof Koźbiał
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W kwietniu 2009 roku Liechtenstein znalazł się na tzw. szarej liście OECD 
– wśród krajów, które nie spełniają kryteriów pełnej przejrzystości podatkowej30. 
Aby zostać z tej listy usuniętym, rząd Księstwa podjął akcję polegającą na pod-
pisywaniu umów międzynarodowych dotyczących wymiany informacji podat-
kowych bądź podwójnego opodatkowania. Należy przypuszczać, iż pod koniec 
roku 2009 Księstwo zostanie skreślonej z szarej listy, ponieważ podpisało już 
10 tego typu umów (stan na 2 października 2009 r.)31. 

Przemysł dostarcza przede wszystkim wyrobów precyzyjnych (mikrosko-
py elektronowe, soczewki optyczne, sprzęt elektroniczny, pompy próżniowe). 
Funkcjonuje także przemysł metalowy, maszynowy, farmaceutyczny i spożyw-
czy. Większość produkcji przeznaczona jest na eksport: maszyny i urządzenia 
(ok. 50% eksportu), wytwory przemysłu metalowego (18%) czy inne produkty 
(14%). Wśród dóbr importowanych należy wymienić maszyny i środki trans-
portu, materiały budowlane i wyroby metalowe, paliwa, energię elektryczną 
i żywność. Główni partnerzy handlowi to kraje UE, Szwajcaria, a także USA 
i kraje azjatyckie. Największe fi rmy z siedzibą w Liechtensteinie to: Hilti AG, 
OC Oerlikon Balzers AG, Ivoclar – Vivadent AG, Neutrik AG i Hilcona AG32. 

Produkt krajowy brutto Księstwa wyniósł w 2006 roku 5,001 mld franków 
szwajcarskich33. Kraj charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem bezrobo-
cia, wynoszącym w listopadzie 2008 roku 2,3%34. W porównaniu z rokiem po-
przedzającym obniżył się o 12%. Jednak i tu dotarł tzw. światowy kryzys ekono-
miczny, co uwidoczniło się we wzroście wskaźnika bezrobocia. Na koniec lutego 
2009 roku bez pracy pozostawało 2,7% mieszkańców Księstwa35. 

Pod względem administracyjnym Liechtenstein podzielony jest na 11 gmin 
tworzących 2 główne części (regiony): tzw. Oberland (co można tłumaczyć 
jako Górny Kraj) składający się z 6 gmin: Balzers, Planken, Schaan, Triesen, 
Triesenberg i Vaduz oraz Unterland (Dolny Kraj), w którego skład wchodzi 

30  Wprawdzie kraje z tej listy zobowiązały się do przestrzegania norm dotyczących wymiany 
informacji na tematy podatkowe, ale jeszcze nie zastosowały tego w praktyce. Na liście liczącej 
38 obszarów bądź regionów znalazły się obok Liechtensteinu m.in.: Szwajcaria, Luksemburg, Bel-
gia, Austria, Monako, San Marino, Bahrajn i Bermudy. W celu usunięcia z tej listy należy podpisać 
12 umów międzynarodowych, o co zabiegały poszczególne kraje. Po ich podpisaniu są one sukce-
sywnie przenoszone na tzw. listę białą (kraje, które przekazują pełne informacje na temat podatków). 
Na tzw. liście czarnej znajdują się 4 państwa: Kostaryka, Malezja, Filipiny i Urugwaj, niegodzące 
się w ogóle na wymianę informacji w dziedzinie podatków. Zob.: www.rfi .fr/actupl/articles/112/ar-
ticle_7380.asp; www.oecd.org

31  www.liechtenstein.li, odczyt z 2 października 2009 r. Podpisano umowy m.in. z Wielką Bry-
tanią, Francją, Niemcami, USA, San Marino, Monako, Luksemburgiem, Irlandią, Andorą oraz wyspą 
St. Vincent i Grenadyny. 

32  Encyklopedia geografi czna..., s. 318, Historisches Lexikon der Schweiz, hasło Liechtenstein. 
www.hls-dhs-dss.ch, odczyt z 20 listopada 2008 r. Szerzej na temat gospodarki kraju zob. również: 
D. Beattie, Liechtenstein. Geschichte & Gegenwart. Triesen 2005, ss. 304–378.

33  Aktuelle Zahlen..., nr 4/2008, ss. 2–3. 
34  Ibidem. 
35  Aktuelle Zahlen..., nr 1/2009 z dnia 6.03.2008 r., s. 2. www.llv.li/pdf-llv-as-p_aktuelle_2009-

1, odczyt z 25 marca 2009 r.
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5 gmin: Eschen, Gamprin, Mauren, Ruggell i Schellenberg. Podział ten jest za-
znaczony już w pierwszym artykule Konstytucji Liechtensteinu. Ciekawostkę 
może stanowić fakt, że ten sam dokument umożliwia tym jednostkom secesję 
z państwa za zgodą obywateli. Gminy jako jednostki podziału Księstwa były 
znane od czasów wczesnego średniowiecza. Istniały już w czasach Karola 
Wielkiego, ich umocnieniu sprzyjał ustrój – na ich czele stał starosta. Urząd ten 
funkcjonował do początku XIX stulecia, odnowiono go po 1864 roku36. Obecny 
podział administracyjny zaznaczony jest na mapie 1.

Mapa 1. Podział administracyjny Liechtensteinu na gminy

Źród ło: Statistisches Jahrbuch Liechtenstein 2008, s. 16, www.llv.li/pdf-llv-avw-statistik-karte

36  M. Śmigasiewicz, System polityczny Księstwa Liechtenstein, Warszawa 1999, s. 121.





Rozdział 2

SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA LIECHTENSTEIN

System polityczny Liechtensteinu jest odzwierciedleniem ogólnie przyjętej 
defi nicji tego pojęcia. Ma ona charakter kompleksowy i określa „podstawową 
strukturę, w której ramach toczy się życie polityczne”37. Większość autorów 
zgadza się z tym, że system polityczny obejmuje wszystkie organy państwowe, 
partie polityczne, grupy i organizacje społeczne, które uczestniczą w działaniach 
społecznych w ramach określonego państwa, jak również zasady, normy regu-
lujące stosunki pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz zależności, jakie 
powstają między nimi w walce o władzę i jej utrzymanie38. System politycz-
ny Liechtensteinu nie odbiega generalnie od typowych systemów politycznych 
innych państw europejskich. Został oparty na zasadzie suwerenności, państwa 
prawa, pluralizmu politycznego. Instytucje władzy funkcjonują na zasadzie trój-
podziału władzy.

a) Książę

Liechtenstein jest demokratycznym państwem prawa. Ze względu na zasady 
organizacji aparatu państwowego jest to dziedziczna monarchia konstytucyjna 
– co precyzuje artykuł 2 Konstytucji39. W myśl Ustawy Zasadniczej tego pań-
stwa na jego czele stoi Książę (art. 7). Tron jest dziedziczony w linii męskiej rodu 
Liechtensteinów (tabela 2). 

37  Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 2003, s. 439. 
38  Ibidem, ss. 439–441; Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki 

politycznej, pod red. W. Sokoła i M. Żmigrodzkiego, Lublin 2005, s. 128. Niektórzy autorzy stosują 
także określenie reżim polityczny, zaznaczając jednocześnie – ze względu na konotacje tego okre-
ślenia – iż mają na myśli jedynie systemy demokratyczne. Por.: A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy 
polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006, ss. 168–169. 

39  Podane artykuły pochodzą z tłumaczenia Konstytucji Liechtensteinu zawartego w dalszej 
części pracy. 
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Tabela 2. Książęta Liechtensteinu od końca XVII wieku

Władca Okres 
panowania Uwagi 

Johann (Hans) Adam I 1699–1712 Umiera bez męskiego potomka
Josef Wenzel 1712–1718 Bratanek Antona Floriana
Anton Florian 1718–1721 Brat stryjeczny Johanna Adama I
Josef Johann Adam 1721–1732 Syn Antona Floriana
Johann Nepomuk Karl 1732–1748 Syn Josefa Johanna Adama
Josef Wenzel 1748–1772 Ponowne rządy
Franz Josef I 1772–1781 Bratanek Josefa Wenzela
Alois Josef I 1781–1805 Syn Franza Josefa I
Johann Josef I 1805–1806 Brat Aloisa Josefa I

Karl Johann 1806–1813 Rządził nominalnie jako dziecko (ur. w 1803 r.). 
Syn Johanna Josefa I

Johann Josef I 1813–1836 Ponowne rządy
Alois Josef II 1836–1858 Syn Johanna Josefa I
Johann II 1858–1929 Syn Aloisa Josefa II
Franz I 1929–1938 Brat Johanna II
Franz Josef II 1938–1989 W czwartym pokoleniu potomek Johanna Josefa I
Hans Adam II 1989– Syn Franza Josefa II

Od roku 2004 regentem jest syn Hansa Adama II Alois (ur. w 1968 r.)

Źród ło: D. Beattie, Liechtenstein, Geschichte & Gegenwart, Triesen 2005, s. 432; W. Pfeifer, Das 
Fürstenhaus Liechtenstein in Nordböhmen, Backnang 1984; www.liechtenstein.lI

Zasada dziedziczenia tronu wpływa na fakt, że system polityczny Liech-
tensteinu wykazuje pewną odmienność. Dotyczy to zasady suwerenności w 
Księstwie, która jest podstawową fundamentalną zasadą ustrojową w państwie 
demokratycznym. Należy ją rozumieć w ten sposób, że to naród ma władzę nie-
ograniczoną, decydującą i ostatecznie rozstrzygającą. Z punktu widzenia pań-
stwa Liechtenstein, przyjętej Konstytucji (art. 2), suwerenem jest jednocześnie 
Książę i naród. System polityczny Liechtensteinu nawiązuje w ten sposób do 
systemu ustrojowego Wielkiej Brytanii. Tam również suwerenem są dwa pod-
mioty, czyli władca i parlament.
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Panujący książę Hans Adam II. Presse- und Informationsamt, Vaduz

Książę jest głową państwa. Na szczeblu władzy wykonawczej utrzymuje się 
dualizm władzy, funkcji. Dwie osoby są de facto odpowiedzialne za sprawy pań-
stwowe. Od 15 sierpnia 2004 roku regentem Liechtensteinu jest książę Alois. 
Odpowiada on za funkcjonowanie państwa. Jednakże książę Hans Adam II jest 
nadal formalną głową państwa. Jego kompetencje odnoszą się nie tylko do wła-
dzy wykonawczej, lecz także ustawodawczej i sądowniczej. Według postanowień 
art. 8 Konstytucji, wspólnie z rządem reprezentuje państwo na zewnątrz. Posiada 
prawo zawierania umów międzynarodowych, jak również ich ratyfi kowania. 
Ratyfi kacja nie leży wyłącznie w gestii monarchy. W kwestiach fundamental-
nych istnienia i funkcjonowania państwa, np. sprawy terytorialne, nałożenie ob-
ciążeń na obywateli, jest wymagana zgoda parlamentu. Monarcha jest instytucją 
wpływającą na stanowienie prawa. Ma prawo inicjatywy ustawodawczej, za po-
średnictwem rządu. Rząd nie może odmówić monarsze przedłożenia projektu 
ustawy pod obrady parlamentu. Książę ma prawo wydawania własnych aktów 
prawnych, czyli rozporządzeń (Fürstliche Verordnungen). Rozporządzenia doty-
czą zazwyczaj kwestii stosowania ustaw. Przewidziano tutaj kontrasygnatę szefa 
rządu. Książę może wydawać, na mocy art. 10 Ustawy Zasadniczej, rozporzą-
dzenia wyjątkowe (Notverordnungen). Uprawnienie to przysługuje w przypad-
kach zagrożenia państwa i bezpieczeństwa obywateli. 
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Następca tronu – książę Alois. Presse- und Informationsamt, Vaduz

Osobną kompetencją monarchy Liechtensteinu są uprawnienia względem 
władzy ustawodawczej. Do Księcia należy prawo zwoływania, zamykania, od-
raczania sesji parlamentu (art. 48). Książę na forum parlamentu wygłasza mowę 
tronową. Zawarte są w niej cele i działania państwa.

Kolejnym uprawnieniem Księcia Liechtensteinu jest prawo wpływania na ob-
sadę personalną organów państwowych. Dotyczy to w szczególności prawa mia-
nowania członków rządu. Są oni powoływani na wniosek Księcia, przy uzgod-
nieniu z parlamentem – co opisuje art. 79 Konstytucji. Książę jako zwierzchnik 
państwa nie może wyłącznie sam zgłaszać kandydatów na stanowiska państwo-
we (art. 96). Jednocześnie kandydatury zgłoszone przez parlament nie obligu-
ją monarchy do ich akceptacji. Książę ma wpływ na nominacje osób na inne 
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funkcje w państwie. Zatwierdza wybranego przez parlament prezesa Trybunału 
Stanu. Powołuje sędziów sądów powszechnych i ich zastępców. 

Monarcha Liechtensteinu ma wiele innych uprawnień. Do nich należy zali-
czyć prawo łaski, prawo złagodzenia bądź zamiany kary, prawo abolicji (art. 12). 
Ponadto nadaje tytuły i odznaczenia. 

Istotną prerogatywą księcia jest możliwość odmowy podpisania uchwalonej 
przez parlament ustawy. Procedura ustawodawcza rozpoczyna się wówczas od 
początku. Odmowa podpisania danego projektu ustawy jest wyłącznym atrybu-
tem księcia, nawet jeżeli w tej sprawie poprzez referendum wypowiedzieli się 
obywatele Liechtensteinu40. 

b) Rząd

Władza wykonawcza obok monarchy znajduje się w gestii rządu (Regierung). 
Jest on powoływany przez księcia, w porozumieniu i na propozycję parlamentu. 

40  M. Śmigasiewicz, op.cit., ss. 62–73.

Budynek rządu w Vaduz. Fot.  Krzysztof Koźbiał
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Składa się, oprócz premiera, z zastępcy i trzech ministrów (radców), co precy-
zuje art. 79 Konstytucji. Szef i zastępca pracują w pełnym wymiarze czasu, na-
tomiast ministrowie przez kilka godzin dziennie41. Składowi i zadaniom rządu 
poświęcony jest rozdział VII Ustawy Zasadniczej.

Tabela 3 prezentuje osoby piastujące jak dotąd urząd szefa rządu 
Lichtensteinu.

Tabela 3. Premierzy Liechtensteinu

Imię i nazwisko premiera Okres sprawowania urzędu Partia

Josef OSPELT 2 III 1921 – 27 IV 1922
FBP – Fortschrittliche 
Bürgerpartei (Postępowa 
Partia Obywatelska)

Gustav SCHÄDLER 6 VI 1922  – 15 VI 1928 VP (później VU)
Josef HOOP 4 VIII 1928 – 3 IX 1945 FBP 
Alexander FRICK 3 IX 1945 – 16 VII 1962 FBP
Gerard BATLINER 16 VII 1962 – 18 III 1970 FBP

Alfred HILBE 18 III 1970 – 27 III 1974 VU – Vaterländische Union 
(Unia Ojczyźniana)

Walter KIEBER 27 III 1974 – 26 IV 1978 FBP
Hans BRUNHART 26 IV 1978 – 26 V 1993 VU
Markus BÜCHEL 26 V 1993 – 15 XII 1993 FBP
Mario FRICK 15 XII 1993 – 5 IV 2001 VU
Otmar HASLER 5 IV 2001 – 25 III 2009 FBP
Klaus TSCHÜTSCHER od 25 III 2009 VU

Tymczasowo funkcję premiera sprawowali także:
– Alfons FEGER (od 4 V do 1 VI 1922 r.) – VP
– Felix GUBELMANN (od 1 VI do 6 VI 1922 r.) – FBP
– Książę Alfred von und zu LIECHTENSTEIN (od 28 VI do 4 VIII 1928 r.)

Źród ło: www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl -staat-
staat/fl -staat-regierung/fl -staat-regierung-regierungschefs.htm, odczyt z 15 grudnia 2008 r.

41  Encyklopedia politologii, t. II. Ustroje państwowe..., s. 209; M. Śmigasiewicz, op.cit., 
s. 100. 
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Premier Klaus Tschütscher. Presse- und Informationsamt, Vaduz

c) Parlament

Władza ustawodawcza spoczywa w rękach parlamentu, czyli Landtagu. Jest 
on jednoizbowy, liczy 25 deputowanych. Artykuł 46 Konstytucji precyzuje, że 
15 z nich musi pochodzić z Oberlandu, a 10 z Unterlandu. Posłowie do parla-
mentu wybierani są w wyborach powszechnych, równych, tajnych, bezpośred-
nich i proporcjonalnych na okres czterech lat. Wybrani do parlamentu mogą być 
jedynie kandydaci z list wyborczych, które uzyskały co najmniej 8% ważnych 
głosów w skali kraju (art. 46). Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje oby-
watelom Liechtensteinu, którzy ukończyli 18 lat. Prawo takie stosunkowo od 
niedawna, czyli od roku 1984, przysługuje także kobietom. Landtagiem kieruje 
przewodniczący (Präsident). Ma on swojego zastępcę. Präsident zwołuje, kieru-
je i zamyka posiedzenia izby. Reprezentuje parlament na zewnątrz. Organami 
w strukturze parlamentu są: Biuro Landtagu i Sekretariat Landtagu. Parlament 
ma także komisje – co prezentuje tabela 4 – frakcje i delegacje. Deputowani są 
objęci immunitetem parlamentarnym.
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Tabela 4. Rodzaje komisji w parlamencie Liechtensteinu

Nazwa komisji w Landtagu Zadania
Komisje stałe (trzy) Finanse, kontrola, polityka zagraniczna

Komisja nadzwyczajna Wstępne rozpatrzenie spraw skierowanych przez 
parlament

Komisja śledcza Nadużycie funkcji państwowych do celów prywatnych, 
zagrożenie interesów państwa

Źród ło: M. Śmigasiewicz, op.cit., s. 83.

Landtag obraduje w systemie sesyjnym, na posiedzeniach zwyczajnych bądź 
nadzwyczajnych. W przypadku zmiany na tronie Landtag zbiera się na posiedze-
niu nadzwyczajnym. Mogą go zwołać także obywatele państwa.

Parlament Liechtensteinu spełnia typowe, jak w przypadku parlamentów in-
nych krajów, funkcje – opisuje je rozdział V Ustawy Zasadniczej. Jedną z nich 
jest funkcja ustawodawcza. Landtag, obok monarchy i obywateli, ma prawo 
inicjatywy ustawodawczej. Istnieje możliwość zlecenia rządowi przygotowania 
odpowiedniej ustawy, co jest stosunkowo często stosowane. Prace nad ustawą 
w parlamencie składają się z trzech czytań. Projekt ustawy może być skierowany 
do współdecydowania poprzez referendum. Projekt, który przeszedł procedurę 
ustawodawczą, musi być ostatecznie zatwierdzony przez monarchę, a następnie 
musi uzyskać kontrasygnatę szefa rządu. Ostatnim etapem jest opublikowanie 

Budynek Landtagu. Fot. Krzysztof Koźbiał
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ustawy w ofi cjalnym organie, tj. Krajowym Dzienniku Ustaw Liechtensteinu 
(Liechtensteinisches Landesgesetzblatt)42. 

Obywatele Liechtensteinu mają prawo do uczestniczenia w procesie sprawo-
wania władzy za pomocą instytucji referendum i inicjatywy ludowej (funkcja le-
gitymizacyjna parlamentu). Wskazuje na to Konstytucja, zawierająca odpowied-
nie w tej sprawie artykuły – 64 i 66. Rozpisanie referendum jest możliwe przy 
uzyskaniu odpowiedniego poparcia i może dotyczyć pewnego wycinka ważnych 
spraw państwowych. Tymi ważnymi sprawami mogą być konstytucyjne i zwykłe 
ustawy, fi nanse państwa (nowe wydatki państwa w budżecie), ratyfi kacja umów 
międzynarodowych. Poparcie wymaga głosów 1000 wyborców albo 3 zgroma-
dzeń gminnych. W przypadku zmian konstytucji czy ratyfi kacji umów między-
narodowych jest to 1500 wyborców albo 4 zgromadzenia gminne. Inicjatywa 
ludowa, czyli wszczęcie postępowania ustawodawczego przez określoną prawnie 
liczbę obywateli, wskazuje – podobnie jak w przypadku referendum – na liczbę 
1000 wyborców albo 3 zgromadzeń gminnych. Zmiany w Konstytucji wymagają 
głosów 1500 wyborców albo 4 zgromadzeń gminnych. Odrzucenie inicjatywy 
ludowej przez Landtag nie zamyka obywatelom prawa do współdecydowania. 
Mogą się oni odwołać od decyzji parlamentu do Trybunału Stanu43. 

Instytucja referendum jest niewątpliwie cechą charakterystyczną ustroju 
Księstwa. Pod względem częstotliwości stosowania tej formy demokracji bez-
pośredniej Liechtenstein zajmuje drugie miejsce w Europie, zaraz po Szwajcarii. 
Do roku 2008 włącznie w Księstwie odbyło się 71 referendów, w których roz-
strzygano 83 kwestie44. Referenda wykorzystywano w tym kraju, aby zapytać 
o sprawy niezwykle istotne, dotyczące np. ratyfi kowania umów międzypaństwo-
wych (np. przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – referenda 
z 1992 i 1995 r.), jak też tematów społecznych, moralnych czy prawodawstwa45. 
Sprawą budzącą kontrowersje było np. przyznanie praw wyborczych kobietom 
– nie zaakceptowano tego rozwiązania w referendach w 1968, 1971 i 1973 r. 
Skuteczne okazało się dopiero referendum z 1984 roku, w którym 51,3% głosują-
cych opowiedziało się za wprowadzeniem tegoż rozwiązania. Istotne ustrojowo 
stało się referendum z roku 2003, podczas którego mieszkańcy Księstwa opowie-
dzieli się za zwiększeniem uprawnień Hansa Adama II. 

Landtag wykonuje również funkcję kontrolną. Kontroluje politykę państwa, 
fi nanse publiczne, budżet, politykę zagraniczną. Czyni to poprzez komisje par-
lamentarne o charakterze stałym, nadzwyczajnym bądź śledczym (patrz tabela 
4). Jest to możliwe także przez interpelacje poselskie bądź zapytania (Anfrage). 
Landtag wyposażony w funkcję kontrolną może podjąć działania w sprawie od-
powiedzialności politycznej, konstytucyjnej bądź dyscyplinarnej rządu. 

42  M. Śmigasiewicz, op.cit., s. 89.
43  T. Goduń, M. Cygnarowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, Leksykon systemów politycznych, 

Warszawa 2003, s. 180; M. Śmigasiewicz, op.cit., ss. 87–90.
44  M. Musiał-Karg, Referenda w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń 

2008, s. 179; www.abstimmung.li, odczyt z 4 stycznia 2009 r. Kolejne referenda odbyły się w marcu 
2009 r. Pierwsze referendum w dziejach księstwa odbyło się natomiast 2 marca 1919 r. 

45  Ibidem. 
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Członkowie Parlamentu Liechtensteinu wybranego w lutym 2009 r. 
Presse- und Informationsamt, Vaduz

d) Organy władzy sądowniczej

Nad przestrzeganiem prawa czuwają organy ochrony prawnej opisane w roz-
dziale VIII Konstytucji. Ich struktura jest trzystopniowa. Tworzą ją następujące 
instytucje: sądownictwo konstytucyjne; sądownictwo administracyjne; sądow-
nictwo powszechne. Sądownictwo konstytucyjne reprezentuje Trybunał Stanu 
(Staatsgerichtshof), który składa się z prezesa i czterech członków wybieranych 
przez parlament (Landtag) na okres pięciu lat. Kompetencje tego organu są sze-
rokie. Jest to sąd konstytucyjny, kompetencyjny, administracyjny. Orzeka o od-
powiedzialności prawnej członków rządu, kontroluje zgodność rozporządzeń 
z ustawami i konstytucją. Ponadto zajmuje się skargami obywateli o narusza-
niu zagwarantowanych im praw. Dotyczy to również praw obywateli zapisa-
nych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności46. 

Trybunał Stanu jest instytucją opiniotwórczą. Wydaje opinie prawne z za-
kresu prawa państwowego i administracyjnego. Do Trybunału może zwrócić się 
rząd lub parlament z wnioskiem o zaopiniowanie projektu ustawy. 

46  T. Goduń, M. Cygnarowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, op.cit., s. 180.
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Jako sąd kompetencyjny Trybunał Stanu jest władny rozstrzygać spory kom-
petencyjne na linii wymiar sprawiedliwości – organy administracyjne.

W kwestiach administracyjnych Trybunał Stanu jest instancją odwoławczą 
od decyzji rządu, np. co do obywatelstwa kraju. Dotyczy to także sporów na 
niższym szczeblu terytorialnym, np. gminnym. 

Trybunał Stanu zajmuje się odpowiedzialnością konstytucyjną członków 
rządu. Pociągnięcie do odpowiedzialności następuje na wniosek parlamentu. 
Musi być on poparty głosami 2/3 deputowanych. Uruchomienie procedury przed 
Trybunałem, np. dotyczącej naruszenia ustawy Konstytucji, musi nastąpić przed 
upływem 3 lat od zaistniałego faktu. Postępowanie toczy się, gdy oskarżony nie 
sprawuje funkcji państwowych. Pociągnięcie do odpowiedzialności dyscypli-
narnej również następuje na wniosek parlamentu.

Reprezentantem sądownictwa administracyjnego jest Trybunał Administra-
cyjny.

Sądownictwo powszechne ma strukturę trzyinstancyjną. Są to: Książęcy Sąd 
Krajowy (das Fürstliche Landesgericht), Książęcy Sąd Wyższy (das Fürstliche 
Obergericht), Książęcy Sąd Najwyższy (das Oberste Gerichtshof). 

W systemie prawnym Liechtensteinu na uwagę zasługuje instytucja mediato-
ra (Vermittler). Mediator cieszy się zaufaniem społecznym. Jego celem jest polu-
bowne rozwiązywanie konfl iktów międzyludzkich. W ten sposób sprawy te nie 
trafi ają do sądów. Instytucje wymiaru sprawiedliwości są dzięki temu odciążone, 
a zarazem sprawnie funkcjonują47.

e) System partyjny

Podobnie jak w innych krajach jednym z najistotniejszych elementów systemu 
politycznego alpejskiego Księstwa jest system partyjny. Przez to pojęcie rozu-
mie się grupę partii politycznych, które funkcjonują w danym społeczeństwie48, 
jak również „formy i warunki współpracy lub rywalizacji partii politycznych 
w walce o zdobycie władzy politycznej albo w jej sprawowaniu”49. Jak trafnie za-
uważał Giovanni Sartori, system partyjny istnieje wtedy, gdy mamy do czynie-
nia z co najmniej 2 partiami politycznymi, które z sobą współzawodniczą50. Ten 
minimalny warunek został w Liechtensteinie wypełniony od samego początku 
kształtowania się tegoż systemu. W tzw. modelu statycznym A. Antoszewski 
i R. Herbut traktują system partyjny jako sumę partii politycznych istniejących 
w ramach politycznej przestrzeni, z kolei w tzw. modelu dynamicznym zwracają 

47  M. Śmigasiewicz, op.cit., ss. 111–120.
48  Współczesne partie..., s. 108. 
49  M. Chmaj, W. Sokół, M. Żmigrodzki, Teoria partii politycznych, Lublin 1997, s. 115. Mowa 

tu o partiach działających w sposób legalny i opierających swe funkcjonowanie na zasadach demo-
kratycznych. 

50  G. Sartori, Parties and Party Systems. A Framework for Analysis, Cambridge 1976, ss. 42–
–45. Za: Współczesne partie..., ss. 108–109. 
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też uwagę na funkcjonujący między tymi partiami system powiązań. Cechą tego 
ostatniego modelu jest m.in. rywalizacja o głosy wyborców51. 

System partyjny analizowanego państwa zaczął się kształtować stosunkowo 
późno, dopiero u schyłku I wojny światowej. Co prawda parlament funkcjono-
wał od roku 1862, ale nie był wybierany bezpośrednio przez obywateli aż do 
roku 1918. W związku z tym wskazuje się na opóźnienie Liechtensteinu pod tym 
względem w porównaniu z innymi państwami europejskimi52. 

Zasadniczy zarys systemu partyjnego ukształtował się do wybuchu II wojny 
światowej. Charakteryzuje się on dominacją dwóch ugrupowań politycznych, 
które rządziły krajem często na zasadzie kooperacyjnej – współtworząc kolejne 
rządy. Ten typ rządów określany jest w Liechtensteinie jako współopozycja53. 
Jego cechą jest pozostawanie przez obie partie w koalicji rządowej przy jedno-
czesnym odgrywaniu przez jedno z ugrupowań roli opozycji. 

W związku z tym system partyjny Księstwa można byłoby, do pewnego 
momentu, określić jako dwupartyjny, czyli taki, w którym mamy do czynienia 
z dwiema dużymi partiami posiadającymi bardzo wyraźną przewagę nad kolej-
nym (lub kolejnymi) pod względem poparcia54. 

Do pewnych zmian w tym nieomal klasycznym modelu dwupartyjnym zaczę-
ło dochodzić na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX stule-
cia, kiedy to znaczenia zaczęła nabierać trzecia partia, obecna także aktualnie 
w parlamencie. Poparcie dla tejże trzeciej siły politycznej oscylujące wokół 10% 
(a nawet je przekraczające) skłania obecnie do określenia systemu partyjnego 
Liechtensteinu jako dwuipółpartyjnego. Charakteryzuje się on ciągle występo-
waniem dwóch najsilniejszych ugrupowań oraz trzeciego – wprawdzie słabszego, 
ale mogącego odgrywać rolę przysłowiowego „języczka u wagi”55. Owo trzecie 
ugrupowanie może stać się siłą niezbędną do zawiązania koalicji rządowej. Jak 
dotąd w Księstwie to jeszcze nie nastąpiło. 

Problemem w skutecznej działalności partyjnej, szczególnie dla mniejszych 
ugrupowań, był wysoki próg wyborczy. Do roku 1973, aby dostać się do parla-
mentu, należało uzyskać poparcie społeczne na poziomie co najmniej 18% gło-
sów. Wówczas klauzulę zaporową obniżono do 8%, obowiązuje ona do dziś. 

51  A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne..., s. 108. Model dynamiczny jest zarazem 
zgodny z defi nicją zaproponowaną przez Sartoriego. 

52  R. Quaderer, Wege und Umwege zu den Parteigründungen in Liechtenstein [w:] O. Kranz, 
A. Brunhart, R. Hilti, R. Quaderer, Die Schlossabmachungen vom September 1920. Studien und 
Quellen zur politischen Geschichte des Fürstentums Liechtenstein im frühen 20. Jahrhundert, Vaduz 
1996, ss. 22–23. 

53  H. Michalsky, Liechtenstein: Konkordanzdemokratie und Parteienwettbewerb [w:] H. Mi-
chalsky (red.), Politischer Wandel in konkordanzdemokratischen Systemen (Liechtenstein Politische 
Schriften, nr 15), Vaduz 1991, s. 357.

54  Współczesne partie..., s. 119. Jest to typologia oparta na tzw. kryterium relewantności i liczby 
partii. 

55  M. Chmaj, W. Sokół, M. Żmigrodzki, op.cit., s. 123.
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Swoistą ciekawostkę może stanowić fakt, że największe partie Liechtensteinu 
uformowały się wokół gazet, które z czasem stały się ich medium służącym do 
kontaktu ze społeczeństwem56. 

W lutym 1918 roku Wilhelm Beck założył ugrupowanie o nazwie Christlich-
Soziale Volkspartei (CSV). W roku 1936 partia ta połączyła się z Liechtensteiner 
Heimatdienst, tworząc istniejącą do dziś Unię Ojczyźnianą (Vaterländische Union 
– VU). Wspomnianą gazetą, wokół której powstała partia, była „Oberrheinische 
Nachrichten” (obecnie „Liechtensteiner Vaterland”). Z powodu programu zawie-
rającego elementy liberalne, demokratyczne i prospołeczne do partii przylgnęła 
etykieta „czerwoni”, używana do dziś57. Z szeregów VU wywodzili się m.in. 
premierzy Alfred Hilbe, Hans Brunhart, Mario Frick. Tę partię reprezentuje tak-

56  www.liechtenstein.li/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl -staat-
staat/fl -staat-parteien.htm, odczyt z 20 grudnia 2008 r.

57  Ibidem. 

Aktualny rząd Księstwa Liechtensteinu. Od lewej dr Renate Müssner; zastępca premiera 
– dr Martin Meyer; premier dr Klaus Tschütscher; dr Aurelia Frick i Hugo Quaderer. Presse- und 

Informationsamt, Vaduz
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że rządzący od marca 2009 roku Klaus Tschütscher, gdyż Unia wygrała ostatnie 
wybory parlamentarne w Księstwie, uzyskując 13 z 25 mandatów w Landtagu. 

W grudniu 1918 roku wokół gazety „Liechtensteiner Volksblatt” ukształto-
wało się ugrupowanie o nazwie Postępowa Partia Obywatelska (Forschrittliche 
Bürgerpartei – FBP)58. Z racji nieco bardziej konserwatywnych poglądów niż 
VU partię tę określano jako „czarni”, także i w tym wypadku przydomek ten 
jest stosowany obecnie. Z szeregów ugrupowania pochodzili premierzy: Josef 
Ospelt, Josef Hoop (najdłużej urzędujący szef rządu w historii kraju, ponad 
17 lat), Alexander Frick, Gerard Batliner, Walter Kieber, Markus Büchel i Otmar 
Hasler rządzący do marca 2009 roku. 

Aktualnie programowe różnice między obiema partiami59 są trudno do-
strzegalne. Zarówno VU, jak i FBP podkreślają przywiązanie do monarchii, 
wspierają równouprawnienie płci, opowiadają się za gospodarką rynkową, jak 
i popierają uczestnictwo Księstwa w organizacjach międzynarodowych przy za-
chowaniu jego specyfi cznej pozycji. FBP w swoim programie silniej akcentuje 
rolę Kościoła w życiu społecznym. Badania W. Marxera dowodzą, że istotną 
rolę dla zachowań wyborczych w Liechtensteinie odgrywa tradycja i fakt, iż całe 
rodziny są związane z jednym z dwóch największych ugrupowań od lat. Mniej 
istotne okazują się osoby kandydatów do parlamentu, jeszcze mniej ważny jest 
przedstawiony program60. 

Trzecim pod względem znaczenia ugrupowaniem jest obecnie Wolna Lista 
(Freie Liste – FL) określająca się jako „alternatywna siła społeczna” w państwie 
i będąca od swojego powstania w roku 1985 opozycją wobec dwóch przedstawio-
nych powyżej partii. FL, określana jako „biali”, powstała z różnego typu ugru-
powań, w swoim programie akcentuje równouprawnienie płci, sprawiedliwość 
społeczną, demokrację oraz elementy nowe w partiach Księstwa, np. otwartość 
Kościoła czy solidarność z krajami rozwijającymi się61. Wolna Lista opowiada 
się także za zniesieniem klauzuli zaporowej w wyborach do parlamentu, posze-
rzeniem jego składu i osłabieniem roli ustrojowej władcy.

Niewątpliwym sukcesem FL było przełamanie monopolu parlamentarnego 
FBP i VU i wprowadzenie swoich przedstawicieli do Landtagu w roku 1993. 
Odtąd ugrupowanie to jest stale obecne w Landtagu. Najwyższe poparcie uzy-
skało podczas wyborów z roku 2005 (13% głosów). 

W latach 2001–2009 Liechtensteinem rządziła FBP. W wyborach w roku 2005 
partia ta uzyskała 48,7% głosów (12 miejsc w 25-osobowym Landtagu), podczas 
gdy VU 38,2% (10 miejsc), a Freie Liste 13% (3 miejsca)62. Do zmiany rządów 
doszło jednak po ostatnich wyborach z lutego 2009 roku. Wygrała je VU, uzy-

58  www.fbp.li/#/fbp/geschichte/, odczyt 22 grudnia 2008 r.
59  Można je śledzić na stronach internetowych www.vu-online.li oraz www.fbp.li 
60  W. Marxer, Wahlverhalten und Wahlmotive im Fürstentum Liechtenstein (Liechtenstein Poli-

tische Schriften, nr 30), Vaduz 2000, ss. 20–21, 164–165. Tradycyjny wybór zawsze tej samej partii 
okazuje się najważniejszy dla wyborców FPB, element ten jest najmniej istotny dla wyborców FL, 
co jest zrozumiałe, gdyż to partia stosunkowo młoda. 

61  www.freieliste.li/Wersindwir, odczyt z 22 grudnia 2008 r.
62  Statistisches Jahrbuch Liechtenstein 2008, s. 416.
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skując 47,6% poparcia, co przełożyło się na 13 mandatów. FBP otrzymała 43,5% 
głosów, co dało jej 11 mandatów, a „biali” z FL 8,9% (1 mandat). Wyborcza 
frekwencja wyniosła 84,6%, przy czym warto zauważyć, że ponad 80% głosów 
oddano za pośrednictwem poczty. Mimo takiego rozkładu mandatów, dającego 
„czerwonym” większość miejsc w parlamencie, 25 marca 2009 roku ukształto-
wał się rząd koalicyjny VU–FBP. 

Oprócz partii politycznych czynnikiem odgrywającym ważną rolę w syste-
mie politycznym Księstwa są różne grupy interesu także reprezentujące wybor-
ców: Kościół katolicki, organizacje przedsiębiorców i pracowników, organizacje 
zawodowe czy też związek rolników „Buurabund”63.

63  Szerzej na ten temat zob.: M. Śmigasiewicz, op.cit., ss. 152–156.





Rozdział 3

KONSTYTUCJA KSIĘSTWA LIECHTENSTEINU

Początki konstytucjonalizmu w Księstwie należy wiązać ze zmianami we-
wnętrznymi, jakie zaszły w tym kraju w drugim dziesięcioleciu XIX stulecia. 
Wpisywały się one w reformatorskie działania Johanna Josefa I panującego w la-
tach 1805–1836. Oprócz zniesienia poddaństwa (1808), reformy prawa polegają-
cej na zamianie prawa zwyczajowego, obowiązującego dotąd, na akty prawne 
wydawane przez Księcia władca zdecydował się na nadanie swym poddanym 
Konstytucji w dniu 9 listopada 1818 roku. 

Był to pierwszy akt tego typu w dziejach Liechtensteinu, który wypełniał 
postanowienia art. 13 Aktu o utworzeniu Związku Niemieckiego (Księstwo było 
jego członkiem od 1815 r.)64. Konstytucja przewidywała dla mieszkańców kra-
ju prawo do reprezentacji stanowej. Uznawano istnienie dwóch stanów: ducho-
wieństwa oraz de facto chłopów65, którzy mieli ukończony 30. rok życia i mogli 
się wylegitymować określonym majątkiem. Obu stanom przysługiwało prawo 
reprezentacji w nowo powołanym do życia parlamencie – Landtagu. Mógł on 
być zwołany jedynie przez Księcia, raz do roku, a jego członkowie posiadali 
uprawnienia doradcze w sprawach podatkowych. Panujący kontrolował prace 
tego gremium poprzez swego komisarza, poza kwestiami podatkowymi nie był 
w żaden sposób zobligowany do akceptacji jakichkolwiek projektów ustawowych 
proponowanych przez Landtag. Każda uchwała musiała posiadać sankcję panu-
jącego. Książę miał też pełnię uprawnień w dziedzinie polityki zagranicznej, był 
dowódcą sił zbrojnych i jedynym suwerenem władzy. Do niego należało również 
nakładanie podatków, ustalanie budżetu, wydawanie ustaw i rozporządzeń66. 

64  Wątpliwy był jednak sam, bardzo niejednoznaczny, zapis artykułu 13, mający oznaczać 
wprowadzenie Konstytucji. Por.: A. Ignor, Monarchisches und demokratisches Prinzip in der liech-
tensteinischen Vefassungsentwicklung [w:] Liechtenstein – Fürstliches Haus uns staatliche Ordnung. 
Geschichtliche Grundlage und moderne Perspektiven, pod red. V. Pressa i D. Willoweita, München–
–Wien 1988, ss. 468–469.

65  W Liechtensteinie nie było ani szlachty, ani miast – istniejące osady miały charakter zde-
cydowanie wiejski, łącznie z Vaduz, wobec czego nie można mówić nawet o mieszczaństwie. 
Por. D. Beattie, op.cit., s. 27. 

66  M. Śmigasiewicz, op.cit., ss. 25–26; P. Osóbka, Parlamenty Andory, Liechtensteinu, Monako 
i San Marino. Warszawa 2007, s. 13. 
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Znaczenie ustawy zasadniczej z roku 1818 było zatem doniosłe, po raz pierw-
szy w swej historii Księstwo posiadało także parlament. Mimo to Konstytucja 
nie spełniła pokładanych w niej nadziei, a nastroje reformatorskie odżyły po-
nownie w okresie Wiosny Ludów. Również i tym razem należy je wiązać z ogól-
ną sytuacją w krajach niemieckich, w szczególności z wydarzeniami w mo-
narchii habsburskiej. Jednym z postulatów przedstawionych przez poddanych 
Aloisowi II w 1848 roku była propozycja wprowadzenia w życie nowej, liberal-
nej Konstytucji oraz powołania organu przedstawicielskiego, który byłby wybie-
rany w wolnych wyborach. Nie godząc się z istniejącymi jeszcze obciążeniami 
feudalnymi, żądano ich zniesienia67. 

Przez krótki okres funkcjonowała Rada Konstytucyjna, która w paździer-
niku 1848 roku przedstawiła projekt Konstytucji, zbyt jednak radykalny, aby 
mógł zostać zaakceptowany przez dom panujący. Książę Alois II nadał jednakże 
Liechtensteinowi przejściową ustawę zasadniczą 7 marca 1849 roku, w której 
zawarto nieliczne postulaty Rady. Pierwszy raz kraj ten określono jako mo-
narchię konstytucyjną, a suwerenem był nie tylko, jak do tej pory, Książę, ale 
również naród. Akt konstytucyjny przewidywał powołanie parlamentu – Rady 
Krajowej – mającej się składać z 24 przedstawicieli wybieranych w wyborach 
przez mężczyzn, którzy ukończyli 21 lat. Wobec jego ustaw panujący posiadał 
prawo weta68. 

Nowelizacja Konstytucji nie obowiązywała zbyt długo. Rada Krajowa ze-
brała się tylko na jednej sesji, a powzięte decyzje nigdy nie weszły w życie. 
W 1852 roku Alois II uchylił swym dekretem ważność tymczasowego aktu kon-
stytucyjnego, przywracając wspomnianą wcześniej Konstytucję sprzed 34 lat69. 
Było to spowodowane upadkiem ruchów rewolucyjnych podczas Wiosny Ludów 
w Austrii. Wydarzenia w Księstwie następowały więc za ogólnymi trendami 
o charakterze kontynentalnym. 

Kolejną próbę zmiany Konstytucji podjęto po objęciu tronu przez Księcia 
Johanna II zwanego Dobrym (1858). Działania Księcia następowały pod wpły-
wem stopniowego odchodzenia Austrii od absolutyzmu, czego wyrazem był tzw. 
dyplom październikowy cesarza Franciszka Józefa I z 1860 roku70. Debatę nad 
nowym tekstem dokumentu prowadzono w specjalnie powołanej w tym celu ko-
misji. W wyniku jej prac Landtag przyjął nową Konstytucję, nowoczesną i li-
beralną jak na ówczesne czasy. Weszła ona w życie 26 września 1862 roku po 
podpisaniu przez Księcia71. Konstytucja była wzorowana na podobnych doku-
mentach dla Sigmaringen (z 1833 r.) i Vorlarlbergu (z 1861 r.)72. Ów dokument 

67  P. Osóbka, Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino, Warszawa 
2008, s. 11.

68  M. Śmigasiewicz, op.cit., s. 29. 
69  Ibidem, s. 30. Utrzymano jedynie zniesienie części obciążeń feudalnych. 
70  P. Geiger, Geschichte des Fürstentums Liechtenstein 1848 bis 1866, Zürich 1970, ss. 248–

–252. Praca dostępna w internecie: www.landtag.li/?id=366&titelid=528&keyword=Landtag
71  Ibidem, s. 281. 
72  D. Beattie, op.cit., ss. 30–31. 
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określany jest jako przykład połączenia tradycji monarchicznych z demokratycz-
nymi intencjami73.

Na jej mocy Księstwo stało się monarchią konstytucyjną z Księciem jako 
jedynym suwerenem, jednak ograniczonym poprzez konieczność współpracy 
z parlamentem. Ustawa zasadnicza z 1862 roku rozszerzała katalog podstawo-
wych praw, wymieniając m.in. prawo wolności osobistej, swobody wyznania, 
równości wobec prawa, wolności prasy i zrzeszania się czy też poszanowania 
prawa własności. Prawa wyborcze otrzymali wszyscy mężczyźni, którzy ukoń-
czyli 24 lata, przy czym głosowanie było obowiązkowe. Władzę ustawodaw-
czą, obok Księcia, stanowił 15-osobowy parlament o 6-letniej kadencji, co 3 lata 
odnawiano połowę jego składu. Książę mianował do niego 3 deputowanych, 
7 wybierano w Vaduz, a 5 w Schellenbergu w wyborach pośrednich (uprawnieni 
obywatele wybierali elektorów, a dopiero oni deputowanych). Landtag posiadał 
prawo inicjatywy ustawodawczej, ale każda jego uchwała musiała uzyskać ksią-
żęcą sankcję. Parlament wyrażał także akceptację umów międzynarodowych 
dotyczących Księstwa. Rząd Liechtensteinu był mianowany przez panującego 
również na 6-letnią kadencję. Konstytucja expressis verbis nie zawierała zapi-
su o trójpodziale władzy, jednak de facto taki system funkcjonował. Sądy były 
niezawisłe, choć to Książę przyznawał sędziom prawo do wydawania wyroków. 
Ciekawostkę stanowił fakt, że tylko najniższa instancja sądowa miała siedzibę 
w Vaduz. Sąd apelacyjny istniał w Wiedniu, a sądem drugiej instancji był sąd 
w Innsbrucku. Konstytucja ta przetrwała, z niewielkimi zmianami, do 1921 
roku74. 

Aktualnie obowiązująca Konstytucja Księstwa Liechtensteinu powstała 
w wyniku prac podjętych po zakończeniu I wojny światowej. Wojna wywołała 
w Księstwie niezadowolenie społeczeństwa wynikające m.in. z niedostatków go-
spodarczych. W wyniku tego ukształtowała się opozycja żądająca zerwania ści-
słych kontaktów z Austrią, ale także dążąca do reform ustroju75. Ukształtowały 
się również pierwsze partie polityczne. Wśród różnych propozycji76 najczęstsze 
były postulaty zwiększenia wpływu organu przedstawicielskiego na faktyczne 
rządy w kraju, ograniczenia roli panującego, wreszcie wprowadzenia instytucji 
demokracji bezpośredniej. 

Opracowany projekt Ustawy Zasadniczej parlament zaakceptował jedno-
myślnie na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 1921 roku. Książę wydał sankcję 
akceptującą tekst 2 października, trzy dni później Konstytucja weszła w ży-

73  A. Ignor, op.cit., s. 477. 
74  P. Geiger, op.cit., ss. 287–304; P. Osóbka, Systemy konstytucyjne..., ss. 11–13; M. Śmiga-

siewicz, op.cit., ss. 32–34. Najistotniejszą zmianą dokonaną w Konstytucji z 1862 r. było skrócenie 
kadencji Landtagu do 4 lat i podział kraju na 2 okręgi wyborcze Unterland i Oberland (1878 r.). 

75  W wyniku tych procesów doszło także do powstania pierwszych partii politycznych w Księ-
stwie. Szerzej na temat prac nad Konstytucją zob.: R. Quaderer, Der historische Hintergrund der Ver-
fassungsdiskussion von 1921 [w:] Die liechtensteinische Verfassung 1921. Elemente der staatlichen 
Organisation (Liechtenstein Politische Schriften, nr 21), Vaduz 1994.

76  Zob. szerzej: M. Śmigasiewicz, op.cit., ss. 42–44. 
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cie77. Mimo późniejszych zmian dokument ten do dziś stanowi podstawę ustroju 
Liechtensteinu. 

Do najważniejszych zmian aktu konstytucyjnego z 1921 roku należały78:
– wprowadzenie w 1939 roku wyborczej ordynacji proporcjonalnej zamiast 

dotychczasowej większościowej,
– ustalenie stałego terminu wyborów do parlamentu na luty bądź marzec 

roku, w którym kończy się jego kadencja,
– obniżenie progu wyborczego niezbędnego, aby dane ugrupowanie znalazło 

się w parlamencie, z 18 do 8% (1973 r.),
– przyznanie dla kobiet praw wyborczych w wyborach na szczeblu całego 

państwa w 1984 roku79, 
– powiększenie składu Landtagu do 25 deputowanych w 1988 roku,
– wprowadzenie zakazu łączenia funkcji członka rządu i sędziego z równo-

czesnym byciem deputowanym (1997 r.). 
Ostatnie istotne zmiany w Konstytucji zostały przeprowadzone w 2003 roku. 

Z ich propozycją wystąpił książę Hans Adam II. Miały one dotyczyć ograni-
czenia samodzielności 11 gmin tworzących państwo, przyznania Księciu moż-
liwości wydawania dekretów, rozwiązania rządu (w sytuacjach nadzwyczaj-
nych), wyrażania votum nieufności Księciu przez obywateli, a także możliwości 
zniesienia monarchii. Przedstawione postulaty zyskały aprobatę społeczeństwa 
Liechstensteinu. W przeprowadzonym referendum (w dniach 14–16 marca 
2003 r.) zaakceptowało je ponad 64% głosujących (przy frekwencji sięgającej 
prawie 88%), w związku z czym zmiany te wprowadzono do Konstytucji i obo-
wiązują one do dziś80. 

Obecna Konstytucja Księstwa składa się z 12 rozdziałów i 115 artykułów81. 
W rozdziale I omówione zostały sprawy granic kraju, rodzaj systemu polityczne-
go (konstytucyjna monarchia dziedziczna), godło i barwy narodowe. Rozdział II 
opisuje kompetencje Księcia jako najważniejszej osoby w państwie, reprezentan-
ta w kontaktach z zagranicą, wobec którego obywatele Księstwa w liczbie co naj-
mniej 1500 osób mogą wnieść votum nieufności (art. 13 ter). Następny rozdział 
precyzuje zadania państwa, m.in.: wspieranie dobrobytu narodu, oświaty, troskę 
o publiczną opiekę zdrowotną, ochronę prawa do pracy, regulację systemu wa-
lutowego czy też dbałość o szybki przebieg postępowań sądowych. Z kolei roz-

77  P. Osóbka, Systemy konstytucyjne..., s. 18. Swoistą ciekawostkę stanowił fakt, że z krytyką 
dokumentu wystąpił biskup Chur – jego żądania dotyczące głównie szkolnictwa i religii nie zostały 
jednak uwzględnione. Por.: M. Śmigasiewicz, op.cit., s. 45. 

78  Por.: P. Osóbka, Systemy konstytucyjne..., s. 19; M. Śmigasiewicz, op.cit., ss. 45–51. 
79  W trzech referendach przeprowadzonych w 1968, 1971 i 1973 r. społeczeństwo Księstwa od-

rzuciło taką ewentualność. Projekt zaakceptowano dopiero za czwartym razem. Referendum z 1968 r. 
było konsultatywne. W roku 1971 o niewprowadzeniu praw wyborczych dla kobiet zadecydowała 
większość zaledwie 81 głosów, 2 lata później różnica wynosiła jednak aż 451 głosów. Szerzej na ten 
temat zob.: V. Marxer, Zur Einführung des Frauenstimmrechts in Liechtenstein [w:] Inventur. Zur 
Situation der Frauen in Liechtenstein, Bern, Dortmund 1994.

80  www.fuerstenhaus.li/de/verfassung/volksabstimmung.html, odczyt z 4 stycznia 2009 r. Dotąd 
prawo do rozwiązania rządu przysługiwało tylko Księciu. 

81  Zob. tłumaczenie tekstu Konstytucji Liechtensteinu w dalszej części pracy. 
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dział IV, jeden z najszerszych objętościowo, precyzuje powszechne prawa i obo-
wiązki obywateli, np. prawo do życia, swobodnego osiedlania się na terytorium 
państwa, wolność osobistą, równość wobec prawa, wolność wyznania – jednak 
przy zaznaczeniu, że to Kościół rzymskokatolicki jest kościołem państwowym 
(art. 37), nienaruszalność własności prywatnej czy też wolność wyrażania opinii 
i zrzeszania się. 

Najszerszy z rozdziałów Konstytucji – V – precyzuje szczegółowo zadania 
parlamentu Księstwa, jego skład, sposób wyboru, zwoływania, określa wymogi 
niezbędne dla ważności jego postanowień oraz warunki konieczne do ogłosze-
nia referendum w określonej sprawie (art. 66). Ten artykuł jest dość istotny dla 
całokształtu systemu politycznego Księstwa, w którym ta forma podejmowania 
decyzji przez społeczeństwo jest wykorzystywana stosunkowo często. Kolejny 
rozdział poświęcono tzw. Komitetowi Krajowemu, który zastępuje parlament na 
wypadek np. rozwiązania Landtagu bądź jego odroczenia. 

Stosunkowo obszerny rozdział VII opisuje rząd Księstwa: jego zadania, 
skład, zasady funkcjonowania, wymogi niezbędne do podjęcia ważnych decyzji 
czy też wzajemne stosunki między nim, Księciem i parlamentem. Rozdział VIII 
poświęcono natomiast sprawom sądownictwa, zarówno ogólnym postanowie-
niom, jak i poszczególnym sądom (sądy powszechne, Trybunał Administracyjny 
i Trybunał Stanu). Jak precyzuje art. 95, sądownictwo w Liechtensteinie wyko-
nywane jest w imieniu Księcia i narodu. 

Zamykające Konstytucję Księstwa rozdziały IX–XII omawiają odpowiednio 
sprawy: urzędów i służb państwowych, gmin, gwarancji Konstytucji, jak i tzw. 
postanowienia końcowe. Są to rozdziały charakteryzujące się małą objętością, 
mimo to zawierają istotne postanowienia. Artykuł 113, zmieniony w roku 2003, 
umożliwia grupie co najmniej 1500 obywateli wystąpienie z inicjatywą ludową 
dotyczącą zniesienia monarchii. Gdyby tego typu inicjatywa została przyjęta, 
zadaniem Landtagu byłoby wypracowanie nowej ustawy zasadniczej i poddanie 
jej pod referendum. Do tekstu Konstytucji załączono również 2 listy autorstwa 
ówczesnego księcia Johanna II, związane z akceptacją i podpisaniem aktu kon-
stytucyjnego w 1921 roku. 
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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 1921 Nr. 15 ausgegeben am 24. Oktober 1921

Verfassung des Fürstentums Liechtenstein

vom 5. Oktober 1921

Wir, Johann II. von Gottes Gnaden souveräner Fürst zu Liechtenstein, Herzog 
zu Troppau, Graf zu Rietberg etc. etc. etc. tun hiemit kund, dass von Uns die 
Verfassung vom 26. September 1862 mit Zustimmung Unseres Landtages in fol-
gender Weise geändert worden ist:



Dziennik Ustaw Liechtensteinu

Rok 1921, nr 15, wydany 24 października 1921 roku

Konstytucja Księstwa Liechtensteinu

z 5 października 1921 roku

My, Johann II, z Bożej łaski niezależny Książę Liechtensteinu, Książę Opawy, 
hrabia Rietbergu itd. itd. obwieszczamy niniejszym, że konstytucja z 26 wrześ-
nia 1862 r. – za zgodą naszego parlamentu1 – została zmieniona w następujący 
sposób:

1  W tłumaczeniu Konstytucji słowa „parlament” i „Landtag” stosowane są wymiennie.
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I. Hauptstück: Das Fürstentum

Art. 11

1. Das Fürstentum Liechtenstein ist ein Staatsverband von zwei Landschaften 
mit elf Gemeinden. Das Fürstentum Liechtenstein soll den innerhalb seiner 
Grenzen lebenden Menschen dazu dienen, in Freiheit und Frieden miteinander 
leben zu können. Die Landschaft Vaduz (Oberland) besteht aus den Gemeinden 
Vaduz, Balzers, Planken, Schaan, Triesen und Triesenberg, die Landschaft 
Schellenberg (Unterland) aus den Gemeinden Eschen, Gamprin, Mauren, Ruggell 
und Schellenberg.

2. Vaduz ist der Hauptort und der Sitz des Landtages und der Regierung.

Art. 2

Das Fürstentum ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer 
und parlamentarischer Grundlage (Art. 79 und 80); die Staatsgewalt ist im Fürsten 
und im Volke verankert und wird von beiden nach Massgabe der Bestimmungen 
dieser Verfassung ausgeübt.

Art. 32

Die im Fürstenhause Liechtenstein erbliche Thronfolge, die Volljährigkeit des 
Landesfürsten und des Erbprinzen sowie vorkommendenfalls die Vormundschaft 
werden durch das Fürstenhaus in der Form eines Hausgesetzes geordnet.

Art. 43

1. Die Änderung der Grenzen des Staatsgebietes kann nur durch ein 
Gesetz erfolgen. Grenzänderungen zwischen Gemeinden, die Schaffung neu-
er und die Zusammenlegung bestehender Gemeinden bedürfen überdies eines 
Mehrheitsbeschlusses der dort ansässigen wahlberechtigten Landesangehörigen.

2. Den einzelnen Gemeinden steht das Recht zu, aus dem Staatsverband auszu-
treten. Über die Einleitung des Austrittsverfahrens entscheidet die Mehrheit der 
dort ansässigen wahlberechtigten Landesangehörigen. Die Regelung des Austrittes 
erfolgt durch Gesetz oder von Fall zu Fall durch einen Staatsvertrag. Im Falle ei-
ner staatsvertraglichen Regelung ist nach Abschluss der Vertragsverhandlungen 
in der Gemeinde eine zweite Abstimmung abzuhalten.

1  Art. 1 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
2  Art. 3 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
3  Art. 4 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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Rozdział I: Księstwo

Art. 12

1) Księstwo Liechtensteinu jest związkiem państwowym 2 regionów i 11 
gmin. Księstwo powinno służyć ludziom mieszkającym w jego granicach, aby 
mogli żyć z sobą w wolności i pokoju. Region Vaduz (Górny Kraj) składa się 
z gmin: Vaduz, Balzers, Planken, Schaan, Triesen oraz Triesenberg; region 
Schellenberg (Dolny Kraj) składa się z gmin: Eschen, Gamprin, Mauren, Ruggell 
oraz Schellenberg.

2) Vaduz jest stolicą, siedzibą parlamentu i rządu. 

Art. 2

Księstwo jest konstytucyjną monarchią dziedziczną opartą na podstawie 
demokratycznej i parlamentarnej (art. 79 i 80). Władza państwowa należy do 
Księcia i narodu, jest wykonywana przez nich według postanowień Konstytucji. 

Art. 33

Dziedziczne następstwo tronu w Domu Książęcym Liechtensteinów, pełno-
letność Księcia i następcy tronu, jak i, w razie wystąpienia, opieka nad nimi 
regulowane są przez Dom Książęcy poprzez prawo dynastyczne.

Art. 44

1. Zmiana granic obszaru państwa może nastąpić poprzez ustawę. Zmiany 
granic między gminami, powstanie nowych i połączenie istniejących gmin 
wymagają ponadto decyzji większości zamieszkałych tam, uprawnionych do 
głosowania, obywateli.

2. Poszczególnym gminom przysługuje prawo do wystąpienia ze związku 
państwowego. O rozpoczęciu procedury związanej z tym wystąpieniem roz-
strzyga większość mieszkających w danej gminie, uprawnionych do głosowania 
obywateli. Regulacja wystąpienia następuje poprzez ustawę lub, w poszcze-
gólnym przypadku, przez umowę państwową. W przypadku regulacji poprzez 
umowę państwową po zakończeniu rokowań dotyczących umowy w gminie 
przeprowadzane jest drugie głosowanie.

2  Art. 1 zmieniony przez Dziennik Ustaw Liechtensteinu (dalej: DUL) z 2003 r., nr 186.
3  Art. 3 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
4  Art. 4 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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Art. 5

Das Staatswappen ist das des Fürstenhauses Liechtenstein; die Landesfarben 
sind blau-rot.

Art. 6

Die deutsche Sprache ist die Staats- und Amtssprache.

II. Hauptstück: Vom Landesfürsten

Art. 7

1) Der Landesfürst ist das Oberhaupt des Staates und übt sein Recht an der 
Staatsgewalt in Gemässheit der Bestimmungen dieser Verfassung und der übri-
gen Gesetze aus.

2) Die Person des Landesfürsten untersteht nicht der Gerichtsbarkeit und ist 
rechtlich nicht verantwortlich. Dasselbe gilt für jenes Mitglied des Fürstenhauses, 
welches gemäss Art. 13 bis für den Fürsten die Funktion des Staatsoberhauptes 
ausübt4.

Art. 8

1) Der Landesfürst vertritt, unbeschadet der erforderlichen Mitwirkung der 
verantwortlichen Regierung, den Staat in allen seinen Verhältnissen gegen au-
swärtige Staaten.

2) Staatsverträge, durch die Staatsgebiet abgetreten oder Staatseigentum 
veräussert, über Staatshoheitsrechte oder Staatsregale verfügt, eine neue Last auf 
das Fürstentum oder seine Angehörigen übernommen oder eine Verpfl ichtung, 
durch die den Rechten der Landesangehörigen5 Eintrag getan würde, eingegan-
gen werden soll, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung des Landtages.

Art. 9

Jedes Gesetz bedarf zu seiner Gültigkeit der Sanktion des Landesfürsten.

Art. 106

1) Der Landesfürst wird ohne Mitwirkung des Landtages durch die Regierung 
die zur Vollziehung und Durchführung der Gesetze erforderlichen, sowie die aus 
dem Verwaltungs- und Aufsichtsrechte fl iessenden Einrichtungen treffen und die 
einschlägigen Verordnungen erlassen (Art. 92). In dringenden Fällen wird er das 
Nötige zur Sicherheit und Wohlfahrt des Staates vorkehren.

4  Art. 7 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
5  „Unter dem von der Verfassung verwendeten Begriff ‘Landesangehörige’ sind alle Personen 

mit liechtensteinischem Landesbürgerrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu verstehen”. (LGBl. 
1971 Nr. 22).

6  Art. 10 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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Art. 5

Godłem państwowym jest godło Domu Książęcego Liechtensteinów, barwy 
państwowe są niebiesko-czerwone.

Art. 6

Językiem państwowym i urzędowym jest język niemiecki.

Rozdział II: Książę

Art. 7

1. Książę jest głową państwa i wykonuje swe prawo do rządzenia nim w zgo-
dzie z postanowieniami tej Konstytucji i pozostałych ustaw.

2. Osoba Księcia nie podlega sądownictwu i prawnie nie jest odpowiedzial-
na. To samo dotyczy tegoż członka domu książęcego, który zgodnie z art. 13 bis 
sprawuje zamiast Księcia funkcję głowy państwa5.

Art. 8

1. Książę reprezentuje państwo w jego wszystkich stosunkach z innymi kraja-
mi bez ograniczania wymaganego współdziałania odpowiedzialnego rządu.

2. Umowy państwowe, poprzez które doszłoby do odstąpienia terytorium 
państwowego lub zbycia własności państwowej, które decydowałyby o prawie 
do suwerenności państwa, prowadziłyby do przyjęcia przez Księstwo lub jego 
obywateli nowych obowiązków, a przez które prawa jego obywateli6 ulegałyby 
uszczerbkowi, wymagają – dla swojej ważności – zgody Landtagu. 

Art. 9

Każda ustawa, aby była obowiązująca, wymaga sankcji Księcia. 

Art. 107

1. Książę wydaje poprzez rząd, bez współdziałania z Landtagiem, rozporzą-
dzenia niezbędne do wykonywania i przeprowadzania ustaw, jak też i praw ad-
ministracyjnych i nadzoru, które dotyczą bieżących działań (art. 92). W razie 
nagłych przypadków może podjąć niezbędne środki w celu bezpieczeństwa i do-
bra państwa. 

5  Art. 7 ustęp 2 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
6  „Przez używane w Konstytucji pojęcie obywatel rozumie się wszystkie osoby posiadające 

prawa obywatelskie Liechtensteinu bez względu na płeć” (DUL, 1971 r., nr 22).
7  Art. 10 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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2) Notverordnungen dürfen die Verfassung als Ganzes oder einzelne 
Bestimmungen derselben nicht aufheben, sondern nur die Anwendbarkeit ein-
zelner Bestimmungen der Verfassung einschränken. Notverordnungen können 
weder das Recht eines jeden Menschen auf Leben, das Verbot der Folter und der 
unmenschlichen Behandlung, das Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit, 
noch die Regel „Keine Strafe ohne Gesetz„ beschränken. Überdies können die 
Bestimmungen dieses Artikels, des Art. 3, 13 ter und 113, sowie des Hausgesetzes 
durch Notverordnungen nicht eingeschränkt werden. Notverordnungen treten 
spätestens sechs Monate nach ihrem Erlass ausser Kraft.

Art. 117

Der Landesfürst ernennt die Richter unter Beobachtung der Bestimmungen 
der Verfassung (Art. 96).

Art. 12

1) Dem Landesfürsten steht das Recht der Begnadigung, der Milderung und 
Umwandlung rechtskräftig zuerkannter Strafen und der Niederschlagung einge-
leiteter Untersuchungen zu.

2) Zugunsten eines wegen seiner Amtshandlungen verurteilten Mitgliedes 
der Regierung wird der Fürst das Recht der Begnadigung oder Strafmilderung 
nur auf Antrag des Landtages ausüben.

Art. 138

Jeder Thronfolger wird noch vor Empfangnahme der Erbhuldigung unter 
Bezug auf die fürstlichen Ehren und Würden in einer schriftlichen Urkunde au-
ssprechen, dass er das Fürstentum Liechtenstein in Gemässheit der Verfassung 
und der übrigen Gesetze regieren, seine Integrität erhalten und die landesfürstli-
chen Rechte unzertrennlich und in gleicher Weise beobachten wird.

Art. 13 bis9

Der Landesfürst kann den nächsterbfolgeberechtigten volljährigen Prinzen 
seines Hauses wegen vorübergehender Verhinderung oder zur Vorbereitung 
für die Thronfolge als seinen Stellvertreter mit der Ausübung ihm zustehender 
Hoheitsrechte betrauen.

Art. 13 ter10

Wenigstens 1 500 Landesbürgern steht das Recht zu, gegen den 
Landesfürsten einen begründeten Misstrauensantrag einzubringen. Über diesen 
hat der Landtag in der nächsten Sitzung eine Empfehlung abzugeben und eine 

7  Art. 11 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
8  Art. 13 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
9  Art. 13 bis abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
10  Art. 13 ter eingefügt durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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2. Rozporządzenia wyjątkowe nie mogą zawieszać Konstytucji jako całości 
lub jej poszczególnych postanowień, lecz jedynie ograniczać zastosowanie jej 
poszczególnych postanowień. Rozporządzenia te nie mogą ograniczać prawa 
każdego człowieka do życia, zakazu tortur i nieludzkiego traktowania, zakazu 
niewolnictwa i pracy przymusowej ani zasady „nie ma kary bez ustawy”. Ponadto 
przez rozporządzenia wyjątkowe nie mogą być ograniczone postanowienia tego 
artykułu, artykułów 3, 13 ter i 113, jak i ustawy książęce. Rozporządzenia wyjąt-
kowe tracą moc obowiązującą najpóźniej 6 miesięcy po ich wydaniu. 

Art. 118

Książę mianuje sędziów, uwzględniając postanowienia Konstytucji (art. 96).

Art. 12

1) Księciu przysługuje prawo ułaskawienia, złagodzenia lub zamiany prawo-
mocnie uznanych wyroków oraz umorzenia prowadzonych dochodzeń. 

2) W stosunku do członków rządu, skazanych z powodu swoich czynności 
urzędowych, Książę może skorzystać – tylko na wniosek Landtagu – z prawa 
łaski lub złagodzenia kary.

Art. 139

Każdy następca tronu składa, jeszcze przed przyjęciem hołdu, w pisemnym 
dokumencie ślubowanie na książęcy honor i godność, że będzie sprawował rządy 
w Księstwie Liechtensteinu w zgodzie z Konstytucją i pozostałymi ustawami, 
zachowa integralność Księstwa i będzie w równej mierze czuwał nad nierozłącz-
nością książęcych praw. 

Art. 13 bis10

Z powodu przejściowych przeszkód lub w celu przygotowań do sukcesji 
Książę może mianować swoim zastępcą, z pełnią przysługujących mu suwe-
rennych praw, pełnoletniego Księcia – kolejnego uprawnionego do następstwa 
tronu.

Art. 13 ter11

Obywatelom w liczbie co najmniej 1500 przysługuje prawo do wniesienia 
wobec Księcia uzasadnionego wotum nieufności. Opinię na ten temat wydaje 
na następnym posiedzeniu Landtag i zarządza referendum (art. 66 ustęp 6). Jeśli 
podczas referendum wotum jest zaakceptowane, zostaje ono następnie przed-
stawione pod rozwagę Księciu – zgodnie z prawem dynastycznym. O podjętej 
zgodnie z tym prawem decyzji Książę informuje Landtag w ciągu 6 miesięcy. 

8  Art. 11 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
9  Art. 13 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
10  Art. 13 bis zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
11  Art. 13 ter włączony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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Volksabstimmung (Art. 66 Abs. 6) anzuordnen. Wird bei der Volksabstimmung 
der Misstrauensantrag angenommen, dann ist er dem Landesfürsten zur 
Behandlung nach dem Hausgesetz mitzuteilen. Die gemäss dem Hausgesetz ge-
troffene Entscheidung wird dem Landtag durch den Landesfürsten innerhalb von 
sechs Monaten bekannt gegeben.

III. Hauptstück: Von den Staatsaufgaben

Art. 14

Die oberste Aufgabe des Staates ist die Förderung der gesamten Volkswohlfahrt. 
In diesem Sinne sorgt der Staat für die Schaffung und Wahrung des Rechtes 
und für den Schutz der religiösen, sittlichen und wirtschaftlichen Interessen des 
Volkes.

Art. 15

Der Staat wendet seine besondere Sorgfalt dem Erziehungs- und Bildungswesen 
zu. Dieses ist so einzurichten und zu verwalten, dass aus dem Zusammenwirken 
von Familie, Schule und Kirche der heranwachsenden Jugend eine religiös-sitt-
liche Bildung, vaterländische Gesinnung und künftige berufl iche Tüchtigkeit zu 
eigen wird.

Art. 16

1) Das gesamte Erziehungs- und Unterrichtswesen steht, unbeschadet der 
Unantastbarkeit der kirchlichen Lehre, unter staatlicher Aufsicht.

2) Es besteht allgemeine Schulpfl icht.
3) Der Staat sorgt dafür, dass der obligatorische Unterricht in den 

Elementarfächern in genügendem Ausmass in öffentlichen Schulen unentgeltlich 
erteilt wird.

4) Der Religionsunterricht wird durch die kirchlichen Organe erteilt.
5) Niemand darf die unter seiner Aufsicht stehende Jugend ohne den für die 

öffentlichen Elementarschulen vorgeschriebenen Grad von Unterricht lassen.
6) Aufgehoben11.
7) Aufgehoben12.
8) Der Privatunterricht ist zulässig, soferne er den gesetzlichen Bestimmungen 

über die Schulzeit, die Lehrziele und die Einrichtungen in den öffentlichen 
Schulen entspricht.

Art. 17

1. Der Staat unterstützt und fördert das Unterrichts- und Bildungswesen13.
2. Er wird unbemittelten, gut veranlagten Schülern den Besuch höherer 

Schulen durch Gewährung von angemessenen Stipendien erleichtern.

11  Art. 16 Abs. 6 aufgehoben durch LGBl. 1972 Nr. 8.
12  Art. 16 Abs. 7 aufgehoben durch LGBl. 1972 Nr. 8.
13  Art. 17 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 1972 Nr. 8.
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Rozdział III: Zadania państwa

Art. 14

Głównym zadaniem państwa jest wspieranie ogólnego dobrobytu narodu. 
W tym znaczeniu państwo troszczy się o tworzenie i ochronę prawa oraz o ochro-
nę religijnych, moralnych i gospodarczych interesów narodu.

Art. 15

Państwo wykazuje szczególną dbałość o wychowanie i oświatę. Jest ona zor-
ganizowana i zarządzana w ten sposób, aby w wyniku współdziałania rodziny, 
szkoły i Kościoła dorastająca młodzież przyswoiła sobie religijno-moralne wy-
kształcenie, patriotyczną postawę i przyszłą zawodową sumienność. 

Art. 16

1. Wspólny system wychowania i szkolnictwa znajduje się pod nadzorem 
państwa, nie może jednak naruszać nauczania prowadzonego przez Kościół.

2. Istnieje powszechny obowiązek szkolny.
3. Państwo troszczy się o to, aby obligatoryjne nauczanie przedmiotów pod-

stawowych, w wystarczającym wymiarze, było prowadzone w szkołach publicz-
nych nieodpłatnie. 

4. Nauczanie religii prowadzone jest przez organy kościelne.
5. Nikt, kto sprawuje opiekę nad młodzieżą, nie może pozostawić jej bez do-

stępu do nauczania w szkołach elementarnych w zaleconym dla niej wymiarze. 
6. Zniesiony12.
7. Zniesiony13. 
8. Dopuszcza się szkolnictwo prywatne pod warunkiem, że nie odbiega 

ono pod względem czasu trwania, celów nauczania i wyposażenia od szkół 
publicznych. 

Art. 17

1. Państwo wspiera oraz promuje nauczanie i oświatę14.
2. Uczniom niezamożnym a uzdolnionym ułatwia się pobieranie nauki 

w szkołach wyższych przez udzielanie stosownych stypendiów.

12  Art. 16, ustęp 6 zniesiony przez DUL z 1972 r., nr 8.
13  Art. 16, ustęp 7 zniesiony przez DUL z 1972 r., nr 8
14  Art. 17, ustęp 1 zmieniony przez DUL z 1972 r., nr 8.
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Art. 18

Der Staat sorgt für das öffentliche Gesundheitswesen, unterstützt die 
Krankenpfl ege und strebt auf gesetzlichem Wege die Bekämpfung der Trunksucht 
sowie die Besserung von Trinkern und arbeitsscheuen Personen an.

Art. 19

1) Der Staat schützt das Recht auf Arbeit und die Arbeitskraft, insbesonde-
re jene der in Gewerbe und Industrie beschäftigten Frauen und jugendlichen 
Personen.

2) Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage sind, unbeschadet ge-
setzlicher Regelung der Sonn- und Feiertagsruhe, öffentliche Ruhetage.

Art. 20

1) Zur Hebung der Erwerbsfähigkeit und zur Pfl ege seiner wirtschaftlichen 
Interessen fördert und unterstützt der Staat Land- und Alpwirtschaft, Gewerbe 
und Industrie; er fördert insbesondere die Versicherung gegen Schäden, die Arbeit 
und Güter bedrohen und trifft Massregeln zur Bekämpfung solcher Schäden.

2) Er wendet seine besondere Sorgfalt einer den modernen Bedürfnissen en-
tsprechenden Ausgestaltung des Verkehrswesens zu.

3) Er unterstützt die Rüfeverbauungen, Aufforstungen und Entwässerungen 
und wird allen Bestrebungen zur Erschliessung neuer Verdienstquellen sein 
Augenmerk und seine Förderung zuwenden.

Art. 21

Dem Staate steht das Hoheitsrecht über die Gewässer nach Massgabe der 
hierüber bestehenden und zu erlassenden Gesetze zu. Die Benützung, Leitung und 
Abwehr der Gewässer soll auf gesetzlichem Wege unter Bedachtnahme auf die 
Entwicklung der Technik geregelt und gefördert werden. Das Elektrizitätsrecht 
ist gesetzlich zu regeln.

Art. 22

Der Staat übt die Hoheit über Jagd, Fischerei und Bergwesen aus und schützt 
bei Erlassung der diesbezüglichen Gesetze die Interessen der Landwirtschaft 
und der Gemeindefi nanzen.

Art. 23

Die Regelung des Münz- und öffentlichen Kreditwesens ist Sache des 
Staates.
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Art. 18

Państwo troszczy się o publiczną opiekę zdrowotną, wspiera opiekę nad cho-
rymi i dąży, za pomocą ustaw, do zwalczania alkoholizmu, jak i do leczenia osób 
nadużywających alkoholu oraz do zwalczania zjawiska uchylania się od pracy. 

Art. 19

1. Państwo chroni prawo do pracy i pracujących, w szczególności kobiety 
pracujące w przemyśle i rzemiośle oraz pracujących nieletnich. 

2. Niedziela i dni świąteczne uznane przez państwo, zgodnie z regulacjami 
dotyczącymi tych dni, są ofi cjalnie dniami wypoczynku. 

Art. 20

1. W celu podniesienia zdolności do zatrudnienia i dbałości o interesy gospo-
darcze państwo wspiera rolnictwo i gospodarkę na obszarach alpejskich. Promuje 
w szczególności ubezpieczenia przeciw szkodom zagrażającym pracy i dobrom 
oraz podejmuje działania, aby te szkody zwalczać. 

2. Państwo zwraca szczególną uwagę na potrzeby ukształtowania komunika-
cji odpowiadającej nowoczesnym potrzebom.

3. Państwo wspiera wznoszenie zabezpieczeń, zalesianie i osuszanie, kieruje 
wszystkie dążenia i popiera pozyskiwanie nowych źródeł dochodu. 

Art. 21

Państwu przysługuje zwierzchnie prawo w stosunku do zbiorników wodnych 
według istniejących i wydawanych ustaw. Ich wykorzystanie, zarządzanie nimi 
i ochrona powinny zostać uregulowane na drodze ustawowej przy uwzględnieniu 
postępu technicznego. Prawo dotyczące energetyki jest uregulowane ustawowo. 

Art. 22

Państwo wykonuje władzę zwierzchnią odnośnie do polowań, rybołówstwa 
i górnictwa. Przy wydawaniu praw dotyczących tych dziedzin chroni się interesy 
rolnictwa i fi nansów gmin.

Art. 23

Regulacja systemu monetarnego i publicznego systemu kredytowego jest 
kompetencją państwa.
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Art. 24

1) Der Staat sorgt im Wege zu erlassender Gesetze für eine gerechte 
Besteuerung unter Freilassung eines Existenzminimums und mit stärkerer 
Heranziehung höherer Vermögen oder Einkommen.

2) Die fi nanzielle Lage des Staates ist nach Tunlichkeit zu heben und es ist 
besonders auf die Erschliessung neuer Einnahmsquellen zur Bestreitung der öf-
fentlichen Bedürfnisse Bedacht zu nehmen.

Art. 25

Das öffentliche Armenwesen ist Sache der Gemeinden nach Massgabe der 
besonderen Gesetze. Der Staat übt jedoch die Oberaufsicht hierüber aus. Er kann 
den Gemeinden, insbesonders zur zweckmässigen Versorgung von Waisen, 
Geisteskranken, Unheilbaren und Altersschwachen geeignete Beihilfen leisten.

Art. 26

Der Staat unterstützt und fördert das Kranken-, Alters-, Invaliden- und Bran
dschadenversicherungswesen.

Art. 27

1) Der Staat sorgt für ein rasches, das materielle Recht schützendes Prozess- 
und Vollstreckungsverfahren, ebenso für eine den gleichen Grundsätzen ange-
passte Verwaltungsrechtspfl ege.

2) Die berufsmässige Ausübung der Parteienvertretung ist gesetzlich zu re-
geln.

IV. Hauptstück14: Von den allgemeinen Rechten und Pfl ichten 
der Landesangehörigen15,16

Art. 27 bis17

1) Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.
2) Niemand darf unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 

unterworfen werden.

Art. 27 ter18

1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben.
2) Die Todesstrafe ist verboten.

14  Überschrift vor Art. 27 bis eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 267.
15  „Unter dem von der Verfassung verwendeten Begriff ‘Landesangehörige’ sind alle Personen 

mit liechtensteinischem Landesbürgerrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu verstehen”. (LGBl. 
1971 Nr. 22).

16  Überschrift vor Art. 27 bis eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 267.
17  Art. 27 bis eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 267.
18  Art. 27 ter eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 267.
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Art. 24

1. Państwo troszczy się, wydając ustawy, o sprawiedliwe opodatkowanie po-
przez zwolnienie od podatku dochodów niższych niż minimum egzystencji i po-
przez większe opodatkowanie wyższych dochodów lub majątków. 

2. Sytuację fi nansową państwa należy w rozsądny sposób poprawiać, szcze-
gólnie powinno się o to dbać poprzez uzyskanie nowych źródeł dochodu w celu 
pokrycia potrzeb publicznych. 

Art. 25

Publiczna opieka nad ubogimi jest, na mocy odpowiednich ustaw, sprawą 
gmin. Państwo wykonuje jednak nad tym zwierzchnictwo. Może ono pomagać 
gminom, udzielając stosownych zapomóg, szczególnie dla sierot, osób chorych 
psychicznie, nieuleczalnie chorych, jak też dla osób w podeszłym wieku. 

Art. 26

Państwo wspiera i promuje ubezpieczenia chorobowe, emerytalne, ubezpie-
czenia na wypadek kalectwa oraz szkód powstałych w wyniku pożarów. 

Art. 27

1. Państwo dba o zapewnienie szybkiego postępowania procesowego i egze-
kucyjnego, które chronią prawo materialne, jak również dba o zasady sądownic-
twa administracyjnego.

2. Zawodowe wykonywanie przedstawicielstwa politycznego jest uregulowa-
ne ustawowo. 

ROZDZIAŁ IV15: Prawa powszechne i obowiązki obywateli16,17 

Art. 27 bis18

1. Godność człowieka należy szanować i chronić.
2. Nikt nie może być poddany nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu lub 

tego typu karze. 

Art. 27 ter19

1. Każdy człowiek ma prawo do życia.
2. Kara śmierci jest zakazana.

15  Nagłówek przed art. 27 bis włączony przez DUL z 2005 r., nr 267. 
16  „Przez używane w Konstytucji pojęcie obywatel rozumie się wszystkie osoby posiadające 

prawa obywatelskie Liechtensteinu bez względu na płeć” (DUL, 1971 r., nr 22).
17  Nagłówek przed artykułem 27 bis włączony przez DUL z 2005 r., nr 267.
18  Art. 27 bis włączony przez DUL z 2005 r., nr 267.
19  Art. 27 ter włączony przez DUL z 2005 r., nr 267.
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Art. 28

1) Jeder Landesangehörige19 hat das Recht, sich unter Beobachtung der nähe-
ren gesetzlichen Bestimmungen an jedem Orte des Staatsgebietes frei niederzu-
lassen und Vermögen jeder Art zu erwerben.

2) Die Niederlassungsrechte der Ausländer werden durch die Staatsverträge, 
allenfalls durch das Gegenrecht bestimmt.

3) Der Aufenthalt innerhalb der Grenzen des Fürstentums verpfl ichtet 
zur Beobachtung der Gesetze desselben und begründet den Schutz nach der 
Verfassung und den übrigen Gesetzen.

Art. 29

1) Die staatsbürgerlichen Rechte stehen jedem Landesangehörigen20 nach den 
Bestimmungen dieser Verfassung zu.

2) In Landesangelegenheiten stehen die politischen Rechte allen 
Landesangehörigen21 zu, die das 18. Lebensjahr vollendet, im Lande ordentlichen 
Wohnsitz haben und nicht im Wahl- und Stimmrecht eingestellt sind22.

Art. 30

Über Erwerb und Verlust des Staatsbürgerrechtes bestimmen die Gesetze.

Art. 31

1) Alle Landesangehörigen23 sind vor dem Gesetze gleich. Die öffentlichen 
Ämter sind ihnen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gleich zu-
gänglich.

2) Mann und Frau sind gleichberechtigt24,25

3) Die Rechte der Ausländer werden zunächst durch die Staatsverträge und in 
Ermangelung solcher durch das Gegenrecht bestimmt26.

19  „Unter dem von der Verfassung verwendeten Begriff ‘Landesangehörige’ sind alle Personen 
mit liechtensteinischem Landesbürgerrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu verstehen”. (LGBl. 
1971 Nr. 22).

20  „Unter dem von der Verfassung verwendeten Begriff ‘Landesangehörige’ sind alle Personen 
mit liechtensteinischem Landesbürgerrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu verstehen”. (LGBl. 
1971 Nr. 22).

21  „Unter dem von der Verfassung verwendeten Begriff ‘Landesangehörige’ sind alle Personen 
mit liechtensteinischem Landesbürgerrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu verstehen”. (LGBl. 
1971 Nr. 22).

22  Art. 29 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2000 Nr. 55.
23  „Unter dem von der Verfassung verwendeten Begriff ‘Landesangehörige’ sind alle Personen 

mit liechtensteinischem Landesbürgerrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu verstehen”. (LGBl. 
1971 Nr. 22).

24  Art. 31 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 1992 Nr. 81.
25  „Über die Anpassung des geltenden Rechts an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 

bestimmen die Gesetze”. (LGBl. 1992 Nr. 81).
26  Art. 31 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 1992 Nr. 81.
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Art. 28

1. Każdy obywatel20 ma prawo, uwzględniając ustawowe postanowienia, do 
swobodnego osiedlania się w każdym miejscu terytorium państwowego i naby-
wania majątku każdego rodzaju.

2. Prawo do osiedlania się cudzoziemców zostało określone poprzez umowy 
państwowe, ewentualnie poprzez zasadę wzajemności.

3. Pobyt w granicach Księstwa zobowiązuje do przestrzegania prawa tegoż 
i uzasadnia ochronę według Konstytucji i pozostałych praw. 

Art. 29

1. Prawa obywatelskie przysługują każdemu obywatelowi21 według postano-
wień tej Konstytucji.

2. W sprawach państwa prawa polityczne przysługują wszystkim obywate-
lom22, którzy ukończyli 18. rok życia, posiadają w kraju stałe miejsce zamieszka-
nia i nie mają zawieszonego prawa wyborczego i prawa do głosowania23.

Art. 30

O nabyciu i utracie praw obywatelskich postanawiają ustawy. 

Art. 31

1. Wszyscy obywatele24 są równi wobec prawa. Posiadają oni równy dostęp do 
sprawowania urzędów publicznych przy zachowaniu postanowień ustawowych.

2. Mężczyzna i kobieta są równouprawnieni25,26.
3. Prawa obcokrajowców są określone najpierw poprzez umowy państwowe, 

a w wypadku braku takich poprzez zasadę wzajemności27.

20  „Przez używane w Konstytucji pojęcie obywatel rozumie się wszystkie osoby posiadające 
prawa obywatelskie Liechtensteinu bez względu na płeć” (DUL, 1971 r., nr 22).

21  „Przez używane w Konstytucji pojęcie obywatel rozumie się wszystkie osoby posiadające 
prawa obywatelskie Liechtensteinu bez względu na płeć” (DUL, 1971 r., nr 22).

22  „Przez używane w Konstytucji pojęcie obywatel rozumie się wszystkie osoby posiadające 
prawa obywatelskie Liechtensteinu bez względu na płeć” (DUL, 1971 r., nr 22).

23  Art. 29, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 2000 r., nr 55.
24  „Przez używane w Konstytucji pojęcie obywatel rozumie się wszystkie osoby posiadające 

prawa obywatelskie Liechtensteinu bez względu na płeć” (DUL, 1971 r., nr 22).
25  Art. 31, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 1992 r., nr 81.
26  „O dostosowaniu obowiązującego prawa do równouprawnienia kobiet i mężczyzn postana-

wiają ustawy” (DUL z 1992 r., nr 81).
27  Art. 31, ustęp 3 zmieniony przez DUL z 1992 r., nr 81.
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Art. 32

1) Die Freiheit der Person, das Hausrecht und das Brief- und Schriftengeheimnis 
sind gewährleistet.

2) Ausser den vom Gesetze bestimmten Fällen und der durch das Gesetz 
bestimmten Art und Weise darf weder jemand verhaftet oder in Haft behalten, 
noch eine Hausdurchsuchung oder Durchsuchung von Personen, Briefen oder 
Schriften oder eine Beschlagnahme von Briefen oder Schriften vorgenommen 
werden.

3) Ungesetzlich oder erwiesenermassen unschuldig Verhaftete und unschul-
dig Verurteilte haben Anspruch auf volle vom Staate zu leistende, gerichtlich zu 
bestimmende Entschädigung. Ob und inwieweit dem Staate ein Rückgriffsrecht 
gegen Dritte zusteht, bestimmen die Gesetze.

Art. 33

1) Niemand darf seinem ordentlichen Richter entzogen, Ausnahmsgerichte 
dürfen nicht eingeführt werden.

2) Strafen dürfen nur in Gemässheit der Gesetze angedroht oder verhängt 
werden.

3) In allen Strafsachen ist dem Angeschuldigten das Recht der Verteidigung 
gewährleistet.

Art. 34

1) Die Unverletzlichkeit des Privateigentums ist gewährleistet; Konfi skationen 
fi nden nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen statt.

2) Das Urheberrecht ist gesetzlich zu regeln.

Art. 35

1) Wo es das öffentliche Wohl erheischt, kann die Abtretung oder Belastung 
jeder Art von Vermögen gegen angemessene, streitigenfalls durch den Richter 
festzusetzende Schadloshaltung verfügt werden.

2) Das Enteignungsverfahren wird durch das Gesetz bestimmt.

Art. 36

Handel und Gewerbe sind innerhalb der gesetzlichen Schranken frei; die 
Zulässigkeit ausschliesslicher Handels- und Gewerbeprivilegien für eine bestim-
mte Zeit wird durch das Gesetz geregelt.

Art. 37

1) Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist jedermann gewährleistet.
2) Die römisch-katholische Kirche ist die Landeskirche und geniesst als sol-

che den vollen Schutz des Staates; anderen Konfessionen ist die Betätigung ihres 
Bekenntnisses und die Abhaltung ihres Gottesdienstes innerhalb der Schranken 
der Sittlichkeit und der öffentlichen Ordnung gewährleistet.
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Art. 32

1. Zagwarantowane są: wolność osobista, nienaruszalność mieszkania i ta-
jemnica korespondencji.

2. Poza przypadkami i sposobami określonymi przez ustawę nikt nie może 
być aresztowany ani zatrzymany w areszcie, nie może być dokonane przeszuka-
nie domu, rewizja osobista, naruszenie korespondencji lub jej konfi skata. 

3. Osoby bezprawnie lub, jeśli się stwierdzi, niesłusznie aresztowane albo 
niewinnie skazane mają prawo do pełnego odszkodowania od państwa, okre-
ślonego na drodze sądowej. Ustawy określają, czy państwu przysługuje, i jak 
dalece, prawo do odszkodowania od osób trzecich. 

Art. 33

1. Nikt nie może zostać pozbawiony dostępu do sądu powszechnego. Nie 
mogą być wprowadzone sądy wyjątkowe.

2. Kary mogą grozić, i być wymierzone, tylko na podstawie istniejących 
ustaw.

3. We wszystkich sprawach karnych oskarżonemu gwarantuje się prawo do 
obrony.

Art. 34

1. Zagwarantowana jest nienaruszalność własności prywatnej. Konfi skaty 
mają miejsce tylko w przypadkach określonych przez ustawę. 

2. Prawo autorskie jest prawnie uregulowane.

Art. 35

1. Cesja lub obciążenie majątku każdego rodzaju może nastąpić tam, gdzie 
wymaga tego dobro publiczne, w przypadku spraw spornych decyzję podejmuje 
sąd. 

2. Postępowanie wywłaszczeniowe jest określone przez ustawę.

Art. 36

Wolność działalności handlowej i przemysłowej funkcjonuje na zasadach 
określonych ustawą. Ustawowo uregulowane jest dopuszczenie wyłącznych 
przywilejów handlowych i przemysłowych na określony czas. 

Art. 37

1. Każdemu gwarantuje się wolność wiary i sumienia.
2. Kościół rzymskokatolicki jest Kościołem państwowym i cieszy się jako 

taki pełną ochroną państwa. Innym wyznaniom gwarantuje się swobodne dzia-
łanie i sprawowanie kultu w ramach określonych przez moralność i porządek 
publiczny.
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Art. 38

Das Eigentum und alle anderen Vermögensrechte der Religionsgesellschaften 
und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke 
bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögenheiten sind gewährlei-
stet. Die Verwaltung des Kirchengutes in den Kirchgemeinden wird durch ein 
besonderes Gesetz geregelt; vor dessen Erlassung ist das Einvernehmen mit der 
kirchlichen Behörde zu pfl egen.

Art. 39

Der Genuss der staatsbürgerlichen und politischen Rechte ist vom 
Religionsbekenntnisse unabhängig; den staatsbürgerlichen Pfl ichten darf durch 
denselben kein Abbruch geschehen.

Art. 40

Jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche Darstellung 
innerhalb der Schranken des Gesetzes und der Sittlichkeit seine Meinung frei 
zu äussern und seine Gedanken mitzuteilen; eine Zensur darf nur öffentlichen 
Aufführungen und Schaustellungen gegenüber stattfi nden.

Art. 41

Das freie Vereins- und Versammlungsrecht ist innerhalb der gesetzlichen 
Schranken gewährleistet.

Art. 42

Das Petitionsrecht an den Landtag und den Landesausschuss ist gewährleistet 
und es steht nicht nur einzelnen in ihren Rechten oder Interessen Betroffenen, 
sondern auch Gemeinden und Korporationen zu, ihre Wünsche und Bitten durch 
ein Mitglied des Landtages daselbst vorbringen zu lassen.

Art. 43

Das Recht der Beschwerdeführung ist gewährleistet. Jeder Landesangehörige27 
ist berechtigt, über das seine Rechte oder Interessen benachteiligende verfas-
sungs-, gesetz- oder verordnungswidrige Benehmen oder Verfahren einer 
Behörde bei der ihr unmittelbar vorgesetzten Stelle Beschwerde zu erheben und 
dies nötigenfalls bis zur höchsten Stelle zu verfolgen, soweit nicht eine gesetzli-
che Beschränkung des Rechtsmittelzuges entgegensteht. Wird die eingebrachte 
Beschwerde von der vorgesetzten Stelle verworfen, so ist diese verpfl ichtet, dem 
Beschwerdeführer die Gründe ihrer Entscheidung zu eröffnen.

27  „Unter dem von der Verfassung verwendeten Begriff ‘Landesangehörige’ sind alle Personen 
mit liechtensteinischem Landesbürgerrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu verstehen”. (LGBl. 
1971 Nr. 22).
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Art. 38

Gwarantowane są własność i wszystkie inne prawa majątkowe wspólnot reli-
gijnych oraz stowarzyszeń religijnych dotyczące ich instytucji, fundacji i pozo-
stałych jednostek organizacyjnych działających na rzecz kultury, oświaty i do-
broczynności. Administracja dobrami kościelnymi w parafi ach powinna zostać 
uregulowana specjalną ustawą, przed której wydaniem należy zadbać o porozu-
mienie z władzami kościelnymi. 

Art. 39

Korzystanie z praw obywatelskich i politycznych jest niezależne od wyzna-
nia religijnego; obowiązki obywatelskie nie mogą być z powodu tych wyznań 
ograniczone. 

Art. 40

Każdy ma prawo do wolnego wyrażania swoich opinii i myśli poprzez słowo, 
pismo, druk lub przedstawienie w formie obrazu, o ile następuje to w ramach 
prawa i moralności. Cenzura może zaistnieć jedynie w przypadku publicznych 
wystąpień i przedstawień. 

Art. 41

Gwarantuje się wolność zrzeszania się i zgromadzeń w ramach określonych 
ustawami.

Art. 42

Zagwarantowane jest prawo do wniesienia petycji do Landtagu i Komitetu 
Krajowego, przysługuje ono nie tylko pojedynczym osobom, do których praw 
i interesów się odnoszą, lecz także gminom i korporacjom, które chcą wnieść 
swoje życzenia i prośby poprzez członka Landtagu. 

Art. 43

Zagwarantowane jest prawo do wniesienia zażalenia. Każdy obywatel28 jest 
uprawniony do wniesienia skargi na zachowanie lub postępowanie władz, które 
byłoby sprzeczne z Konstytucją, ustawą lub zarządzeniem. W razie potrzeby 
może ono być zaskarżone do najwyższej instancji. Jest to możliwe tak dalece, 
jak dalece nie będzie stało na przeszkodzie ustawowe ograniczenie środków 
prawnych. Jeśli instancja wyższa odrzuci wniesioną skargę, wówczas jest zo-
bowiązana do złożenia wyjaśnienia, składającemu zażalenie, powodów swojego 
rozstrzygnięcia. 

28  „Przez używane w Konstytucji pojęcie obywatel rozumie się wszystkie osoby posiadające 
prawa obywatelskie Liechtensteinu bez względu na płeć” (DUL, 1971 r., nr 22).
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Art. 44

1) Jeder Waffenfähige ist bis zum zurückgelegten 60. Lebensjahre im Falle 
der Not zur Verteidigung des Vaterlandes verpfl ichtet.

2) Ausser diesem Falle dürfen bewaffnete Formationen nur insoweit ge-
bildet und erhalten werden, als es zur Versehung des Polizeidienstes und zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung im Innern notwendig erscheint. Die näheren 
Bestimmungen hierüber trifft die Gesetzgebung.

V. Hauptstück: Vom Landtage

Art. 45

1) Der Landtag ist das gesetzmässige Organ der Gesamtheit der 
Landesangehörigen28 und als solches berufen, nach den Bestimmungen dieser 
Verfassung die Rechte und Interessen des Volkes im Verhältnis zur Regierung 
wahrzunehmen und geltend zu machen und das Wohl des Fürstlichen Hauses 
und des Landes mit treuer Anhänglichkeit an die in dieser Verfassung niederge-
legten Grundsätze möglichst zu fördern.

2) Die dem Landtage zukommenden Rechte können nur in der gesetzlich kon-
stituierten Versammlung desselben ausgeübt werden.

Art. 46

1) Der Landtag besteht aus 25 Abgeordneten, die vom Volke im Wege 
des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Stimmrechtes nach dem 
Verhältniswahlsystem gewählt werden. Das Oberland und Unterland bilden je 
einen Wahlbezirk. Von den 25 Abgeordneten entfallen 15 auf das Oberland und 
10 auf das Unterland29.

2) Mit den 25 Abgeordneten werden in jedem Wahlbezirk auch stellvertreten-
de Abgeordnete gewählt. Auf jeweils drei Abgeordnete in einem Wahlbezirk ste-
ht jeder Wählergruppe ein stellvertretender Abgeordneter zu, jedoch mindestens 
einer, wenn eine Wählergruppe in einem Wahlkreis ein Mandat erreicht30.

3) Die Mandatszuteilung erfolgt unter den Wählergruppen, die wenigstens acht 
Prozent der im ganzen Land abgegebenen gültigen Stimmen erreicht haben31.

4) Die Mitglieder der Regierung und der Gerichte können nicht gleichzeitig 
Mitglieder des Landtages sein32.

5) Das Nähere über die Durchführung der Wahl wird durch ein besonderes 
Gesetz geregelt33.

28  „Unter dem von der Verfassung verwendeten Begriff ‘Landesangehörige’ sind alle Personen 
mit liechtensteinischem Landesbürgerrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu verstehen”. (LGBl. 
1971 Nr. 22).

29  Art. 46 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 1988 Nr. 11.
30  Art. 46 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 1994 Nr. 46 und berichtigt durch LGBl. 1994 Nr. 56.
31  Art. 46 Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 1973 Nr. 49.
32  Art. 46 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 1997 Nr. 46.
33  Art. 46 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 1997 Nr. 46.
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Art. 44

1. Każda osoba zdolna do noszenia broni jest zobowiązana w razie potrzeby, 
do ukończenia 60. roku życia, do obrony ojczyzny.

2. Poza tym przypadkiem formacje uzbrojone mogą być tworzone i utrzy-
mywane tylko w tym celu, aby sprawować służbę policyjną albo utrzymywać 
porządek wewnętrzny. Bliższe postanowienia w tym zakresie określa ustawo-
dawstwo.

ROZDZIAŁ V: Landtag

Art. 45

1. Landtag jest regularnym organem reprezentującym ogół obywateli29 i jako 
taki powołany został, według postanowień tej Konstytucji, aby strzec i docho-
dzić praw i interesów narodu wobec rządu. Funkcjonuje on także na rzecz do-
bra Domu Książęcego i kraju, będąc wiernie przywiązanym do spisanych w tej 
Konstytucji zasad i możliwie je wspierając. 

2. Prawa przysługujące Landtagowi mogą być wykonywane tylko podczas 
ustawowo ukonstytuowanego zgromadzenia.

Art. 46

1. Landtag składa się z 25 deputowanych, którzy są wybrani przez naród 
w powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborach na podstawie pro-
porcjonalnego systemu wyborczego. Oberland i Unterland tworzą osobne okręgi 
wyborcze. Z 25 deputowanych 15 przypada na Oberland, a 10 na Unterland30.

2. Razem z 25 deputowanymi w każdym okręgu wyborczym wybierani są 
zastępcy deputowanych. Na każdych trzech deputowanych w okręgu wyborczym 
każdej grupie wyborców (partii) przysługuje jeden zastępca. Jeśli dana grupa 
wyborców (partia) zdobyła w okręgu wyborczym jeden mandat, przysługuje jej 
jeden zastępca31.

3. Podział mandatów następuje między grupy wyborców, które osiągnęły 
w całym kraju co najmniej 8 procent oddanych, ważnych głosów32.

4. Członkowie rządu i sędziowie nie mogą być równocześnie członkami 
Landtagu33.

5. Dokładniejsze przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów uregulowa-
ne są poprzez specjalną ustawę34.

29  „Przez używane w Konstytucji pojęcie obywatel rozumie się wszystkie osoby posiadające 
prawa obywatelskie Liechtensteinu bez względu na płeć” (DUL, 1971 r., nr 22).

30  Art. 46, ustęp 1 zmieniony przez DUL z 1988 r., nr 11.
31  Art. 46, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 1994 r., nr 46 i sprostowany przez DUL z 1994 r., 

nr 56.
32  Art. 46, ustęp 3 wprowadzony przez DUL z 1973 r., nr 49.
33  Art. 46, ustęp 4 zmieniony przez DUL z 1997 r., nr 46.
34  Art. 46, ustęp 5 wprowadzony przez DUL z 1997 r., nr 46.
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Art. 47

1) Die Mandatsdauer zum Landtag beträgt vier Jahre mit der Massgabe, 
dass die ordentlichen Landtagswahlen jeweils im Februar oder März je-
nes Kalenderjahres stattfi nden, in welches das Ende des vierten Jahres fällt. 
Wiederwahl ist zulässig34.

2) Aufgehoben35.

Art. 48

1) Der Landesfürst hat, mit der im folgenden Absatze normierten Ausnahme, 
das Recht, den Landtag einzuberufen, zu schliessen und aus erheblichen Gründen, 
die der Versammlung jedesmal mitzuteilen sind, auf drei Monate zu vertagen 
oder ihn aufzulösen. Eine Vertagung, Schliessung oder Aufl ösung kann nur vor 
dem versammelten Landtage ausgesprochen werden36.

2) Über begründetes, schriftliches Verlangen von wenigstens 1 000 wahlbe-
rechtigten Landesbürgern oder über Gemeindeversammlungsbeschluss von min-
destens drei Gemeinden ist der Landtag einzuberufen37.

3) Unter den gleichen Voraussetzungen wie in vorstehendem Absatze können 
1 500 wahlberechtigte Landesbürger oder vier Gemeinden durch Gemeindevers
ammlungsbeschlüsse eine Volksabstimmung über die Aufl ösung des Landtages 
verlangen38.

Art. 49

1) Die regelmässige Einberufung des Landtages fi ndet zu Anfang eines jeden 
Jahres mittelst landesfürstlicher Verordnung unter Bezeichnung von Ort, Tag 
und Stunde der Versammlung statt.

2) Innerhalb des Jahres ordnet der Präsident die Sitzungen an.
3) Nach Ablauf einer Vertagungsfrist hat die Wiedereinberufung innerhalb 

eines Monates durch fürstliche Verordnung zu geschehen.
4) Die stellvertretenden Abgeordneten haben bei Behinderung eines 

Abgeordneten ihrer Wählergruppe an einzelnen oder mehreren aufeinanderfol-
genden Sitzungen in Stellvertretung des verhinderten Abgeordneten mit Sitz und 
Stimme teilzunehmen39.

Art. 50

Wird der Landtag aufgelöst, so muss binnen sechs Wochen eine neue Wahl 
angeordnet werden. Die neugewählten Abgeordneten sind sodann binnen 14 
Tagen einzuberufen.

34  Art. 47 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 1958 Nr. 1.
35  Art. 47 Abs. 2 aufgehoben durch LGBl. 1997 Nr. 46.
36  „Art. 48 Abs. 1 der Verfassung wird dahin ausgelegt, dass im Falle der Aufl ösung des Land-

tages durch den Fürsten eine vierjährige Mandatsdauer des aus den Neuwahlen hervorgegangenen 
Landtages beginnt”. (LGBl. 1929 Nr. 5).

37  Art. 48 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 1947 Nr. 55 und LGBl. 1984 Nr. 27.
38  Art. 48 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 1947 Nr. 55 und LGBl. 1984 Nr. 27.
39  Art. 49 Abs. 4 eingefügt durch LGBl. 1939 Nr. 3.
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Art. 47

1. Kadencja Landtagu wynosi 4 lata z zastrzeżeniem, że wybory powszechne 
do Landtagu odbywają się każdorazowo w lutym lub w marcu tego roku kalen-
darzowego, w którym przypada koniec czwartego roku kadencji. Dopuszczalny 
jest ponowny wybór35.

2. Zniesiono36.

Art. 48

1. Książę ma prawo, z wyjątkami unormowanymi w następnych ustępach, 
zwołać Landtag, zamknąć go i z ważnych powodów – o których powiadamia 
Zgromadzenie za każdym razem – odroczyć go na okres 3 miesięcy lub rozwią-
zać. Odroczenie, zamknięcie lub rozwiązanie może zostać ogłoszone tylko przed 
zebranym Landtagiem37. 

2. Landtag może być zwołany na uzasadnione pisemne żądanie przynajmniej 
1000 uprawnionych do głosowania obywateli Księstwa, lub na podstawie uchwa-
ły co najmniej 3 zgromadzeń gminnych38.

3. Pod takimi samymi warunkami jak wymieniono w poprzednim ustępie 
1500 uprawnionych do głosowania obywateli, lub 4 gminy na podstawie uchwał 
zgromadzeń gminnych, mogą zażądać rozwiązania Landtagu39. 

Art. 49

1. Regularne zwoływanie Landtagu odbywa się na początku każdego roku po-
przez zarządzenie książęce określające miejsce, dzień i godzinę Zgromadzenia. 

2. W ciągu roku posiedzenia zarządza przewodniczący Landtagu.
3. Po upływie okresu odroczenia ponowne zwołanie Landtagu musi nastąpić 

na mocy książęcego zarządzenia, w ciągu miesiąca.
4. Zastępcy deputowanych, w razie upośledzenia (choroby) deputowanego 

swej grupy wyborczej (partii), mają brać udział w pojedynczych lub w wielu na-
stępujących po sobie posiedzeniach w zastępstwie deputowanych niemogących 
w nich uczestniczyć. Posiadają oni prawo do miejsca i głosu40. 

Art. 50

Jeśli Landtag zostanie rozwiązany, to w ciągu 6 tygodni muszą zostać zarzą-
dzone nowe wybory. Nowo wybrani deputowani muszą zostać następnie zwołani 
w ciągu 14 dni. 

35  Art. 47, ustęp 1 zmieniony przez DUL z 1958 r., nr 1.
36  Art. 47, ustęp 2 zniesiony przez DUL z 1997 r., nr 46.
37  „Art. 48, ustęp 1 Konstytucji jest w ten sposób interpretowany, że w przypadku rozwiązania 

Landtagu przez Księcia rozpoczyna się 4-letnia kadencja wyłonionego w nowych wyborach Land-
tagu” (DUL z 1929 r., nr 5).

38  Art. 48, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 1947 r., nr 55 i DUL z 1984 r., nr 27.
39  Art. 48, ustęp 3 zmieniony przez DUL z 1947 r., nr 55 i DUL z 1984 r., nr 27.
40  Art. 49, ustęp 4 wprowadzony przez DUL z 1939 r., nr 3.
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Art. 5140

1) Im Thronfolgefall ist der Landtag innerhalb 30 Tagen zu einer ausserorden-
tlichen Sitzung zwecks Entgegennahme der im Art. 13 vorgesehenen Erklärung 
des Landesfürsten und Leistung der Erbhuldigung einzuberufen.

2) Ist eine Aufl ösung vorhergegangen, so sind die Neuwahlen so zu beschleu-
nigen, dass die Einberufung spätestens auf den vierzigsten Tag nach der einge-
tretenen Thronfolge erfolgen kann.

Art. 52

1) Der Landtag wählt in seiner ersten gesetzmässig einberufenen Sitzung 
unter Leitung eines Altersvorsitzenden für das laufende Jahr zur Leitung der 
Geschäfte aus seiner Mitte einen Präsidenten und einen Stellvertreter desselben.

2) Aufgehoben41.

Art. 5342

Die Abgeordneten haben auf die ergangene Einberufung persönlich am Sitze 
der Regierung zu erscheinen. Ist ein Abgeordneter am Erscheinen verhindert, so 
hat er unter Angabe des Hinderungsgrundes rechtzeitig die Anzeige bei der er-
sten Einberufung an die Regierung und hernach an den Präsidenten zu erstatten. 
Ist das Hindernis bleibend, so hat eine Ergänzungswahl stattzufi nden, falls nach 
dem Nachrückungssystem kein Ersatz geschaffen werden kann.

Art. 54

1) Der Landtag wird vom Landesfürsten in eigener Person oder durch einen 
Bevollmächtigten mit angemessener Feierlichkeit eröffnet. Sämtliche neu ein-
getretene Mitglieder legen folgenden Eid in die Hände des Fürsten oder seines 
Bevollmächtigten ab:

„Ich gelobe, die Staatsverfassung und die bestehenden Gesetze zu halten und 
in dem Landtage das Wohl des Vaterlandes ohne Nebenrücksichten nach bestem 
Wissen und Gewissen zu fördern, so wahr mir Gott helfe!”

2) Später eintretende Mitglieder legen diesen Eid in die Hände des Präsidenten 
ab.

Art. 55

Der Landtag wird vom Fürsten in eigener Person oder durch einen 
Bevollmächtigten geschlossen.

40  Art. 51 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
41  Art. 52 Abs. 2 aufgehoben durch LGBl. 1989 Nr. 71.
42  Art. 53 abgeändert durch LGBl. 1939 Nr. 3.
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Art. 5141

1. W wypadku wstąpienia na tron przez nowego władcę Landtag jest zwołany 
w ciągu 30 dni na nadzwyczajne posiedzenie w celu przyjęcia, przewidzianego 
w art. 13, ślubowania Księcia i złożenia mu hołdu. 

2. Jeśli do rozwiązania Landtagu doszło wcześniej, to nowe wybory są w ten 
sposób przyspieszone, aby jego zwołanie mogło nastąpić najpóźniej w 40. dniu 
po wstąpieniu na tron nowego władcy. 

Art. 52

1. Podczas swego pierwszego regularnego posiedzenia Landtag – pod prze-
wodnictwem najstarszego wiekiem deputowanego – wybiera ze swego grona na 
najbliższy rok przewodniczącego i jego zastępcę.

2. Zniesiono42. 

Art. 5343

Deputowani mają stawić się na ogłoszone wezwanie na posiedzenie Landtagu. 
Jeśli deputowany nie może uczestniczyć w posiedzeniu, powinien powiadomić 
o powodach tej absencji rząd, a następnie przewodniczącego Landtagu. Jeśli po-
wody absencji są ciągle aktualne, wówczas muszą odbyć się wybory uzupełnia-
jące – ale tylko w przypadku jeśli poprzez system zastępstwa deputowanych nie 
znajdzie się zastępca. 

Art. 54

1. Posiedzenie Landtagu jest otwierane przez Księcia, we własnej osobie, lub 
jego pełnomocnika w odpowiednio uroczysty sposób. Wszyscy nowo wybrani 
członkowie parlamentu składają, na ręce Księcia lub jego pełnomocnika, nastę-
pującą przysięgę: 

„Ślubuję uroczyście dotrzymywać postanowień Konstytucji państwa i istnie-
jących praw oraz bezwględnie popierać w Landtagu działania na rzecz pomyśl-
ności ojczyzny według najlepszej wiedzy i sumienia, tak mi dopomóż Bóg”.

2. Członkowie Landtagu, uzupełniający jego skład w późniejszym czasie, 
składają przysięgę na ręce przewodniczącego Landtagu. 

Art. 55

Posiedzenie Landtagu jest zamykane przez Księcia, we własnej osobie, lub 
przez jego pełnomocnika. 

41  Art. 51 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
42  Art. 52, ustęp 2 zniesiony przez DUL z 1989 r., nr 71.
43  Art. 53 zmieniony przez DUL z 1939 r., nr 3.
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Art. 56

1) Kein Abgeordneter darf während der Dauer der Sitzungsperiode ohne 
Einwilligung des Landtages verhaftet werden, den Fall der Ergreifung auf fri-
scher Tat ausgenommen.

2) Im letzteren Falle ist die Verhaftung unter Angabe ihres Grundes unverzüg-
lich zur Kenntnis des Landtages zu bringen, welcher über die Aufrechterhaltung 
der Haft entscheidet. Auf sein Verlangen sind ihm die den Fall betreffenden 
Akten sofort zur Verfügung zu stellen.

3) Erfolgt die Verhaftung eines Abgeordneten zu einer Zeit, während welcher 
der Landtag nicht versammelt ist, so ist hievon ungesäumt dem Landesausschusse 
mit Angabe des Grundes Mitteilung zu machen.

Art. 57

1) Die Mitglieder des Landtages stimmen einzig nach ihrem Eid und ihrer 
Überzeugung. Sie sind für ihre Abstimmungen niemals, für ihre in den Sitzungen 
des Landtages oder seiner Kommissionen gemachten Äusserungen aber nur dem 
Landtage verantwortlich und können hiefür niemals gerichtlich belangt werden.

2) Die Regelung der Disziplinargewalt bleibt der zu erlassenden 
Geschäftsordnung vorbehalten.

Art. 58

1) Zu einem gültigen Beschluss des Landtages ist die Anwesenheit von we-
nigstens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Abgeordneten und die absolute 
Stimmenmehrheit unter den anwesenden Mitgliedern erforderlich, soweit in die-
ser Verfassung oder in der Geschäftsordnung nicht etwas anderes bestimmt wird. 
Das gleiche gilt für Wahlen, die der Landtag vorzunehmen hat.

2) Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, und zwar bei 
Wahlen nach dreimaliger, in allen anderen Angelegenheiten nach einmaliger 
Abstimmung.

Art. 5943

1) Über Wahlbeschwerden entscheidet der Staatsgerichtshof.
2) Der Landtag prüft die Gültigkeit der Wahl seiner Mitglieder und der Wahl 

als solcher auf Grund der Wahlprotokolle und auf Grund etwaiger Entscheidung 
des Staatsgerichtshofes (Validierung).

Art. 60

Der Landtag setzt beschlussweise unter Beobachtung der Bestimmungen die-
ser Verfassung seine Geschäftsordnung fest.

43  Art. 59 abgeändert durch LGBl. 1958 Nr. 1.
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Art. 56

1. Podczas trwania sesji żaden deputowany nie może zostać aresztowany bez 
zgody Landtagu. Nie dotyczy to przypadku przyłapania na gorącym uczynku. 

2. W tym ostatnim przypadku o aresztowaniu należy niezwłocznie powia-
domić Landtag, podając jego powody. Landtag decyduje o utrzymaniu aresz-
towania. Na żądanie Landtagu akta dotyczące sprawy są natychmiast do jego 
dyspozycji.

3. Jeśli aresztowanie deputowanego nastąpi w okresie, gdy Landtag nie ob-
raduje na posiedzeniu, wówczas należy zawiadomić o tym, podając przyczyny, 
Komitet Krajowy. 

Art. 57

1. Członkowie Landtagu głosują jedynie w zgodzie ze swoją przysięgą i prze-
konaniami. Nie są oni nigdy pociągani do odpowiedzialności z powodu swojego 
głosowania i wypowiedzi podczas posiedzeń Landtagu oraz prac swoich komisji. 
Są odpowiedzialni jedynie przed Landtagiem. 

2. Uregulowanie porządku dyscyplinarnego zostaje zastrzeżone poprzez wy-
dany regulamin obrad.

Art. 58

1. Do ważności postanowień Landtagu wymagana jest obecność co najmniej 
2/3 ustawowej liczby deputowanych i absolutna większość głosów wśród obec-
nych deputowanych. Wyjątkiem są sytuacje opisane przez Konstytucję lub regu-
lamin obrad. To samo dotyczy wyborów, o których postanawia Landtag. 

2. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga przewodniczący. W odniesieniu do 
wyborów dzieje się to po trzykrotnym głosowaniu, w innych sprawach po jedno-
krotnym głosowaniu.

Art. 5944

1. O skargach wyborczych rozstrzyga Trybunał Stanu.
2. Landtag sprawdza ważność wyboru swoich członków, i wyborów jako ta-

kich, na podstawie ewentualnego rozstrzygnięcia Trybunału Stanu. 

Art. 60

Landtag ustanawia swój regulamin obrad, biorąc pod uwagę postanowienia 
tej Konstytucji. 

44  Art. 59 zmieniony przez DUL z 1958 r., nr 1.
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Art. 6144

Die Abgeordneten erhalten aus der Landeskasse die durch das Gesetz zu 
bestimmenden Entschädigungen und Reisevergütungen.

Art. 62

Zur Wirksamkeit des Landtages gehören vorzugsweise folgende 
Gegenstände:

a) die verfassungsmässige Mitwirkung an der Gesetzgebung;
b) die Mitwirkung bei Abschliessung von Staatsverträgen (Art. 8);
c) die Festsetzung des jährlichen Voranschlages und die Bewilligung von 

Steuern und anderen öffentlichen Abgaben;
d) die Beschlussfassung über Kredite, Bürgschaften und Anleihen zu Lasten 

des Landes sowie über den An- und Verkauf von Staatsgütern;
e) die Beschlussfassung über den alljährlich von der Regierung über die ge-

samte Staatsverwaltung zu erstattenden Rechenschaftsbericht;
f) die Antragstellung, Beschwerdeführung und Kontrolle bezüglich der 

Staatsverwaltung (Art. 63)45;
g) die Erhebung der Anklage gegen Mitglieder der Regierung wegen 

Verletzung der Verfassung oder sonstiger Gesetze vor dem Staatsgerichtshof46;
h) die Beschlussfassung über ein Misstrauensvotum gegen die Regierung 

oder eines ihrer Mitglieder47.

Art. 63

1) Dem Landtag steht das Recht der Kontrolle über die gesamte Staatsverwaltung 
unter Einschluss der Justizverwaltung zu. Der Landtag übt dieses Recht unter 
anderem durch eine von ihm zu wählende Geschäftsprüfungskommission aus. 
Das Kontrollrecht des Landtages erstreckt sich weder auf die Rechtsprechung der 
Gerichte noch auf die dem Landesfürsten zugewiesenen Tätigkeiten48.

2) Es bleibt ihm jederzeit unbenommen, von ihm wahrgenommene Mängel 
oder Missbräuche in der Staatsverwaltung im Wege der Vorstellung oder 
Beschwerde direkt zur Kenntnis des Landesfürsten oder der Regierung zu brin-
gen und ihre Abstellung zu beantragen. Das Ergebnis der hierüber einzuleiten-
den Untersuchung und die auf Grund derselben getroffene Verfügung ist dem 
Landtage zu eröffnen49.

3) Aufgehoben50

4) Der Regierungsvertreter muss gehört werden und ist verpfl ichtet, 
Interpellationen der Abgeordneten zu beantworten.

44  Art. 61 abgeändert durch LGBl. 1982 Nr. 13.
45  Art. 62 Bst. f abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
46  Art. 62 Bst. g abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
47  Art. 62 Bst. h eingefügt durch LGBl. 2003 Nr. 186.
48  Art. 63 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
49  Art. 63 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
50  Art. 63 Abs. 3 aufgehoben durch LGBl. 1989 Nr. 64.
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Art. 6145

Deputowani otrzymują z kasy państwa przewidzianą ustawowo rekompensa-
tę i zwrot kosztów podróży.

Art. 62

Do uprawnień Landtagu należą w szczególności następujące sprawy:
a) zgodne z Konstytucją współdziałanie w procesie stanowienia prawa;
b) współdziałanie w procesie zawierania umów międzypaństwowych;
c) ustalanie rocznego budżetu wstępnego, uchwalanie podatków i innych wy-

datków publicznych;
d) podejmowanie uchwały o kredytach, poręczeniach i pożyczkach 

obciążających państwo, jak i kupno oraz sprzedaż dóbr państwowych;
e) podejmowanie uchwały o corocznie składanych przez rząd sprawozdaniach 

dotyczących funkcjonowania administracji państwowej;
f) składanie wniosków, wnoszenie oskarżeń i kontrola w stosunku do admi-

nistracji państwowej (art. 63)46;
g) wszczęcie oskarżenia przed Trybunałem Stanu w stosunku do członków 

rządu z powodu naruszenia Konstytucji lub innych ustaw47;
h) powzięcie uchwały o wotum nieufności w stosunku do rządu lub jego 

członka48.

Art. 63

1. Landtagowi przysługuje prawo do kontroli nad ogólną administracją pań-
stwową, łącznie z administracją wymiaru sprawiedliwości. Landtag wykonuje 
to prawo m.in. przez wybieraną spośród niego Komisję Kontroli. Prawo kontroli, 
którym dysponuje Landtag, nie rozciąga się ani na orzecznictwo sądów, ani na 
czynności przydzielone Księciu49.

2. Landtag w każdym czasie, jeżeli uzna za stosowne, może zgłosić bez-
pośrednio do wiadomości Księcia lub rządu spostrzeżone braki lub nadużycia 
w administracji państwowej poprzez przedstawienie tego lub skargi. Może też 
wnieść o ich usunięcie. Wynik zapoczątkowanego w ten sposób dochodzenia jest 
ogłaszany przez parlament na podstawie tego samego rozporządzenia50.

3. Zniesiony51.
4. Przedstawiciel rządu musi zostać wysłuchany i jest zobowiązany do odpo-

wiedzi na interpelacje deputowanych. 

45  Art. 61 zmieniony przez DUL z 1982 r., nr 13.
46  Art. 62, ustęp f zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
47  Art. 62, ustęp g zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
48  Art. 62, ustęp h wprowadzony przez DUL z 2003 r., nr 186.
49  Art. 63, ustęp 1 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
50  Art. 63, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
51  Art. 63, ustęp 3 zniesiony przez DUL z 1989 r., nr 64.
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Art. 63 bis51

Der Landtag hat das Recht, Untersuchungskommissionen zu bestellen. Er 
ist dazu verpfl ichtet, wenn wenigstens ein Viertel der gesetzlichen Zahl der 
Abgeordneten es beantragt.

Art. 63 ter52

Der Landtag hat das Recht, eine Finanzkommission zu bestellen, der auch 
die Beschlussfassung über den Erwerb oder die Veräusserung von Grundstücken 
übertragen werden kann.

Art. 64

1) Das Recht der Initiative in der Gesetzgebung, d. h. zur Einbringung von 
Gesetzesvorschlägen steht zu:

a) dem Landesfürsten in der Form von Regierungsvorlagen;
b) dem Landtage selbst;
c) den wahlberechtigten Landesbürgern nach Massgabe folgender 

Bestimmungen.
2) Wenn wenigstens 1 000 wahlberechtigte Landesbürger, deren Unterschrift 

und Stimmberechtigung von der Gemeindevorstehung ihres Wohnsitzes beglau-
bigt ist, schriftlich oder wenigstens drei Gemeinden in Form übereinstimmender 
Gemeindeversammlungsbeschlüsse das Begehren um Erlassung, Abänderung 
oder Aufhebung eines Gesetzes stellen, so ist dieses Begehren in der darauffol-
genden Sitzung des Landtages in Verhandlung zu ziehen53.

3) Ist das Begehren eines der unter a bis c erwähnten Organe auf Erlassung 
eines nicht schon durch diese Verfassung vorgesehenen Gesetzes gerichtet, aus 
dessen Durchführung dem Lande entweder eine einmalige im Finanzgesetz nicht 
schon vorgesehene oder eine länger andauernde Belastung erwächst, so ist das 
Begehren nur dann vom Landtage in Verhandlung zu ziehen, wenn es zugleich 
auch mit einem Bedeckungsvorschlage versehen ist.

4) Ein die Verfassung betreffendes Initiativbegehren kann nur von wenigstens 
1 500 wahlberechtigten Landesbürgern oder wenigstens vier Gemeinden gestellt 
werden54.

5) Die näheren Bestimmungen über diese Volksinitiative werden durch ein 
Gesetz getroffen.

51  Art. 63 bis eingefügt durch LGBl. 1989 Nr. 64.
52  Art. 63 ter eingefügt durch LGBl. 1997 Nr. 46.
53  Art. 64 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 1947 Nr. 55 und LGBl. 1984 Nr. 27.
54  Art. 64 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 1947 Nr. 55 und LGBl. 1984 Nr. 27.
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Art. 63 bis52

Landtag ma prawo do wyznaczenia Komisji Śledczej. Jest do tego zobowią-
zany, jeśli wniesie o jej powołanie przynajmniej 1/4 ustawowej liczby deputo-
wanych. 

Art. 63 ter53

Landtag ma prawo do wyznaczenia Komisji Finansowej, która może również 
przekazać możliwość powzięcia uchwały dotyczącej nabycia lub zbycia nieru-
chomości.

Art. 64

1. Prawo inicjatywy ustawodawczej, tzn. wniesienie propozycji ustaw, 
przysługuje:

a) Księciu w formie przedłożenia rządowego;
b) samemu parlamentowi;
c) obywatelom uprawnionym do głosowania według następujących ustaleń.
2. Jeśli co najmniej 1000 obywateli uprawnionych do głosowania, których 

podpis i uprawnienie są potwierdzone przez władze gminy w ich miejscu za-
mieszkania, lub 3 gminy w formie zgodnej rezolucji zgromadzenia gminnego 
zwrócą się pisemnie z pragnieniem wydania zmiany bądź zniesienia ustawy, to 
owo żądanie jest rozpatrywane na następnym posiedzeniu parlamentu54. 

3. Jeżeli żądanie organów wspomnianych w podpunktach od „a” do „c” skie-
rowane jest pod adresem ustaw nieprzewidzianych przez tę Konstytucję, z prze-
prowadzenia których wynikałoby dla kraju obciążenie jednorazowe lub trwające 
dłużej – nieprzewidziane w ustawach fi nansowych – wówczas żądanie to jest 
rozpatrywane przez parlament tylko wtedy, gdy równocześnie jest ono połączone 
z propozycjami sfi nansowania tych obciążeń.

4. Inicjatywa może dotyczyć także Konstytucji, jeżeli jest wniesiona przez co 
najmniej 1500 obywateli uprawnionych do głosowania lub przez 4 gminy55. 

5. Bliższe postanowienia dotyczące inicjatywy ludowej są sformułowane po-
przez odpowiednią ustawę.

52  Art. 63 bis wprowadzony przez DUL z 1989 r., nr 64.
53  Art. 63 ter wprowadzony przez DUL z 1997 r., nr 46.
54  Art. 64, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 1947 r., nr 55 i DUL z 1984 r., nr 27.
55  Art. 64, ustęp 4 zmieniony przez DUL z 1947 r., nr 55 i DUL z 1984 r., nr 27.
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Art. 65

1) Ohne Mitwirkung des Landtages darf kein Gesetz gegeben, abgeändert 
oder authentisch erklärt werden. Zur Gültigkeit eines jeden Gesetzes ist ausser der 
Zustimmung des Landtages die Sanktion des Landesfürsten, die Gegenzeichnung 
des verantwortlichen Regierungschefs oder seines Stellvertreters und die 
Kundmachung im Landesgesetzblatte erforderlich. Erfolgt die Sanktion des 
Landesfürsten nicht innerhalb von sechs Monaten, dann gilt sie als verweigert55.

2) Überdies fi ndet nach Massgabe der Anordnungen des folgenden Artikels 
eine Volksabstimmung (Referendum) statt56.

Art. 66

1) Jedes vom Landtag beschlossene, von ihm nicht als dringlich erklärte Gesetz, 
ebenso jeder von ihm nicht als dringlich erklärte Finanzbeschluss, sofern er eine 
einmalige neue Ausgabe von mindestens 300 000 Franken oder eine jährliche 
Neuausgabe von 150 000 Franken verursacht, unterliegt der Volksabstimmung, 
wenn der Landtag eine solche beschliesst oder wenn innerhalb von 30 Tagen 
nach amtlicher Verlautbarung des Landtagsbeschlusses wenigstens 1 000 wahl-
berechtigte Landesbürger oder wenigstens drei Gemeinden in der in Art. 64 vor-
gesehenen Weise ein darauf gerichtetes Begehren stellen57.

2) Handelt es sich um die Verfassung im ganzen oder um einzelne Teile 
derselben, so ist hiezu das Verlangen von wenigstens 1 500 wahlberechtigten 
Landesbürgern oder von wenigstens vier Gemeinden erforderlich58.

3) Der Landtag ist befugt, über die Aufnahme einzelner Grundsätze in ein zu 
erlassendes Gesetz eine Volksabstimmung zu veranlassen.

4) Die Volksabstimmung erfolgt gemeindeweise; die absolute Mehrheit der 
im ganzen Lande gültig abgegebenen Stimmen entscheidet über Annahme oder 
Ablehnung des Gesetzesbeschlusses.

5) Dem Referendum unterliegende Gesetzesbeschlüsse werden erst nach 
Durchführung der Volksabstimmung beziehungsweise nach fruchtlosem Ablauf 
der für die Stellung des Begehrens nach Vornahme einer Volksabstimmung nor-
mierten dreissigtägigen Frist dem Landesfürsten zur Sanktion vorgelegt59.

6) Hat der Landtag einen ihm im Wege der Volksinitiative (Art. 64 
Bst. c) zugegangenen ausgearbeiteten und erforderlichenfalls mit einem 
Bedeckungsvorschlag versehenen Gesetzentwurf abgelehnt, so ist derselbe der 
Volksabstimmung zu unterziehen. Die Annahme des Entwurfes durch die wahl-
berechtigten Landesbürger vertritt in diesem Falle den sonst zur Annahme eines 
Gesetzes erforderlichen Beschluss des Landtages.

7) Die näheren Bestimmungen über das Referendum werden im Wege eines 
Gesetzes getroffen.

55  Art. 65 Abs. 1 Satz 3 eingefügt durch LGBl. 2003 Nr. 186.
56  Art. 65 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
57  Art. 66 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 1996 Nr. 85.
58  Art. 66 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 1947 Nr. 55 und LGBl. 1984 Nr. 27.
59  Art. 66 Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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Art. 65

1. Bez współdziałania Landtagu żadna ustawa nie może być wydana, zmie-
niona lub objaśniona. Dla ważności każdej ustawy niezbędne są, poza zgodą 
Landtagu, sankcja Księcia, kontrasygnata odpowiedzialnego szefa rządu lub 
jego zastępcy oraz obwieszczenie w Krajowym Dzienniku Ustaw. Jeżeli sank-
cja Księcia nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy, wówczas uznaje się, iż nastąpiła jej 
odmowa56. 

2. Ponadto według postanowień następnych artykułów odbywa się głosowa-
nie ludowe (referendum)57. 

Art. 66

1. Referendum podlega – jeżeli parlament podejmie taką decyzję – każda 
ustawa uchwalona przez parlament, która nie jest uznana przez niego za pilną, 
jak również uchwała fi nansowa nieuznana za pilną, jeśli powoduje jednorazowy 
nowy wydatek co najmniej 300 tys. franków lub roczny wydatek 150 tys. fran-
ków. Referendum odbywa się także, gdy w ciągu 30 dni od urzędowego oświad-
czenia o decyzji parlamentu żądanie takie skieruje co najmniej 1000 uprawnio-
nych do głosowania obywateli lub co najmniej 3 gminy – w sposób przewidziany 
w artykule 6458.

2. W odniesieniu do zmiany Konstytucji, w całości lub jej poszczególnych 
części, wymagane jest żądanie sformułowane przez co najmniej 1500 obywateli 
uprawnionych do głosowania lub przez co najmniej 4 gminy59. 

3. Landtag jest upoważniony do polecenia organizacji referendum dotyczące-
go przyjęcia pojedynczych zasad do wydawanych ustaw. 

4. Referendum odbywa się w gminach. O przyjęciu lub odrzuceniu uchwa-
ły dotyczącej ustawy decyduje absolutna większość ważnych głosów oddanych 
w skali całego kraju. 

5. Uchwały dotyczące ustaw, podlegające referendum, zostają przedstawione 
Księciu w celu usankcjonowania dopiero po przeprowadzeniu referendum, albo 
po bezowocnym upływie terminu 30-dniowego, unormowanego w celu żądania 
przeprowadzenia referendum60. 

6. Jeżeli Landtag odrzuci projekt ustawy wypracowanej i przesłanej mu 
w drodze inicjatywy ludowej (art. 64, ustęp c) i w razie potrzeby połączonej 
z propozycją jej pokrycia fi nansowego, wówczas podlega ona referendum. W tym 
przypadku przyjęcie projektu przez obywateli uprawnionych do głosowania za-
stępuje przyjęcie ustawy poprzez wymaganą decyzję parlamentu. 

7. Bliższe postanowienia dotyczące referendum są dokonane na drodze usta-
wowej. 

56  Art. 65, ustęp 1, zdanie 3 wprowadzone przez DUL z 2003 r., nr 186.
57  Art. 65, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
58  Art. 66, ustęp 1 zmieniony przez DUL z 1996 r., nr 85.
59  Art. 66, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 1947 r., nr 55 i DUL z 1984 r., nr 27.
60  Art. 66, ustęp 5 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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Art. 66 bis60

1) Jeder Landtagsbeschluss, der die Zustimmung zu einem Staatsvertrag (Art. 
8) zum Gegenstand hat, unterliegt der Volksabstimmung, wenn der Landtag 
eine solche beschliesst oder wenn innerhalb von 30 Tagen nach der amtlichen 
Verlautbarung des Landtagsbeschlusses wenigstens 1 500 wahlberechtigte 
Landesbürger oder wenigstens vier Gemeinden in der in Art. 64 vorgesehenen 
Weise ein darauf gerichtetes Begehren stellen.

2) In der Volksabstimmung entscheidet die absolute Mehrheit der im gan-
zen Land gültig abgegebenen Stimmen über die Annahme oder Ablehnung des 
Landtagsbeschlusses.

3) Die näheren Bestimmungen über dieses Referendum werden durch ein 
Gesetz getroffen.

Art. 67

1) Wenn in einem Gesetze nichts anderes bestimmt ist, tritt es nach 
Verlauf von acht Tagen nach erfolgter Kundmachung im Landesgesetzblatte in 
Wirksamkeit.

2) Die Art und der Umfang der Kundmachung von Gesetzen, Finanzbeschlüssen, 
Staatsverträgen, Verordnungen, Beschlüssen internationaler Organisationen und 
der aufgrund von Staatsverträgen anwendbaren Rechtsvorschriften werden im 
Wege der Gesetzgebung geregelt. Für die im Fürstentum Liechtenstein aufgrund 
von Staatsverträgen anwendbaren Rechtsvorschriften kann eine Kundmachung 
in vereinfachter Form, wie insbesondere eine Verweispublikation auf ausländi-
sche Rechtssammlungen, eingerichtet werden61.

3) Die aufgrund des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen 
Wirtschaftsraum für Liechtenstein geltenden und in Zukunft in Kraft tretenden 
Rechtsvorschriften werden in einer EWR-Rechtssammlung kundgemacht. Die 
Art und der Umfang der Kundmachung in der EWR-Rechtssammlung werden 
im Wege der Gesetzgebung geregelt62.

Art. 68

1) Ohne Bewilligung des Landtages darf keine direkte oder indirekte Steuer, 
noch irgendeine sonstige Landesabgabe oder allgemeine Leistung, welchen 
Namen sie haben möge, ausgeschrieben oder erhoben werden. Die erteilte 
Bewilligung ist bei der Steuerausschreibung ausdrücklich zu erwähnen.

2) Auch die Art der Umlegung und Verteilung aller öffentlichen Abgaben und 
Leistungen auf Personen und Gegenstände sowie ihre Erhebungsweise erfordern 
die Zustimmung des Landtages.

3) Die Bewilligung von Steuern und Abgaben erfolgt in der Regel für ein 
Verwaltungsjahr.

60  Art. 66 bis eingefügt durch LGBl. 1992 Nr. 27.
61  Art. 67 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 1996 Nr. 121.
62  Art. 67 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 1995 Nr. 91.
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Art. 66 bis61

1. Każda decyzja Landtagu, która dotyczy zgody w przedmiocie umów mię-
dzypaństwowych, podlega referendum, jeśli Landtag o tym postanowi lub jeśli 
w ciągu 30 dni po urzędowym oświadczeniu o decyzji parlamentu żądanie takie, 
w sposób przewidziany i uregulowany w art. 64, zostanie przedstawione przez 
co najmniej 1500 obywateli uprawnionych do głosowania lub przez co najmniej 
4 gminy. 

2. W referendum o przyjęciu bądź odrzuceniu decyzji Landtagu rozstrzyga 
absolutna większość głosów ważnych oddanych w skali całego kraju. 

3. Bliższe postanowienia dotyczące tego referendum są określone przez 
ustawę.

Art. 67

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wówczas wchodzi ona w życie po upły-
wie 8 dni od jej ogłoszenia w Krajowym Dzienniku Ustaw.

2. Rodzaj i zakres ogłaszania ustaw, decyzji fi nansowych, umów między-
państwowych, zarządzeń, decyzji organizacji międzynarodowych i przepisów 
prawa znajdujących zastosowanie na podstawie umów międzypaństwowych są 
uregulowane na drodze prawodawczej. Dla przepisów prawa znajdujących zasto-
sowanie w Księstwie Liechtensteinu na mocy umów międzypaństwowych może 
nastąpić ogłoszenie w formie uproszczonej, jak w szczególności publikacja od-
syłająca do zagranicznego zbioru praw62.

3. Na podstawie umowy z 2 maja 1992 roku o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EOG) przepisy prawne obowiązujące w Liechtensteinie, jak i te, 
które wejdą w życie w przyszłości, są ogłaszane w zbiorze praw EOG. Rodzaj 
i zakres ogłoszenia w zbiorze praw EOG są uregulowane poprzez ustawy63.

Art. 68

1. Bez uchwały parlamentu nie mogą być nałożone ani zwiększone żadne bez-
pośrednie lub pośrednie podatki, jakiekolwiek inne opłaty i powszechne świad-
czenia na rzecz kraju. O powziętej uchwale w tym zakresie należy wyraźnie 
wspomnieć przy ogłaszaniu podatków.

2. Zgody parlamentu wymaga także sposób rozłożenia i podziału wszystkich 
powszechnych opłat i świadczeń dotyczących osób oraz rzeczy, jak i sposób ich 
podniesienia. 

3. Uchwała dotycząca podatków i opłat następuje, z reguły, na okres roku 
budżetowego. 

61  Art. 66 bis wprowadzony przez DUL z 1992 r., nr 27.
62  Art. 67, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 1996 r., nr 121.
63  Art. 67, ustęp 3 zmieniony przez DUL z 1995 r., nr 91.
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Art. 69

1) In Bezug auf die Landesverwaltung ist dem Landtage für das nächstfolgen-
de Verwaltungsjahr von der Regierung ein Voranschlag über sämtliche Ausgaben 
und Einnahmen zur Prüfung und Beistimmung zu übergeben, womit der Antrag 
auf die zu erhebenden Abgaben zu verbinden ist.

2) Für jedes abgelaufene Verwaltungsjahr hat die Regierung in der ersten 
Hälfte des folgenden Verwaltungsjahres dem Landtag eine genaue Nachweisung 
über die nach Massgabe des Voranschlages geschehene Verwendung der bewil-
ligten und erhobenen Einnahmen mitzuteilen, vorbehaltlich der Genehmigung 
von gerechtfertigten und der Verantwortlichkeit der Regierung bei nicht gerecht-
fertigten Überschreitungen.

3) Unter dem gleichen Vorbehalte ist die Regierung berechtigt, im Voranschlage 
nicht vorgesehene, dringliche Ausgaben zu machen.

4) Etwaige Ersparnisse in den einzelnen Positionen des Voranschlages dürfen 
nicht zur Deckung des Mehraufwandes in anderen Positionen verwendet wer-
den.

Art. 7063

Die Regierung verwaltet das Finanzvermögen des Landes nach Grundsätzen, 
die sie im Einvernehmen mit dem Landtag festzulegen hat. Sie berichtet dem 
Landtag zusammen mit dem Rechenschaftsbericht (Art. 69 Abs. 2).

VI. Hauptstück: Vom Landesausschusse

Art. 71

Für die Zeit zwischen einer Vertagung, Schliessung oder Aufl ösung des 
Landtages und seinem Wiederzusammentreten besteht, unbeschadet der 
Bestimmungen der Art. 48 bis 51 über die Fristen zur Wiedereinberufung bezw. 
Neuwahl, an Stelle des Landtages zur Besorgung der seiner Mitwirkung oder 
jener seiner Kommissionen bedürftigen Geschäfte der Landesausschuss.

Art. 72

1) Der Landesausschuss besteht aus dem bisherigen Landtagspräsidenten, der 
im Verhinderungsfalle durch seinen Stellvertreter ersetzt wird, und aus vier vom 
Landtage aus seiner Mitte unter gleichmässiger Berücksichtigung des Ober- und 
des Unterlandes zu wählenden weiteren Mitgliedern.

2) Zu dieser Wahl ist dem Landtage noch in jener Sitzung, in der sei-
ne Vertagung, Schliessung oder Aufl ösung ausgesprochen wird, unter allen 
Umständen Gelegenheit zu geben.

63  Art. 70 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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Art. 69

1. Odnośnie do administracji państwowej rząd powinien przedłożyć 
Landtagowi wstępny kosztorys – na następny rok budżetowy – dotyczący wszyst-
kich wydatków i przychodów w celu sprawdzenia oraz zaaprobowania. Wniosek 
jest wiążący w odniesieniu do zwiększających się wydatków.

2. W pierwszej połowie następującego roku budżetowego rząd jest zobowią-
zany do zawiadomienia Landtagu, w formie dokładnej informacji, o wykorzy-
staniu zaakceptowanych wydatków i o podwyższonych przychodach w zakoń-
czonym roku budżetowym – według wstępnego kosztorysu, z zastrzeżeniem 
zatwierdzenia uzasadnionych wydatków i przy uwzględnieniu odpowiedzialno-
ści rządu za nieuzasadnione przekroczenia budżetu. 

3. Z tymi samymi zastrzeżeniami rząd jest uprawniony do poczynienia pil-
nych, nieprzewidzianych we wstępnym kosztorysie, wydatków. 

4. Ewentualne oszczędności w poszczególnych pozycjach wstępnego koszto-
rysu nie mogą być użyte na pokrycie większych wydatków w innych pozycjach.

Art. 7064

Rząd zarządza zdolnościami fi nansowymi państwa według zasad, które 
związane są z porozumieniem z parlamentem. Rząd składa parlamentowi spra-
wozdanie budżetowe (art. 69, ustęp 2).

ROZDZIAŁ VI: Komitet Krajowy

Art. 71

W okresie między odroczeniem, zamknięciem lub rozwiązaniem Landtagu 
a jego ponownym zebraniem się, bez ograniczeń dla artykułów od 48 do 
51 dotyczących terminów ponownego zwołania, albo nowych wyborów, 
zamiast Landtagu funkcjonuje Komitet Krajowy. Jego istnienie ma na celu 
troskę o współdziałanie parlamentu lub jego komisji w sprawach, które tego 
wymagają. 

Art. 72

1. Komitet Krajowy składa się z dotychczasowego przewodniczącego parla-
mentu, który w wypadku istnienia przeszkód może być zastąpiony przez swego 
zastępcę, i czterech dalszych członków wybranych spośród deputowanych parla-
mentu przy równomiernym uwzględnieniu regionów Oberland i Unterland. 

2. Parlament dokonuje tego wyboru, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczno-
ści na tym posiedzeniu, na którym zostaje ogłoszone jego odroczenie, zamknię-
cie lub rozwiązanie. 

64  Art. 70 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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Art. 73

Die Mandatsdauer des Landesausschusses erlischt mit dem Wiederzusam-
mentritte des Landtages.

Art. 74

Der Landesausschuss ist insbesonders berechtigt und verpfl ichtet:
a) darauf zu achten, dass die Verfassung aufrechterhalten, die Vollziehung der 

Landtagserledigungen besorgt und der Landtag bei vorausgegangener Aufl ösung 
oder Vertagung rechtzeitig wieder einberufen wird;

b) die Landeskassenrechnung zu prüfen und dieselbe mit seinem Bericht und 
seinen Anträgen an den Landtag zu leiten;

c) die auf die Landeskasse unter Bezug auf einen vorausgegangenen 
Landtagsbeschluss auszustellenden Schuld- und Pfandverschreibungen mit zu 
unterzeichnen;

d) die vom Landtag erhaltenen besonderen Aufträge zur Vorbereitung künfti-
ger Landtagsverhandlungen zu erfüllen;

e) in dringenden Fällen Anzeige an den Landesfürsten oder die Regierung 
zu erstatten und bei Bedrohung oder Verletzung verfassungsmässiger Rechte, 
Vorstellungen, Verwahrungen und Beschwerden zu erheben64;

f) nach Erfordernis der Umstände die Einberufung des Landtages zu bean-
tragen.

Art. 75

Der Landesausschuss kann keine bleibende Verbindlichkeit für das Land ein-
gehen und ist dem Landtage für seine Geschäftsführung verantwortlich.

Art. 76

1) Die Sitzungen des Landesausschusses fi nden nach Bedarf über Einberufung 
durch den Präsidenten am Sitze der Regierung statt.

2) Zur Gültigkeit seiner Beschlüsse ist die Anwesenheit von mindestens drei 
Mitgliedern erforderlich.

Art. 77

Die Mitglieder des Landesausschusses beziehen während ihrer Sitzungen die 
nämlichen Taggelder und Reisevergütungen wie die Abgeordneten.

64  Art. 74 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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Art. 73

Okres funkcjonowania Komitetu Krajowego wygasa wraz z ponownym ze-
braniem się parlamentu.

Art. 74

Komitet Krajowy jest w szczególności uprawniony i zobowiązany do:
a) dbania o to, aby została zachowana Konstytucja, aby wykonywane były 

postanowienia parlamentu i aby parlament został – przed poprzedzającym go 
rozwiązaniem lub odroczeniem – zwołany ponownie terminowo;

b) kontrolowania fi nansów państwa i kierowania sprawozdań oraz wniosków 
dotyczących tych spraw do Landtagu;

c) podpisywania wystawionych zapisów i zastawów dłużnych, jeżeli przewi-
dywała to uchwała parlamentu;

d) wypełniania specjalnych poleceń otrzymywanych od parlamentu, dotyczą-
cych przygotowania przyszłych negocjacji parlamentu;

e) składania, w nagłych przypadkach, doniesień do Księcia lub rządu oraz do 
wnoszenia – w wypadku zagrożenia naruszeniem lub w wypadku naruszenia 
praw konstytucyjnych – zagrożeń, zastrzeżeń i skarg65;

f) wnioskowania, jeśli zajdzie taka potrzeba, o zwołanie parlamentu.

Art. 75

Komitet Krajowy nie może podejmować żadnych trwałych zobowiązań doty-
czących kraju. Za swoją działalność jest odpowiedzialny przez Landtagiem.

Art. 76

1. Posiedzenia Komitetu Krajowego odbywają się, w miarę potrzeb poprzez 
zwołanie przez przewodniczącego, w siedzibie rządu.

2. Dla ważności decyzji niezbędna jest obecność co najmniej trzech jego 
członków. 

Art. 77

Członkowie Komitetu Krajowego otrzymują, podczas jego posiedzeń, takie 
same diety i koszty dojazdu jak deputowani parlamentu.

65  Art. 74, ustęp e zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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VII. Hauptstück: Von der Regierung65

Art. 78

1) Die gesamte Landesverwaltung wird unter Vorbehalt der nachfolgenden 
Bestimmungen dieses Artikels durch die dem Landesfürsten und dem Landtag 
verantwortliche Kollegialregierung in Gemässheit der Bestimmungen dieser 
Verfassung und der übrigen Gesetze besorgt66.

2) Durch Gesetz oder kraft gesetzlicher Ermächtigung können bestimmte 
Geschäfte einzelnen Amtspersonen, Amtsstellen oder besonderen Kommissionen, 
unter Vorbehalt des Rechtszuges an die Kollegialregierung, zur selbständigen 
Erledigung übertragen werden67.

3) Durch Gesetz können besondere Kommissionen für die Entscheidung von 
Beschwerden an Stelle der Kollegialregierung eingesetzt werden68.

4) Zur Besorgung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Aufgaben können 
durch Gesetz besondere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts errichtet werden, die unter der Oberaufsicht der Regierung stehen69.

Art. 79

1) Die Kollegialregierung besteht aus dem Regierungschef und vier 
Regierungsräten70.

2) Der Regierungschef und die Regierungsräte werden vom Landesfürsten 
einvernehmlich mit dem Landtage auf dessen Vorschlag ernannt. In gleicher 
Weise ist für den Regierungschef und die Regierungsräte je ein Stellvertreter zu 
ernennen, der im Falle der Verhinderung das betreffende Regierungsmitglied in 
den Sitzungen der Kollegialregierung vertritt71.

3) Einer der Regierungsräte wird auf Vorschlag des Landtages vom 
Landesfürsten zum Regierungschef-Stellvertreter ernannt72.

4) Die Regierungsmitglieder müssen Liechtensteiner und zum Landtag wähl-
bar sein73.

5) Bei der Bestellung der Kollegialregierung ist darauf Rücksicht zu nehmen, 
dass auf jede der beiden Landschaften wenigstens zwei Mitglieder entfallen. Ihre 
Stellvertreter sind der gleichen Landschaft zu entnehmen74.

6) Die Amtsperiode der Kollegialregierung beträgt vier Jahre. Bis zur Ernennung 
einer neuen Regierung haben die bisherigen Regierungsmitglieder die Geschäfte 
verantwortlich weiterzuführen, es sei denn, Art. 80 kommt zur Anwendung75.

65  Überschrift vor Art. 78 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
66  Art. 78 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 1972 Nr. 8.
67  Art. 78 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 1964 Nr. 10.
68  Art. 78 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 1964 Nr. 10.
69  Art. 78 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 1964 Nr. 10.
70  Art. 79 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
71  Art. 79 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
72  Art. 79 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
73  Art. 79 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
74  Art. 79 Abs. 5 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
75  Art. 79 Abs. 6 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22 und LGBl. 2003 Nr. 186.
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Rozdział VII: Rząd66

Art. 78

1. Całościowe administrowanie krajem jest prowadzone z zastrzeżenim 
następujących postanowień tego artykułu przez kolegialny rząd odpowiedzial-
ny wobec Księcia i parlamentu. Administrowanie to odbywa się w zgodzie z tą 
Konstytucją i pozostałymi ustawami67.

2. Poprzez ustawy lub pełnomocnictwa z mocą ustaw pojedynczym urzędni-
kom, urzędom lub komisjom mogą zostać przekazane sprawy – do samodzielne-
go załatwienia. Należy przy tym zastrzec procedurę odwoławczą od ich decyzji 
do kolegialnego rządu68. 

3. Na mocy ustawy mogą zostać powołane szczególne komisje, na miejsce 
kolegialnego rządu, do rozpatrzenia skarg69.

4. W celu załatwienia gospodarczych, społecznych i kulturalnych zadań 
mogą zostać powołane, poprzez ustawy, szczególne stowarzyszenia, instytucje 
i fundacje prawa publicznego, które znajdują się pod nadzorem rządu70. 

Art. 79

1. Kolegialny rząd składa się z szefa rządu i czterech radców rządu71.
2. Szef rządu i radcy są mianowani przez Księcia w porozumieniu i na wnio-

sek parlamentu. W taki sam sposób są mianowani zastępcy szefa rządu i rad-
ców, którzy w przypadku istnienia przeszkód dotyczących danego członka rządu 
reprezentują go na posiedzeniach kolegialnego rządu72.

3. Jeden z radców, na wniosek Landtagu, jest mianowany przez Księcia na 
stanowisko zastępcy szefa rządu73.

4. Członkowie rządu muszą posiadać obywatelstwo Liechtensteinu i bierne 
prawo wyborcze do parlamentu74.

5. Przy mianowaniu kolegialnego rządu należy mieć wzgląd na to, aby na 
każdy z obu regionów75 przypadało co najmniej 2 członków. Ich zastępcy powin-
ni pochodzić z tych samych regionów76.

6. Kadencja kolegialnego rządu wynosi 4 lata. Do czasu mianowania nowego 
rządu za dalsze prowadzenie wszystkich spraw odpowiedzialni są dotychczaso-
wi członkowie rządu, chyba że zastosowany zostanie art. 8077.

66  Tytuł przed art. 78 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
67  Art. 78, ustęp 1 zmieniony przez DUL z 1972 r., nr 8.
68  Art. 78, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 1964 r., nr 10.
69  Art. 78, ustęp 3 zmieniony przez DUL z 1964 r., nr 10.
70  Art. 78, ustęp 4 zmieniony przez DUL z 1964 r., nr 10.
71  Art. 79, ustęp 1 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
72  Art. 79, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
73  Art. 79, ustęp 3 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
74  Art. 79, ustęp 4 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
75  Chodzi o Oberland i Unterland.
76  Art. 79, ustęp 5 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
77  Art. 79, ustęp 6 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22 i DUL z 2003 r., nr 186.



86

Art. 8076

1) Verliert die Regierung das Vertrauen des Landesfürsten oder des Landtages, 
dann erlischt ihre Befugnis zur Ausübung des Amtes. Für die Zeit bis zum Antritt 
der neuen Regierung bestellt der Landesfürst unter Anwendung der Bestimmungen 
gemäss Art. 79 Abs. 1 und 4 eine Übergangsregierung zur interimistischen 
Besorgung der gesamten Landesverwaltung (Art. 78 Abs. 1). Der Landesfürst 
kann auch Mitglieder der alten Regierung in die Übergangsregierung berufen. 
Vor Ablauf von vier Monaten hat sich die Übergangsregierung im Landtag ei-
ner Vertrauensabstimmung zu stellen, sofern nicht vorher vom Landesfürsten 
einvernehmlich mit dem Landtage auf dessen Vorschlag eine neue Regierung 
ernannt wurde (Art. 79 Abs. 2).

2) Verliert ein einzelnes Regierungsmitglied das Vertrauen des Landesfürsten 
oder des Landtages, dann wird die Entscheidung über den Verlust der Befugnis 
zur Ausübung seines Amtes zwischen Landesfürst und Landtag einverneh-
mlich getroffen. Bis zur Ernennung des neuen Regierungsmitgliedes hat der 
Stellvertreter die Amtsgeschäfte fortzuführen.

Art. 8177

Zu einem gültigen Beschluss der Kollegialregierung ist die Anwesenheit von 
wenigstens vier Mitgliedern und die Stimmenmehrheit unter den anwesenden 
Mitgliedern erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Es 
besteht Stimmzwang.

Art. 82

Im Wege der Gesetzgebung wird bestimmt, aus welchen Gründen ein Mitglied 
der Regierung von der Vornahme einer Amtshandlung ausgeschlossen ist oder 
abgelehnt werden kann.

Art. 8378

Die Geschäftsbehandlung durch die Regierung ist teils eine kollegiale, teils 
eine ressortmässige.

Art. 8479

Die Kollegialregierung erlässt im Verordnungswege ihre Geschäftsordnung.

76  Art. 80 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
77  Art. 81 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
78  Art. 83 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
79  Art. 84 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
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Art. 8078

1. Gdy rząd straci zaufanie Księcia lub parlamentu, wówczas wygasa jego 
uprawnienie do wykonywania urzędu. Na okres do momentu objęcia władzy 
przez nowy rząd Książę powołuje rząd przejściowy, stosując postanowienia 
art. 79, ustęp 1 i 4, w celu prowadzenia tymczasowej administracji państwa. 
Książę może powołać do rządu przejściowego także członków starego rządu. 
Przed upływem 4 miesięcy rząd przejściowy poddaje się w parlamencie głoso-
waniu dotyczącemu wotum zaufania. Dochodzi do niego, jeżeli przed tym ter-
minem Książę, w porozumieniu i na propozycję parlamentu, nie mianuje nowego 
rządu (art. 79, ustęp 2).

2. Gdy zaufanie Księcia lub parlamentu straci pojedynczy członek rządu, 
wówczas decyzję o utracie uprawnienia do wykonywania jego urzędu podejmują 
w porozumieniu Książę i parlament. Do czasu mianowania nowego członka rzą-
du jego urzędowe sprawy kontynuuje zastępca. 

Art. 8179

Do podjęcia przez kolegialny rząd ważnej decyzji wymagana jest obecność 
co najmniej czterech członków rządu i większość głosów wśród obecnych człon-
ków. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga przewodniczący. Istnieje przymus 
głosowania.

Art. 82

Poprzez ustawy określone zostało, z jakich powodów członek rządu może, 
przed dokonaniem czynności urzędowych, zostać wykluczony z rządu. 

Art. 8380

Funkcjonowanie rządu ma charakter częściowo kolegialny i częściowo 
resortowy. 

Art. 8481

Rząd kolegialny wydaje poprzez zarządzenia regulamin swoich obrad. 

78  Art. 80 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
79  Art. 81 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
80  Art. 83 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
81  Art. 84 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
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Art. 8580

Der Regierungschef führt den Vorsitz in der Regierung. Er besorgt die ihm 
unmittelbar vom Fürsten übertragenen Geschäfte und die Gegenzeichnung der 
Gesetze sowie der vom Fürsten oder einer Regentschaft ausgehenden Erlässe 
und Verordnungen und geniesst bei öffentlichen Feierlichkeiten die dem 
Repräsentanten des Landesfürsten vorschriftsgemäss zustehenden Vorzüge.

Art. 86

1) Der Regierungschef hat über die der landesherrlichen Verfügung unter-
stellten Gegenstände dem Landesfürsten Vortrag zu halten beziehungsweise 
Bericht zu erstatten.

2) Die Ausfertigungen der über seinen Antrag ergehenden landesherrlichen 
Resolutionen erhalten die eigenhändige Unterschrift des Landesherrn und über-
dies die Gegenzeichnung des Regierungschefs.

Art. 87

Der Regierungschef legt den Diensteid in die Hände des Landesfürsten oder 
des Regenten ab; die übrigen Mitglieder der Regierung und die Staatsangestellten 
werden vom Regierungschef in Eid und Pfl icht genommen.

Art. 8881

Bei Verhinderung des Regierungschefs tritt der Regierungschef-Stellvertreter 
in die Funktionen ein, die durch die Verfassung ausdrücklich dem Regierungschef 
übertragen sind. Ist auch der Regierungschef-Stellvertreter verhindert, so tritt für 
ihn der an Jahren ältere Regierungsrat ein.

Art. 89

Der Regierungschef unterzeichnet die von der Regierung auf Grund kolle-
gialer Behandlung ausgehenden Erlässe und Verfügungen; ihm steht auch die 
unmittelbare Überwachung des Geschäftsganges in der Regierung zu.

Art. 90

1) Alle wichtigeren, der Regierung zur Behandlung zugewiesenen 
Angelegenheiten, insbesondere die Erledigung der Verwaltungsstreitsachen, un-
terliegen der Beratung und Beschlussfassung der Kollegialregierung. Bestimmte 
minder wichtige Geschäfte können durch Gesetz den nach der Geschäftsverteilung 
zuständigen Regierungsmitgliedern zur selbständigen Erledigung übertragen 
werden82.

80  Art. 85 abgeändert durch LGBl. 1972 Nr. 8.
81  Art. 88 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
82  Art. 90 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
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Art. 8582

Szef rządu przewodzi obradom rządu. Troszczy się o sprawy przekazane mu 
bezpośrednio przez Księcia, kontrasygnatę ustaw, jak i wychodzące od Księcia 
lub regenta dekrety i zarządzenia. Podczas publicznych uroczystości szef rządu 
cieszy się pierwszeństwem, przysługującym mu zgodnie z przepisami, wśród 
reprezentantów Księcia. 

Art. 86

1. Szef rządu ma za zadanie wygłosić raport albo złożyć sprawozdanie doty-
czące spraw podporządkowanych monarszej dyspozycji Księcia.

2. Sporządzone monarsze rezolucje, ogłaszane na jego wniosek, otrzymują 
własnoręczny podpis władcy i ponadto kontrasygnatę szefa rządu. 

Art. 87

Szef rządu składa przysięgę służbową na ręce Księcia lub regenta. Pozostali 
członkowie rządu i urzędnicy państwowi składają ją i podejmują obowiązki 
przed szefem rządu. 

Art. 8883

Gdy istnieją przeszkody w sprawowaniu urzędu, funkcję szefa rządu obejmu-
je jego zastępca. Dotyczy to funkcji, które wyraźnie są przekazane szefowi rządu 
przez Konstytucję. Gdy takie przeszkody występują także odnośnie do zastępcy 
szefa rządu, wówczas zastępuje go najstarszy wiekiem radca rządu. 

Art. 89

Szef rządu podpisuje wypracowane przez rząd poprzez rokowania, na podsta-
wie kolegialnej, rozporządzenia i zarządzenia. Przysługuje mu także bezpośred-
ni nadzór nad biegiem spraw w rządzie.

Art. 90

1. Wszystkie ważniejsze sprawy wyznaczone rządowi do rozpatrzenia, 
w szczególności rozstrzyganie sporów administracyjnych, podlegają naradzie 
i powzięciu uchwały przez kolegialny rząd. Określone mniej ważne sprawy mogą 
zostać przekazane, na podstawie ustawy, do samodzielnego załatwienia, według 
podziału spraw, kompetentnym członkom rządu84.

82  Art. 85 zmieniony przez DUL z 1972 r., nr 8.
83  Art. 88 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
84  Art. 90, ustęp 1 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
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2) Über die Sitzungen ist durch den Regierungssekretär, im Verhinderungsfall 
durch einen von der Kollegialregierung bestimmten Stellvertreter, Protokoll zu 
führen83.

3) Der Regierungschef hat die Beschlüsse der Kollegialregierung in Vollzug 
zu setzen. Nur in dem Falle, als er vermeint, dass ein Beschluss gegen beste-
hende Gesetze oder Verordnungen verstosse, kann er mit der Vollziehung des-
selben innehalten, jedoch hat er hievon ohne jeden Verzug die Anzeige an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erstatten, welcher, unbeschadet des Beschwerderechtes 
einer Partei, über den Vollzug entscheidet84.

Art. 9185

Zur Vorbereitung der kollegial zu beschliessenden Angelegenheiten und 
zur selbständigen Erledigung der durch Gesetz dafür bezeichneten Geschäfte 
hat die Kollegialregierung zu Beginn der Amtsperiode ihre Geschäfte auf 
den Regierungschef und die Regierungsräte zu verteilen. Für den Fall der 
Verhinderung ist eine gegenseitige Vertretung vorzusehen.

Art. 9286

1) Der Regierung obliegt der Vollzug aller Gesetze und rechtlich zulässigen 
Aufträge des Landesfürsten oder des Landtages.

2) Sie erlässt die zur Durchführung der Gesetze und der direkt anwendbaren 
Staatsverträge erforderlichen Verordnungen, die nur im Rahmen der Gesetze und 
der direkt anwendbaren Staatsverträge erlassen werden dürfen.

3) Zur Umsetzung anderer staatsvertraglicher Verpfl ichtungen kann die 
Regierung die erforderlichen Verordnungen erlassen, soweit dazu keine 
Gesetzeserlasse nötig sind.

4) Die gesamte Landesverwaltung überhaupt hat sich innerhalb der Schranken 
der Verfassung, der Gesetze und staatsvertraglichen Regelungen zu bewegen, 
auch in jenen Angelegenheiten, in welchen das Gesetz der Verwaltung ein freies 
Ermessen einräumt, sind die demselben durch die Gesetze gezogenen Grenzen 
streng zu beobachten.

Art. 93

In den Wirkungskreis der Regierung fallen insbesonders:
a) die Beaufsichtigung aller ihr unterstellten Behörden und Angestellten so-

wie die Ausübung der Disziplinargewalt über letztere87;
b) die Zuweisung des für die Regierung und die übrigen Behörden nötigen 

Personales;

83  Art. 90 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
84  Art. 90 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22 und LGBl. 2003 Nr. 186.
85  Art. 91 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
86  Art. 92 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
87  Art. 93 Bst. a abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 145.
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2. Protokół posiedzeń prowadzi sekretariat rządu, w przypadku istnienia 
przeszkód w tym zakresie zastępca określony przez kolegialny rząd85.

3. Szef rządu ma za zadanie wykonanie uchwał kolegialnego rządu. Jedynie 
w przypadku kiedy domniemywa, że wykonanie uchwały uchybia istniejącym 
uchwałom lub zarządzeniom, może wstrzymać jej wykonanie. O tym musi jed-
nakże złożyć zawiadomienie, bez zwłoki, do Trybunału Administracyjnego, któ-
ry zdecyduje o wykonaniu ustawy bez ujmy dla prawa skargi danej partii86. 

Art. 9187

W celu przygotowania kolegialnie uchwalanych spraw, i dla samodzielności 
wykonania spraw przewidzianych przez prawo, kolegialny rząd dzieli obszar 
swych działań między szefa rządu i radców rządu. W przypadku istnienia prze-
szkód przewiduje się wzajemne zastępstwo. 

Art. 9288

1. Do rządu należy wykonanie wszystkich ustaw i prawnie zaaprobowanych 
poleceń Księcia lub parlamentu.

2. Rząd wydaje rozporządzenia niezbędne do wykonywania ustaw lub bezpo-
średnio stosowanych umów międzypaństwowych, które mogą być wydane tylko 
w ramach ustaw lub bezpośrednio stosowanych umów międzypaństwowych.

3. W celu realizacji innych zobowiązań wynikających z umów międzypań-
stwowych rząd może wydawać niezbędne rozporządzenia tak dalece, jak dalece 
nie są ku temu niezbędne rozporządzenia ustawowe.

4. Ogólna administracja państwa może nastąpić w ogóle tylko w ramach prze-
widzianych przez Konstytucję, w ramach ustaw i uregulowania umów między-
państwowych. Dotyczy to także spraw, w których prawo administracji mieści się 
w ramach wolnego uznania. Są one tym samym – poprzez prawnie wytyczone 
granice – pod ścisłą obserwacją. 

Art. 93

Do zakresu działań rządu należą w szczególności:
a) nadzór nad wszystkimi podległymi mu urzędami oraz urzędnikami, jak 

i sprawowanie władzy dyscyplinującej nad tymi ostatnimi89;
b) przydział personelu niezbędnego dla rządu i pozostałych urzędów;

85  Art. 90, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
86  Art. 90, ustęp 3 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22 i DUL z 2003 r., nr 186.
87  Art. 91 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
88  Art. 92 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
89  Art. 93, ustęp a) zmieniony przez DUL z 2008 r., nr 145.
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c) die Überwachung der Gefängnisse und die Oberaufsicht über die Behan-
dlung der Untersuchungshäftlinge und Sträfl inge;

d) die Verwaltung der landschaftlichen Gebäude;
e) die Überwachung des gesetzmässigen und ununterbrochenen Geschäfts-

ganges der ordentlichen Gerichte88;
f) die Erstattung des jährlich dem Landtage vorzulegenden Berichtes über 

ihre Amtstätigkeit;
g) die Ausarbeitung von Regierungsvorlagen an den Landtag und die 

Begutachtung der ihr zu diesem Zwecke vom Landtag überwiesenen Vorlagen;
h) die Verfügung über dringende, im Voranschlage nicht aufgenommene 

Auslagen.

Art. 9489

Die Verwaltungsorganisation ist mit Gesetz zu regeln.

VIII. Hauptstück: Von den Gerichten90

A. Allgemeine Bestimmungen91

Art. 9592

1) Die gesamte Gerichtsbarkeit wird im Namen des Fürsten und des Volkes 
durch verpfl ichtete Richter ausgeübt, die vom Landesfürsten ernannt werden 
(Art. 11). Die Entscheidungen der Richter in Urteilsform werden „im Namen von 
Fürst und Volk„ erlassen und ausgefertigt.

2) Die Richter sind in der Ausübung ihres richterlichen Amtes innerhalb der 
gesetzlichen Grenzen ihrer Wirksamkeit und im gerichtlichen Verfahren un-
abhängig. Sie haben ihren Entscheidungen und Urteilen Gründe beizufügen. 
Einwirkungen durch nichtrichterliche Organe auf die Rechtsprechung sind nur 
soweit zulässig, als sie die Verfassung ausdrücklich vorsieht (Art. 12).

3) Richter im Sinne dieses Artikels sind die Richter aller ordentlichen Gerichte 
(Art. 97 bis 101), die Richter des Verwaltungsgerichtshofes (Art. 102 und 103) so-
wie die Richter des Staatsgerichtshofes (Art. 104 und 105).

Art. 9693

1) Für die Auswahl von Richtern bedienen sich Landesfürst und Landtag eines 
gemeinsamen Gremiums. In diesem Gremium hat der Landesfürst den Vorsitz 
und den Stichentscheid. Er kann ebenso viele Mitglieder in dieses Gremium 

88  Art. 93 Bst. e abgeändert durch LGBl. 2007 Nr. 346.
89  Art. 94 abgeändert durch LGBl. 1965 Nr. 22.
90  Überschrift vor Art. 95 eingefügt durch LGBl. 2003 Nr. 186.
91  Überschrift vor Art. 95 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
92  Art. 95 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
93  Art. 96 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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c) kontrola więzień oraz nadzór nad sposobem traktowania więźniów i tym-
czasowo aresztowanych;

d) administrowanie budynkami istotnymi ze względów krajobrazowych;
e) nadzór nad zgodnym z prawem i nieprzerwanym funkcjonowaniem sądow-

nictwa powszechnego90;
f) sporządzanie corocznego sprawozdania ze swojej działalności przedkłada-

nego parlamentowi;
g) wypracowanie projektu ustawy rządowej dla parlamentu i opiniowanie 

projektów przekazanych mu w tym celu przez parlament;
h) rozporządzanie nagłymi, nieprzyjętymi we wstępnym projekcie budżeto-

wym, wydatkami.

Art. 9491

Organizacja administracji jest uregulowana ustawowo.

Rodział VIII: Sądownictwo92

A) Postanowienia ogólne93

Art. 9594

1. Ogólne sądownictwo jest wykonywane w imieniu Księcia i narodu poprzez 
zobowiązanych do tego sędziów, którzy są mianowani przez Księcia (art. 11). 
Rozstrzygnięcia sędziów w formie wyroku są wydawane i sporządzane „w imie-
niu Księcia i narodu”. 

2. Sędziowie są niezależni w wykonywaniu swego sędziowskiego urzę-
du w ramach granic prawnych swych działań i w postępowaniu sądowym. Ich 
powinnością jest podawanie podstaw swych rozstrzygnięć i wyroków. Wpływ na 
wymiar sprawiedliwości przez niesędziowskie organy jest dopuszczalny jedynie 
tak dalece, jak dalece przewiduje to Konstytucja (art. 12).

3. Sędziami, w rozumieniu tego artykułu, są sędziowie wszystkich sądów 
powszechnych, sędziowie Sądu Administracyjnego (art. 102 i 103), jak i sędziowe 
Trybunału Stanu (art. 104 i 105).

Art. 9695

1. W celu wyboru sędziów Książę i Landtag posługują się wspólnym gremium. 
Gremium temu przewodniczy Książę, on też posiada głos rozstrzygający. Może 
on powołać do tego gremium tylu członków, ilu deleguje parlament. Parlament 

90  Art. 93, ustęp e) zmieniony przez DUL z 2007 r., nr 346.
91  Art. 94 zmieniony przez DUL z 1965 r., nr 22.
92  Tytuł przed art. 95 wprowadzony przez DUL z 2003 r., nr 186.
93  Tytuł przed art. 95 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
94  Art. 95 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
95  Art. 96 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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berufen wie der Landtag Vertreter entsendet. Der Landtag entsendet je einen 
Abgeordneten von jeder im Landtag vertretenen Wählergruppe. Die Regierung 
entsendet das für die Justiz zuständige Regierungsmitglied. Die Beratungen 
des Gremiums sind vertraulich. Kandidaten können nur mit Zustimmung des 
Landesfürsten vom Gremium dem Landtag empfohlen werden. Wählt der 
Landtag den empfohlenen Kandidaten, dann wird dieser vom Landesfürsten zum 
Richter ernannt.

2) Lehnt der Landtag den vom Gremium empfohlenen Kandidaten ab, 
und lässt sich innerhalb von vier Wochen keine Einigung über einen neuen 
Kandidaten erzielen, dann hat der Landtag einen Gegenkandidaten vorzuschla-
gen und eine Volksabstimmung anzuberaumen. Im Falle einer Volksabstimmung 
sind auch die wahlberechtigten Landesbürger berechtigt, unter den Bedingungen 
einer Initiative (Art. 64) Kandidaten zu nominieren. Wird über mehr als zwei 
Kandidaten abgestimmt, dann erfolgt die Abstimmung in zwei Wahlgängen ge-
mäss Art. 113 Abs. 2. Jener Kandidat, der die absolute Mehrheit der Stimmen 
erhält, wird vom Landesfürsten zum Richter ernannt.

3) Ein auf Zeit ernannter Richter bleibt bis zur Vereidigung seines Nachfolgers 
im Amt.

B. Die ordentlichen Gerichte94

Art. 9795

1) In erster Instanz wird die ordentliche Gerichtsbarkeit durch das Fürstliche 
Landgericht in Vaduz, in zweiter Instanz durch das Fürstliche Obergericht in 
Vaduz und in dritter Instanz durch den Fürstlichen Obersten Gerichtshof ausge-
übt.

2) Die Organisation der ordentlichen Gerichte, das Verfahren und die 
Gerichtsgebühren werden durch das Gesetz bestimmt.

Art. 9896

Mit Gesetz kann die Besorgung einzelner, genau zu bezeichnender Arten 
von Geschäften der Gerichtsbarkeit erster Instanz besonders ausgebildeten 
und weisungsgebundenen nichtrichterlichen Angestellten des Landgerichtes 
(Rechtspfl egern) übertragen werden.

Art. 9997

Der Fiskus und die fürstlichen Domänenbehörden haben vor den ordentlichen 
Gerichten Recht zu nehmen und zu geben.

94  Überschrift vor Art. 97 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
95  Art. 97 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
96  Art. 98 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 145.
97  Art. 99 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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deleguje jednego deputowanego z każdej reprezentowanej w nim grupy wy-
borców (partii). Rząd deleguje do niego członka rządu odpowiedzialnego za wy-
miar sprawiedliwości. Obrady gremium są poufne. Kandydaci mogą być pole-
ceni do gremium przez Landtag tylko za zgodą Księcia. Gdy Landtag wybierze 
poleconego kandydata, wówczas jest on mianowany przez Księcia. 

2. Jeżeli Landtag odrzuci poleconego kandydata i w ciągu 4 tygodni nie uda 
się osiągnąć zgody co do nowego kandydata, wówczas Landtag może zapropo-
nować kontrkandydata i ogłosić referendum. W przypadku referendum również 
obywatele uprawnieni do głosowania mogą, przy uwzględnieniu warunków ta-
kiej inicjatywy (art. 64), mianować kandydatów, po czym następuje głosowa-
nie, w dwóch turach, zgodnie z art. 113, ustęp 2. Ten kandydat, który otrzyma 
absolutną większość głosów, zostaje mianowany sędzią przez Księcia. 

3. Sędzia mianowany na dany okres urzęduje do momentu zaprzysiężenia 
swego następcy. 

B) Sądy powszechne96 

Art. 9797

1. W pierwszej instancji sądownictwo jest wykonywane przez Książęcy Sąd 
Krajowy w Vaduz, w drugiej instancji przez Książęcy Sąd Wyższy w Vaduz, 
w trzeciej instancji przez Książęcy Sąd Najwyższy.

2. Organizacja sądów powszechnych, ich funkcjonowanie i opłaty sądowe są 
określone przez ustawę.

Art. 9898

Na mocy ustawy wykonanie poszczególnych, dobrze oznaczonych rodzajów 
spraw sądownictwa może zostać przekazane w pierwszej instancji szczególnie 
wykształconym urzędnikom niebędącym sędziami, wykonującym polecenia 
Sądu Krajowego (wymiaru sprawiedliwości).

Art. 9999

Fiskus i książęcy zarząd domen podlegają powszechnemu prawu i sądom po-
wszechnym. 

96  Tytuł przed art. 97 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
97  Art. 97 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
98  Art. 98 zmieniony przez DUL z 2008 r., nr 145.
99  Art. 99 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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Art. 10098

1) Das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist nach den Grundsätzen 
der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und freien Beweiswürdigung zu regeln. In 
Strafsachen gilt ausserdem das Anklageprinzip.

2) In bürgerlichen Rechtssachen wird die ordentliche Gerichtsbarkeit in erster 
Instanz durch einen oder mehrere Einzelrichter ausgeübt.

3) Das Obergericht und der Oberste Gerichtshof sind Kollegialgerichte.
4) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen wird in erster Instanz beim Landgerichte 

von diesem, allenfalls vom Schöffengerichte, vom Kriminalgerichte und vom 
Jugendgerichte ausgeübt.

Art. 10199

1) Der Landgerichtspräsident übt die Aufsicht über die Richter des Land-
gerichtes aus.

2) Der Obergerichtspräsident führt die Aufsicht über den Landgerichtspräsi-
denten und die Richter des Obergerichtes. Er übt die Disziplinargewalt über die 
Richter des Landgerichtes aus.

3) Der Präsident des Obersten Gerichtshofes führt die Aufsicht über den 
Obergerichtspräsidenten und die Richter des Obersten Gerichtshofes. Er übt 
die Disziplinargewalt über die Richter des Obergerichtes und des Obersten 
Gerichtshofes aus.

4) Ein aus drei rechtskundigen Oberstrichtern bestehender Dienstsenat 
übt die Aufsicht und die Disziplinargewalt über den Präsidenten des Obersten 
Gerichtshofes aus.

C. Der Verwaltungsgerichtshof100

Art. 102101

1) Der Verwaltungsgerichtshof besteht aus fünf Richtern und fünf 
Ersatzrichtern, die vom Landesfürsten ernannt werden (Art. 96). Die Mehrheit 
der Richter muss das liechtensteinische Landesbürgerrecht besitzen. Die Mehrheit 
der Richter muss rechtskundig sein.

2) Die Amtsdauer der Richter und der Ersatzrichter des Verwaltungsgerichtshofes 
beträgt fünf Jahre. Die Amtsdauer ist so zu gestalten, dass jedes Jahr ein ande-
rer Richter beziehungsweise Ersatzrichter ausscheidet. Bei der ersten Ernennung 
entscheidet das Los über die Länge der Amtsdauer der fünf Richter und fünf 
Ersatzrichter. Scheidet ein Richter beziehungsweise ein Ersatzrichter vorzeitig 
aus dem Amt, dann wird der Nachfolger für die restliche Amtsdauer des aus-
scheidenden Richters ernannt.

98  Art. 100 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
99  Art. 101 abgeändert durch LGBl. 2007 Nr. 346.
100  Überschrift vor Art. 102 eingefügt durch LGBl. 2003 Nr. 186.
101  Art. 102 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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Art. 100100

1. Postępowanie w cywilnych sporach prawnych jest uregulowane według 
zasad ustnego przeprowadzenia rozprawy, bezpośredniości i wolnej oceny do-
wodów. W sprawach karnych obowiązuje poza tym zasada oskarżenia z urzędu.

2. W sprawach cywilnych powszechny wymiar sprawiedliwości jest wykony-
wany w pierwszej instancji przez jednego lub więcej sędziów. 

3. Sąd Wyższy i Sąd Najwyższy są sądami kolegialnymi. 
4. Wymiar sprawiedliwośći w sprawach karnych jest wykonywany w pierwszej 

istancji przez Sąd Krajowy, ewentualnie poprzez sąd ławniczy, sąd kryminalny 
i sąd dla nieletnich.

Art. 101101

1. Przewodniczący Sądu Krajowego sprawuje nadzór nad sędziami Sądu 
Krajowego.

2. Przewodniczący Sądu Wyższego sprawuje nadzór nad przewodniczącym 
Sądu Krajowego i sędziami Sądu Wyższego. Wykonuje on władzę dyscyplinarną 
nad sędziami Sądu Krajowego. 

3. Przewodniczący Sądu Najwyższego sprawuje nadzór nad przewodniczącym 
Sądu Wyższego i sędziami Sądu Najwyższego. Wykonuje on władzę dyscyplinarną 
nad sędziami Sądu Wyższego i Najwyższego. 

4. Władzę dyscyplinarną i nadzór nad przewodniczącym Sądu Najwyższego 
sprawuje jeden z trzech senatów składających się ze znających się na rzeczy 
sędziów wyższych.

C) Sąd Administracyjny102

Art. 102103

1. Sąd Administracyjny składa się z 5 sędziów i 5 zastępców sędziów, którzy 
są mianowani przez Księcia (art. 96). Większość sędziów musi posiadać pra-
wa obywatelskie Liechtensteinu. Większość sędziów musi być doświadczona 
w sprawach prawa. 

2. Okres urzędowania sędziów i ich zastępców wynosi 5 lat. Okres ich 
urzędowania jest zorganizowany w ten sposób, że każdego roku inny sędzia, 
albo zastępca, odchodzi z urzędu. Przy pierwszym mianowaniu o długości trwa-
nia okresu urzędowania 5 sędziów i 5 zastępców decyduje los. Jeżeli sędzia, albo 
zastępca, odchodzi przed terminem z urzędu, wówczas następca jest mianowany 
na czas urzędowania pozostały do końca kadencji odchodzącego sędziego.

100  Art. 100 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
101  Art. 101 zmieniony przez DUL z 2007 r., nr 346.
102  Tytuł przed art. 102 wprowadzony przez DUL z 2003 r., nr 186.
103  Art. 102 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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3) Die fünf Richter wählen aus ihrer Reihe jährlich einen Vorsitzenden und 
einen stellvertretenden Vorsitzenden. Eine Wiederwahl ist zulässig.

4) Ist ein Richter verhindert, dann wird er für diesen Fall durch ei-
nen Ersatzrichter vertreten. Bei der Vertretung ist von Fall zu Fall nach dem 
Rotationsprinzip vorzugehen.

5) Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unterliegen sämtli-
che Entscheidungen oder Verfügungen der Regierung und der anstelle der 
Kollegialregierung eingesetzten besonderen Kommissionen (Art. 78 Abs. 3) dem 
Rechtsmittel der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof.

Art. 103102

Die näheren Bestimmungen über das Verfahren, über die Ausstandspfl icht, 
über die Entlohnung und über die von den Parteien zu entrichtenden Gebühren 
werden durch ein besonderes Gesetz getroffen.

D. Der Staatsgerichtshof103

Art. 104

1) Im Wege eines besonderen Gesetzes ist ein Staatsgerichtshof als Gerichtshof 
des öffentlichen Rechtes zum Schutze der verfassungsmässig gewährleisteten 
Rechte, zur Entscheidung von Kompetenzkonfl ikten zwischen den Gerichten 
und den Verwaltungsbehörden und als Disziplinargerichtshof für die Mitglieder 
der Regierung zu errichten.

2) In seine Kompetenz fallen weiter die Prüfung der Verfassungsmässigkeit 
von Gesetzen und Staatsverträgen sowie der Gesetzmässigkeit der 
Regierungsverordnungen; in diesen Angelegenheiten urteilt er kassatorisch. 
Endlich fungiert er auch als Wahlgerichtshof104.

Art. 105105

Der Staatsgerichtshof besteht aus fünf Richtern und fünf Ersatzrichtern, die 
vom Landesfürsten ernannt werden (Art. 96). Der Präsident des Staatsgerichtshofes 
und die Mehrheit der Richter müssen das liechtensteinische Landesbürgerrecht 
besitzen. Im Übrigen fi nden die Bestimmungen von Art. 102 sinngemäss 
Anwendung.

102  Art. 103 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
103  Überschrift vor Art. 104 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
104  Art. 104 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
105  Art. 105 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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3. Pięciu sędziów wybiera ze swego grona na rok przewodniczącego i zastępcę. 
Powtórny wybór jest dopuszczalny.

4. Jeśli sędzia nie może uczestniczyć w pracach Sądu, wówczas jest reprezen-
towany przez zastępcę. W każdym przypadku zastępstwa bierze się pod uwagę 
zasadę rotacji.

5. Jeżeli prawo nie stanowi inaczej, wszystkie rozstrzygnięcia i rozporzą-
dzenia rządu i powołanej na miejsce kolegialnego rządu szczególnej komi-
sji (art. 78, ustęp 3) podlegają środkowi prawnemu w postaci skargi do Sądu 
Administracyjnego.

Art. 103104

Bliższe postanowienia dotyczące postępowania, strajku, wynagradzania 
i opłat uiszczanych przez partie polityczne są zawarte w specjalnej ustawie. 

D) Trybunał Stanu105

Art. 104

1. Za pomocą specjalnej ustawy został ustanowiony Trybunał Stanu jako sąd 
prawa publicznego w celu ochrony praw zgodnych z Konstytucją i zagwaranto-
wanych w niej. Trybunał rozstrzyga także kompetencje między sądami i między 
organami administracyjnymi, jest sądem dyscyplinarnym dla członków rządu. 

2. Do jego kompetencji należy sprawdzanie zgodności z Konstytucją ustaw 
i umów międzypaństwowych, jak i zgodności z prawem zarządzeń rządu. W tych 
sprawach Trybunał rozstrzyga w sposób kasacyjny. W końcu Trybunał funkcjo-
nuje jako sąd wyborczy106. 

Art. 105107

Trybunał Stanu składa się z 5 sędziów i 5 zastępców, są oni mianowani przez 
Księcia (art. 96). Przewodniczący Trybunału Stanu i większość sędziów muszą 
posiadać prawa obywatelskie Liechtensteinu. W pozostałych sprawach znajdują 
zastosowanie postanowienia artykułu 102. 

104  Art. 103 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186. 
105  Tytuł przed art. 104 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186. 
106  Art. 104, ustęp 2 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186. 
107  Art. 105 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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IX. Hauptstück: Von den Behörden und Staatsbediensteten106

Art. 106107

Unbefristete Richterstellen dürfen nur mit Zustimmung des Landtages ge-
schaffen werden.

Art. 107108

Die Organisation der Behörden erfolgt im Wege der Gesetzgebung. Sämtliche 
Behörden haben unter Vorbehalt staatsvertraglicher Abmachungen ihren Sitz im 
Lande; kollegiale Behörden sind mindestens mehrheitlich mit Liechtensteinern 
zu besetzen.

Art. 108109

Die Mitglieder der Regierung, die Staatsangestellten sowie alle Ortsvorstände, 
deren Stellvertreter und die Gemeindekassiere haben beim Dienstantritt folgen-
den Eid abzulegen:

„Ich schwöre Treue dem Landesfürsten, Gehorsam den Gesetzen und genaue 
Beobachtung der Verfassung, so wahr mir Gott helfe”.

Art. 109110

1) Das Land, die Gemeinden und die sonstigen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts haften für den Schaden, den die als ihre 
Organe handelnden Personen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit Dritten wi-
derrechtlich zufügen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff 
auf die fehlbaren Personen vorbehalten.

2) Die als Organe handelnden Personen haften dem Land, der Gemeinde oder 
sonstigen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, in deren 
Dienst sie stehen, für den Schaden, den sie ihnen durch vorsätzliche oder grob-
fahrlässige Verletzung der Amtspfl ichten unmittelbar zufügen.

X. Hauptstück: Von den Gemeinden111

Art. 110

1) Über Bestand, Organisation und Aufgaben der Gemeinden im eigenen und 
übertragenen Wirkungskreise bestimmen die Gesetze.

106  Überschrift vor Art. 106 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
107  Art. 106 abgeändert durch LGBl. 2008 Nr. 145.
108  Art. 107 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
109  Art. 108 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
110  Art. 109 (109 bis) eingefügt durch LGBl. 1964 Nr. 10 und abgeändert durch LGBl. 2003 

Nr. 186.
111  Überschrift vor Art. 110 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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Rozdział IX: Urzędy i służby państwowe108 

Art. 106109

Bezterminowe posady sędziowskie mogą być tworzone tylko za zgodą par-
lamentu. 

Art. 107110

Organizacja urzędów następuje jedynie poprzez ustawodawstwo. Wszystkie 
urzędy, z zastrzeżeniem zgody wyrażonej w umowach międzynarodowych, mają 
swoją siedzibę w kraju. Urzędy kolegialne są obsadzone, przynajmniej w więk-
szości, przez obywateli Liechtensteinu.

Art. 108111

Członkowie rządu, urzędnicy państwowi, jak i wszystkie zarządy miejscowo-
ści, ich zastępcy i kwestorzy gmin, składają przy obejmowaniu urzędu następu-
jącą przysięgę: 

„Przysięgam wierność Księciu, posłuszeństwo prawu i dokładne przestrze-
ganie Konstytucji, tak mi dopomóż Bóg”. 

Art. 109112

1. Kraj, gminy i pozostałe korporacje, instytucje i fundacje prawa publicznego 
odpowiadają za szkody bezprawnie wyrządzone osobom lub instytucjom trzecim, 
popełnione przez osoby funkcjonujące jako ich organy w czasie wykonywania 
swoich urzędowych czynności. W wypadku premedytacji lub rażącego niedbal-
stwa zastrzega się prawo do odszkodowania od osób popełniających te błędy. 

2. Osoby funkcjonujące jako organy instytucji odpowiadają za szkody kra-
jowi, gminie lub pozostałym korporacjom, instytucjom albo fundacjom prawa 
publicznego, w których służbie pozostają. Odpowiadają za złamanie obowiąz-
ków urzędowych wyrządzonych z premedytacją lub z rażącym niedbalstwem 
w bezpośredni sposób.

ROZDZIAŁ X: Gminy113

Art. 110

1. O istnieniu, organizacji i zadaniach gmin we własnym i powierzonym za-
kresie działania decydują ustawy.

2. W ustawach gminnych wyznacza się następujące, podstawowe, założenia:

108  Tytuł przed art. 106 zmieniony przez DUL z 2003 r., s. 186. 
109  Art. 106 zmieniony przez DUL z 2008 r., nr 145. 
110  Art. 107 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
111  Art. 108 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
112  Art. 109 (109 bis) wprowadzony przez DUL z 1964 r., nr 10 i zmieniony przez DUL z 2003 r., 

nr 186.
113  Tytuł przed artykułem 110 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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2) In den Gemeindegesetzen sind folgende Grundzüge festzulegen:
a) freie Wahl der Ortsvorsteher und der übrigen Gemeindeorgane durch die 

Gemeindeversammlung;
b) selbständige Verwaltung des Gemeindevermögens und der Handhabung 

der Ortspolizei unter Aufsicht der Landesregierung;
c) Pfl ege eines geregelten Armenwesens unter Aufsicht der Landesregierung;
d) Recht der Gemeinde zur Aufnahme von Bürgern und Freiheit der 

Niederlassung der Landesangehörigen112 in jeder Gemeinde.
3) Die näheren Bestimmungen, insbesondere über die Zuständigkeit, werden 

durch Gesetz getroffen.

Art. 111113

In Gemeindeangelegenheiten sind alle in der Gemeinde wohnhaften 
Landesangehörigen wahl- und stimmberechtigt, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und nicht im Wahl- und Stimmrecht eingestellt sind.

XI. Hauptstück: Die Verfassungsgewähr114

Art. 112115

1) Die gegenwärtige Verfassungsurkunde ist nach ihrer Verkündigung als 
Landesgrundgesetz allgemein verbindlich.

2) Abänderungen oder allgemein verbindliche Erläuterungen dieses 
Grundgesetzes können sowohl von der Regierung als auch vom Landtage oder 
im Wege der Initiative (Art. 64) beantragt werden. Sie erfordern auf Seite des 
Landtages Stimmeneinhelligkeit seiner anwesenden Mitglieder oder eine auf zwei 
nacheinander folgenden Landtagssitzungen sich aussprechende Stimmenmehrheit 
von drei Vierteln derselben, allenfalls eine Volksabstimmung (Art. 66) und je-
denfalls die nachfolgende Zustimmung des Landesfürsten, abgesehen von dem 
Verfahren zur Abschaffung der Monarchie (Art. 113).

Art. 113116

1) Wenigstens 1 500 Landesbürgern steht das Recht zu, eine Initiative auf 
Abschaffung der Monarchie einzubringen. Im Falle der Annahme der Initiative 
durch das Volk hat der Landtag eine neue Verfassung auf republikanischer 
Grundlage auszuarbeiten und diese frühestens nach einem Jahr und spätestens 
nach zwei Jahren einer Volksabstimmung zu unterziehen. Dem Landesfürsten 
steht das Recht zu, für die gleiche Volksabstimmung eine neue Verfassung vor-

112  „Unter dem von der Verfassung verwendeten Begriff ‘Landesangehörige’ sind alle Personen 
mit liechtensteinischem Landesbürgerrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu verstehen”. (LGBl. 
1971 Nr. 22).

113  Art. 111 (110 bis) abgeändert durch LGBl. 2000 Nr. 55 und LGBl. 2003 Nr. 186.
114  Überschrift vor Art. 112 eingefügt durch LGBl. 2003 Nr. 186.
115  Art. 112 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
116  Art. 113 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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a) wolny wybór naczelników gmin i pozostałych organów gminnych przez 
zgromadzenie gminne;

b) niezależne zarządzanie majątkiem gminy i posługiwanie się policją lokalną 
pod nadzorem rządu;

c) opieka nad ludźmi ubogimi odbywająca się pod nadzorem rządu;
d) prawo gminy do przyjęcia obywateli114 i wolność osiedlania się obywateli 

państwa w każdej gminie.
3. Bliższe postanowienia, w szczególności dotyczące kompetencji, są okre-

ślone przez ustawę. 

Art. 111115

W sprawach gminy uprawnieni do wyboru i głosowania są wszyscy obywate-
le mieszkający w gminie, którzy ukończyli 18. rok życia i których prawo wybor-
cze nie zostało zawieszone.

ROZDZIAŁ XI: Gwarancja Konstytucji116

Art. 112117

1. Obecny akt konstytucyjny jest powszechnie obowiązujący po jego ob-
wieszczeniu jako państwowa Ustawa Zasadnicza.

2. Wniesienie o zmiany lub powszechnie obowiązujący komentarz tej Ustawy 
Zasadniczej mogą być dokonane zarówno przez rząd, jak i przez Landtag lub 
poprzez inicjatywy (art. 64). Wymagają one po stronie Landtagu jednomyślności 
głosów obecnych na posiedzeniu członków Landtagu lub większości 3/4 głosów 
na dwóch następujących po sobie posiedzeniach Landtagu, ewentualnie refe-
rendum (art. 66). Po takiej decyzji za każdym razem wymagana jest następnie 
zgoda Księcia – z wyjątkiem postępowania dotyczącego zniesienia monarchii 
(art. 113).

Art. 113118

1. Obywatelom, w liczbie co najmniej 1500 osób, przysługuje prawo wniesie-
nia inicjatywy dotyczącej zniesienia monarchii. W przypadku przyjęcia tej ini-
cjatywy przez naród zadaniem Landtagu jest wypracowanie nowej Konstytucji 
na podstawie republikańskiej i poddanie jej pod referendum najwcześniej po roku 
i najpóźniej po 2 latach. Księciu przysługuje prawo przedłożenia pod to samo re-
ferendum nowej Konstytucji. W ten sposób uregulowane postępowanie zastępuje 
postępowanie dotyczące zmian Konstytucji określone w art. 112, ustęp 2.

114  „Przez używane w Konstytucji pojęcie obywatel rozumie się wszystkie osoby posiadające 
prawa obywatelskie Liechtensteinu bez względu na płeć” (DUL, 1971 r., nr 22).

115  Art. 111 (110 bis) zmieniony przez DUL z 2000 r., nr 55 i DUL z 2003 r., nr 186.
116  Tytuł przed artykułem 112 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
117  Art. 112 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
118  Art. 113 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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zulegen. Das im Folgenden geregelte Verfahren tritt insoweit an die Stelle des 
Verfassungsänderungsverfahrens nach Art. 112 Abs. 2.

2) Liegt nur ein Entwurf vor, dann genügt für die Annahme die absolute 
Mehrheit (Art. 66 Abs. 4). Liegen zwei Entwürfe vor, dann hat der wahlbere-
chtigte Landesbürger die Möglichkeit, zwischen der bestehenden Verfassung 
und den beiden Entwürfen zu wählen. In diesem Fall hat der wahlberechtigte 
Landesbürger in der ersten Abstimmung zwei Stimmen. Diese teilt er jenen 
beiden Verfassungsvarianten zu, von denen er wünscht, dass sie in die zweite 
Abstimmung gelangen. Jene zwei Verfassungsvarianten, welche die meisten Erst- 
und Zweitstimmen auf sich vereinen, kommen in die zweite Abstimmung. In der 
zweiten Abstimmung, die 14 Tage nach der ersten Abstimmung durchzuführen 
ist, hat der wahlberechtigte Landesbürger eine Stimme. Jene Verfassung gilt als 
angenommen, welche die absolute Mehrheit erhält (Art. 66 Abs. 4).

XII. Hauptstück: Schlussbestimmungen117

Art. 114118

Alle Gesetze, Verordnungen und statutarischen Bestimmungen, die mit ei-
ner ausdrücklichen Bestimmung der gegenwärtigen Verfassungsurkunde im 
Widerspruche stehen, sind hiermit aufgehoben beziehungsweise unwirksam; 
jene gesetzlichen Bestimmungen, die mit dem Geiste dieses Grundgesetzes nicht 
im Einklange sind, werden einer verfassungsmässigen Revision unterzogen.

Art. 115119

1) Mit der Durchführung dieser Verfassung ist Meine Regierung betraut.
2) Die Regierung hat die in dieser Verfassung vorgesehenen Gesetze mit tun-

lichster Beförderung zu entwerfen und der verfassungsmässigen Behandlung 
zuzuführen.

Vaduz, am 5. Oktober 1921

In Vertretung Seiner Durchlaucht, des regierenden Fürsten Johann II. von und 
zu Liechtenstein und in dessen, mit Höchstem Handschreiben vom 2. Oktober 
1921 erteilten Auftrage:

     gez. Karl
      gez. Jos. Ospelt
      Fürstlicher Rat

Dem Original der Verfassungsurkunde sind folgende zwei Schreiben beige-
heftet:

117  Überschrift vor Art. 114 eingefügt durch LGBl. 2003 Nr. 186.
118  Art. 114 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
119  Art. 115 abgeändert durch LGBl. 2003 Nr. 186.
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2. Jeśli zostanie przedstawiony jeden projekt Konstytucji, to wtedy do jego 
przyjęcia wystarczy absolutna większość głosów (art. 66, ustęp 4). Jeśli zostaną 
przedstawione dwa projekty, wówczas uprawnieni do głosowania obywatele mają 
możliwość wyboru między istniejącą Konstytucją a oboma projektami. W tym 
przypadku uprawnieni do głosowania obywatele dysponują w pierwszym głoso-
waniu dwoma głosami. Przydzielają je tym dwom wariantom Konstytucji, które 
życzą sobie poddać pod drugie głosowanie. Te dwa warianty Konstytucji, które 
łączy największa liczba głosów, trafi ają pod drugie głosowanie. W drugim gło-
sowaniu, które jest przeprowadzone 14 dni po pierwszym, obywatel uprawniony 
do wyboru dysponuje jednym głosem. Za przyjętą uważana jest ta Konstytucja, 
która otrzyma absolutną większość głosów (art. 66, ustęp 4).

Rozdział XII: Postanowienia końcowe119

Art. 114120

Wszystkie ustawy, zarządzenia i postanowienia statutowe, które stoją 
w sprzeczności z obecnymi postanowieniami dokumentu konstytucyjnego, są 
tym samym zniesione albo uznane za nieskuteczne. Te postanowienia ustawowe, 
które nie są zgodne z duchem tej ustawy zasadniczej, zostaną poddane rewizji 
w celu zgodności z Konstytucją. 

Art. 115121

1. Realizacja tej Konstytucji zostaje powierzona mojemu rządowi.
2. Rząd ma za zadanie doprowadzić do realizacji praw przewidzianych 

w tej Konstytucji z jak najlepszym wsparciem i zastosowaniem zgodnym 
z Konstytucją. 

Vaduz, 5 października 1921 r.

W zastępstwie Jego Książęcej Mości, rządzącego Księcia Johanna II von und 
zu Liechtenstein, i na mocy jego polecenia udzielonego najwyższym pismem 
z 2 października 1921 roku: 

     podpisał Karl
      podpisał Josef Ospelt
      Radca Książęcy

Do oryginalnego dokumentu konstytucyjnego załączono dwa następujące 
pisma:

119  Tytuł przed art. 114 wprowadzony przez DUL z 2003 r., nr 186. 
120  Art. 114 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
121  Art. 115 zmieniony przez DUL z 2003 r., nr 186.
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Mein lieber Rat Ospelt!

Mit besonderer Befriedigung habe Ich zur Kenntnis genommen, dass der 
Landtag Meines Fürstentumes in seiner Sitzung vom 24. August 1921 einstim-
mig die neue Verfassung angenommen hat.

Indem Ich diesem Beschlusse Meine landesherrliche Sanktion erteile, spreche 
Ich den innigen Wunsch und die Hoffnung aus, dass, ebenso wie die Vertreter 
Meines Volkes, sich in der Schaffung dieses für das Land so bedeutsamen 
Gesetzgebungswerkes ohne Unterschied der Partei einträchtig zusammenge-
funden haben, auch fürderhin der Geist gleicher Eintracht die Bevölkerung 
Meines Landes in friedlicher Arbeit zum dauernden Wohle des Ganzen und 
aller seiner Teile vereinige und aus dem altbewährten, auch weiter zu pfl egen-
den Zusammenarbeiten von Staat und Kirche unter Gottes Schutz auch auf dem 
Boden des neuen Staatsgrundgesetzes Meinem Volke und Meinem Lande neues 
Heil und reicher Segen erblühe.

Gerne hätte Ich selbst, Ihrer Mir unterbreiteten Bitte stattgebend, die 
Verfassungsurkunde in Vaduz, dem Hauptorte Meines Landes, inmitten Meines 
getreuen und geliebten Volkes unterzeichnet; zu Meinem herzlichen Bedauern 
bin Ich durch Gesundheitsrücksichten im gegenwärtigen Augenblicke hieran ve-
rhindert.

Um aber dennoch Meiner Freude über das Zustandekommen des grossen 
Reformwerkes Ausdruck und Meinem Lande einen Beweis Meiner väterlichen 
Liebe zu geben, betraue Ich im Sinne des Art. 13 der neuen Verfassung Meinen 
derzeit im Lande weilenden geliebten Neffen, Seine Durchlaucht, den Herrn 
Prinzen Karl von und zu Liechtenstein, am 5. Oktober ds. Js., dem Tage, an dem 
Ich durch Gottes gnädige Fügung Mein einundachtzigstes Lebensjahr zu vol-
lenden hoffe, die Verfassungsurkunde in Meiner Vertretung in Vaduz zu unter-
zeichnen.

Zugleich entbiete Ich Meinem geliebten Volke Meinen landesväterlichen Gruss 
und spreche allen jenen, die sich um das Zustandekommen der neuen Verfassung 
einträchtig und erfolgreich bemüht haben, aus vollem Herzen Meinen Dank und 
Meine Anerkennung aus.

Ich beauftrage Sie, diese Meine Entschliessungen zur allgemeinen Kenntnis 
zu bringen.

Felsberg, am 2. Oktober 1921

    gez. Johann
     gez. Jos. Ospelt
            Fürstlicher Rat
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Mój drogi Radco Ospelt!

Ze szczególnym zadowoleniem przyjąłem do wiadomości, że Landtag mo-
jego Księstwa na swoim posiedzeniu z 24 sierpnia 1921 r. jednogłośnie przyjął 
nową Konstytucję. 

Podczas gdy poprzez to postanowienie udzielam mojej monarchicznej sank-
cji, wypowiadam życzenie i nadzieję, że równie jak przedstawiciele mojego 
narodu podjęli zgodną, bez różnic partyjnych, decyzję w działaniach dla kraju 
poprzez tak doniosłe dzieło ustawodawcze, tak w przyszłości rozkwitnie duch 
równej zgody ludności mojego kraju w pokojowej pracy dla trwałej pomyślności 
wszystkich. Mam również nadzieję, że zjednoczą się w przyszłości wszystkie 
siły kraju płynące z dawnej, wypróbowanej współpracy państwa i Kościoła, pod 
ochroną Boga, także na gruncie nowej Ustawy Zasadniczej państwa. Mam także 
nadzieję, że zapewni ona mojemu narodowi rozkwit i dobrobyt. 

Chętnie sam podpisałbym, przychylając się do przedstawionej mi prośby, do-
kument konstytucyjny w Vaduz, stolicy mojego kraju, wśród mojego wiernego 
i kochanego ludu. Jest to jednak w obecnej chwili, ku mojemu serdecznemu ubo-
lewaniu, niemożliwe ze względów zdrowotnych. 

Aby jednakże dać wyraz mojej radości z powodu dojścia do skutku wielkiego 
dzieła reformy, i aby dać wyraz mojej ojcowskiej miłości, powierzam – w zna-
czeniu art. 13 nowej Konstytucji – mojemu kochanemu aktualnie przebywają-
cemu w kraju bratankowi, Jego Książęcej Mości Księciu Karlowi von und zu 
Liechtenstein, dnia 5 października bieżącego roku, dnia, którego łaskawym 
Bożym zrządzeniem, jak ufam, ukończę 81. rok życia, podpisanie dokumentu 
konstytucyjnego w Vaduz w moim zastępstwie. 

Równocześnie przesyłam mojemu ukochanemu narodowi ojcowskie pozdro-
wienie i składam z całego serca podziękowanie i uznanie dla tych wszystkich, 
którzy zgodnie i skutecznie starali się o dojście do skutku nowej Konstytucji. 

Polecam panu również, aby moja uchwała została podana do publicznej wia-
domości. 

Felsberg, 2 października 1921 r.

    podpisano: Johann  
     podpisano: Josef Ospelt
           Radca Książęcy
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Mein lieber Neffe Prinz Karl!

Im Sinne des Art. 13 der vom Landtage Meines Fürstentums in seiner Sitzung 
vom 24. August 1921 beschlossenen und von Mir sanktionierten Verfassung 
des Fürstentumes Liechtenstein betraue Ich Euer Liebden damit, die neue Ver-
fassungsurkunde in Meiner Stellvertretung an Meinem Geburtstage – 5. Oktober 
1921 – in Vaduz, dem Hauptorte Meines Fürstentumes, zu unterzeichnen.

Ich verbleibe Euer Liebden stets wohlgeneigter und freundwilliger Oheim.

Felsberg, am 2. Oktober 1921
     gez. Johann
     gez. Jos. Ospelt
     Fürstlicher Rat 
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Mój drogi Bratanku, Książę Karolu!

W rozumieniu art. 13 Konstytucji Księstwa Liechtensteinu, uchwalonej przez 
parlament mojego Księstwa na swoim posiedzeniu z 24 sierpnia 1921 r., i usank-
cjonowanej przeze mnie, powierzam Waszej Miłości podpisać nowy dokument 
konstytucyjny, w moim zastępstwie, w dniu moich urodzin – 5 października 
1921 roku – w Vaduz, stolicy mojego Księstwa. 

Pozdrawiam Waszą Miłość, zawsze przyjazny wujek.

Felsberg, 2 października 1921 r.
     podpisano: Johann
     podpisano: Josef Ospelt
     Radca Książęcy 
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LICZBA MIESZKAŃCÓW LIECHTENSTEINU W PODZIALE
NA GMINY

Stan na 30 czerwca 2008 r.

Gmina Liczba ludności
BALZERS 4 512
PLANKEN 413
SCHAAN 5 718
TRIESEN 4 739
TRIESENBERG 2 557
VADUZ 5 091
Oberland (razem): 23 030
ESCHEN 4 093
GAMPRIN 1 531
MAUREN 2 815
RUGGELL 1 928
SCHELLENBERG 1 049
Unterland (razem): 12 416

LIECHTENSTEIN 35 446

Źród ło: www.llv.li/amtsstellen/llv-as-bevoelkerung/llv-as-bevoelkerung-bevoelkerungsstatistik_
per_30_juni.htm
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WYNIKI WYBORÓW DO LANDTAGU z 8 lutego 2009 r.

                 Partie: VU FBP FL
Gminy:
Balzers 54,2 36,5 9,8
Planken 37,9 49,6 9,3
Schaan 44,6 44,0 11,5
Triesen 50,5 40,4 9,0
Triesenberg 54,4 40,3 5,3
Vaduz 44,2 46,0 9,8
Oberland (razem): 48,9 41,7 9,4

Eschen 53,7 39,8 6,6
Gamprin 42,2 52,9 5,0
Mauren 35,9 53,4 10,7
Ruggell 45,8 49,1 5,2
Schellenberg 36,9 53,0 10,2
Unterland (razem): 44,2 48,2 7,6

LIECHTENSTEIN 47,6 43,5 8,9

Liczba miejsc w Landtagu uzyskana przez poszczególne partie:
VU – 13
FBP – 11
FL – 1
Źród ło: www.landtagswahlen.li
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FREKWENCJA W WYBORACH DO LANDTAGU z 8 lutego 2009 r.

Gminy:
Balzers 84,8
Planken 92,6
Schaan 83,8
Triesen 80,7
Triesenberg 85,7
Vaduz 81,9
Oberland (razem): 83,4

Eschen 84,3
Gamprin 87,7
Mauren 85,6
Ruggell 91,4
Schellenberg 90,7
Unterland (razem): 86,9

LIECHTENSTEIN 84,6

80,5% głosów oddano listownie
Źród ło: www.landtagswahlen.li
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CZŁONKOWIE LANDTAGU KSIĘSTWA LIECHTENSTEINU 
W LATACH 2005–2009

Imię i nazwisko Partia
Alois BECK

FBP

Josy BIEDERMANN
Markus BÜCHEL
Doris FROMMELT
Franz HEEB
Johannes KAISER
Elmar KINDLE
Peter LAMPERT
Rudolf LAMPERT
Wendelin LAMPERT
Klaus WANGER
Renate WOHLWEND
Marlies AMANN-MARXER

VU

Doris BECK
Jürgen BECK
Arthur BRUNHART
Ivo KLEIN
Günther KRANZ
Gebhard NEGELE
Harry QUADERER
Hugo QUADERER
Heinz VOGT
Pepo FRICK

FL
Andrea MATT
Paul VOGT

Źród ło: www.landtagswahlen.li
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SKŁAD LANDTAGU KSIĘSTWA LIECHTENSTEINU 
wybranego w wyborach w dniu 8 lutego 2009 r.

Imię i nazwisko Partia
Marlies AMANN-MARXER

VU

Doris BECK
Jürgen BECK
Gisela BIEDERMANN
Arthur BRUNHART
Peter BÜCHEL
Günther KRANZ
Werner KRANZ
Gebhard NEGELE
Harry QUADERER
Thomas VOGT
Diana HILTI
Peter HILTI
Christian BATLINER

FBP

Manfred BATLINER
Gerold BÜCHEL
Albert FRICK
Doris FROMMELT
Rainer GOPP
Johannes KAISER
Elmar KINDLE
Peter LAMPERT
Wendelin LAMPERT
Renate WOHLWEND
Pepo FRICK FL

Źród ło: www.landtagswahlen.li, „Liechtenstein Pressebulletin” nr 2/2009 [w:] www.llv.li
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PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU LIECHTENSTEINU

Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
Karl SCHÄDLER 1862–1871
Karl Wilhelm SCHLEGEL 1871–1877, 1878–1882, 1886–1890
Rudolf SCHÄDLER 1877–1878
Albert SCHÄDLER 1882–1885, 1890–1912, 1912–1919
Friedrich WALSER 1919–1922
Wilhelm BECK 1922–1928
Anton FROMMELT 1928–1945
David STRUB 1945–1954, 1955–1956, 1957–1958
Alois RITTER 1954–1955, 1956–1957
Josef HOOP 1958–1959
Martin RISCH 1960–1966
Alexander FRICK 1966–1970
Karlheinz RITTER 1970–1973, 1978–1993
Gerard BATLINER 1974–1978
Ernst WALCH 1993
Paul KINDLE 1994, 1996
Otmar HASLER 1995
Peter WOLFF 1997–2000
Klaus WANGER 2001–2009
Arthur BRUNHART od 2009

Źród ło: www.landtag.li; A. Waschkuhn, Politisches System Liechtensteins: Kontinuität und Wandel, 
Vaduz 1994, s. 167



117

DANE DOTYCZĄCE GOSPODARKI LIECHTENSTEINU

A) Wskaźnik bezrobocia w latach 1997–2007

Rok Wskaźnik bezrobocia (w %)
1997 1,4
1998 2,0
1999 1,2
2000 1,1
2001 1,2
2002 1,4
2003 2,2
2004 2,4
2005 2,4
2006 3,3
2007 2,7

Dane z lat 2006 i 2007 podano przy uwzględnieniu nowej defi nicji bezrobocia. 
Według niej współczynnik ten odnosi się do osób pozostających bez pracy za-
mieszkałych na stałe w Liechtensteinie. Do roku 2005 włącznie współczynnik ten 
obliczano w odniesieniu do wszystkich osób zatrudnionych w Liechtensteinie. 

B) Liczba osób zatrudnionych, w tym obcokrajowców, w Liechtensteinie w la-
tach 1950–2007

Rok Liczba zatrudnionych W tym obcokrajowcy
1950 6 338 2 007
1960 9 096 3 898
1970 11 569 6 240
1980 14 840 8 212
1990 19 905 11 933
2000 26 797 16 960
2005 30 170 20 035
2007 32 435 21 883
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C) Produkt krajowy brutto (PKB) Księstwa Liechtensteinu w latach 1998–2005 
(w mln franków szwajcarskich)

Rok PKB (mln CHF)
1998 3 595
1999 4 002
2000 4 195
2001 4 205
2002 4 191
2003 4 135
2004 4 296
2005 4 555

D) Liczba samochodów osobowych w Liechtensteinie w latach 1970–2007

Rok Liczba samochodów
osobowych

Liczba samochodów
na 1000 mieszkańców

1970 6 210 297
1980 12 569 487
1990 16 891 594
2000 21 784 672
2002 23 265 694
2004 23 935 698
2006 24 293 696
2007 24 368 693
2009 25 909 728

Źród ło: Liechtenstein in Zahlen 2009, Amt für Volkswirtschaft, Vaduz 2009; www.llv.li 
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Strony internetowe

www.liechtenstein.li – ofi cjalny portal informacyjny Księstwa Liechtensteinu. Swoiste 
kompendium wiedzy na temat tego kraju z licznymi odnośnikami. Szczegółowe infor-
macje m.in. o historii, systemie politycznym, gospodarce, sporcie, kulturze, turystyce 
Liechtensteinu, jak też i podstawowe dane o geografi i kraju jako całości i jego poszcze-
gólnych gminach.

www.fuerstenhaus.li – ofi cjalna strona poświęcona rodzinie książęcej panującej 
w Liechtensteinie. Informacje dotyczące roli władzy w państwie, historii rodu, posiad-
łości poza granicami Księstwa – np. muzeum w Wiedniu, zapisy prasowych wywiadów 
z członkami rodziny panującej.

www.landtag.li – portal internetowy parlamentu Liechtensteinu. Informacje o pracach 
Landtagu jako całości oraz jego poszczególnych deputowanych. Liczne podstrony doty-
czące historii parlamentu, także zbiór literatury na jego temat. 
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www.llv.li/amtsstellen/llv-avw-statistik.htm – strona dotycząca niezwykle szczegółowo 
przedstawionej statystyki Księstwa, statystyki ludności, gospodarki, fi nansów, turystyki 
itd.

www.llv.li/amtsstellen/llv-aaa-home.htm – strona internetowa ministerstwa spraw zagranicz-
nych. Informacje dotyczące bieżącej działalności dyplomatycznej Księstwa, kalendarium 
wydarzeń, archiwum fotografi czne, informacje o placówkach dyplomatycznych kraju. 

www.gesetze.li – portal poświęcony prawom i przepisom dotyczącym Księstwa, źródłowe 
teksty zarówno prawa wewnętrznego, jak i kontaktów zagranicznych państwa (umowy 
międzypaństwowe).

www.llv.li/amtstellen/llv-rfl -home.htm – strona internetowa rządu Księstwa i jego poszcze-
gólnych resortów. Wiadomości dotyczące bieżącej działalności, dużo informacji o histo-
rii i zamierzeniach rządowych. 

www.volksabstimmung.li – strona poświęcona referendom odbywającym się w Księstwie, 
omawia aktualne przygotowania do nich, jak też wyniki już zakończonych referendów 
(archiwum). 

www.landtagswahlen.li – strona internetowa zawierająca bogaty serwis informacji na temat 
wyborów do Landtagu Księstwa. Wyczerpujące dane statystyczne z ostatnich wyborów, 
jak i obszerne archiwum. 

www.videoportal.li – portal internetowy zawierający kilka krótkich fi lmów prezentujących 
Księstwo, m.in. rodzinę panującą, turystykę i kulturę.

www.vaterland.li – strona gazety „Liechtensteiner Vaterland”, bieżące informacje z życia 
kraju. 

www.volksblatt.li – strona gazety „Liechtensteiner Volksblatt”, bieżące informacje z życia 
kraju.

www.vu-online.li – strona internetowa partii Vaterländische Union (VU), informacje o bie-
żącej działalności partii, programie, kampaniach wyborczych oraz o inicjatywach podej-
mowanych w rządzie Księstwa, którego partia jest częścią składową

www.fbp.li – strona internetowa partii Forschrittliche Bürgerpartei (FBP), zawiera wiado-
mości dotyczące aktualnej działalności ugrupowania, jego programie, jak też o historii 
FBP.

www.freieliste.li – strona internetowa ugrupowania Freie Liste, jego program, jak i dość ob-
szerne informacje o działalności od momentu powstania w 1985 r. 
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