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Community for Democracy and Rights of Nations - Its Origin, Organizational Sy
stem and Activiry 
This article examines the Community for Democracy and Rights of Nations. It is an orga-
nization created in 2006 by three quasi-states located in the post-Soviet area: Transnistria, 
Abkhazia and South Ossetia with strong support of the Russian Federation. The author 
presents the origin, aims, basie principles. membership issues, organs and activity of the 
Community. He concludes that, although the cooperation within this organization is quite 
weak, it is to some extent effective, especially from its members' and Russia's point of 
view. 

1. Geneza 

Wspólnota na rzecz Demokracji i Praw Narodów 1 została powołana 14 czerwca 2006 roku 
na mocy deklaracji podpisanej w Suchumi przez liderów trzech quasi-państw z obszaru 
poradzieckiego - Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej. Kilka miesięcy później - 4 
listopada 2006 roku - przyjęli oni porozumienie ramowe dotyczące podstawowych zasad 
działalności Wspólnoty, a także jej statut, bardzo zresztą przypominający podstawowy 
dokument Wspólnoty Niepodległych Państw. W drugiej połowie 2006 roku quasi-państwa 
sformowały też organy skupiającej je struktury2. 

Ros. CooSmecTBo «3a aeMOKpa-raio u npaBa HapoaoB», ang. Community for Democracy and Rights of 
Nations lub Community for Democracy and Humań Rights. 

2 O. AnitcHOBa, CooCnąecmeo HenpumcmHbix zocydapeme, „KoMMcpcaHTb", 15.06.2006, http://www. 
kommersant.ru/ (08.09.2010); B. I J C C J I I O K , HadejKHeu, ne\i ryAM, „KoMMepcaHT P L U S " , 23.11.2007, http:// 
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Utworzenie Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów miało służyć - jak i : 
określono - rozwojowi długoterminowego partnerstwa strategicznego Naddniestrza. Ab
chazji i Osetii Południowej. Stanowiło przy tym kolejny etap ich współpracy, zapoczą:-
kowanej jeszcze w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, kiedy odłączyły się od swycfc 
państw macierzystych - Mołdawii i Gruzji - i zaczęły funkcjonować jako quasi-pańsrw i 
U podstaw bliskiej kooperacji tych specyficznych jednostek geopolitycznych legła wspól
nota interesów i celów oraz podobieństwo zagrożeń, przed jakimi stanęły3. 

Najogólniej rzecz biorąc, Naddniestrze, Abchazja i Osetia Południowa dążą do utrz>-
mania niezależności od swych państw macierzystych. Za swój cel uznają przy tym dopro
wadzenie do ich uznania przez społeczność międzynarodową za państwa. Stąd też w na
zwie Wspólnoty umieszczono hasła „demokracja" i „prawa narodów", z którymi, według 
władz trzech quasi-państw, nierozerwalnie wiąże się zasada samostanowienia narodów 
Ponadto Naddniestrze, Abchazja i Osetia Południowa ściśle współpracują z Federacją Ro
syjską, którą postrzegają jako swego obrońcę i gwaranta niezależnego bytu. Co więcej, 
w mniejszym lub większym stopniu łączą z tym państwem swoją przyszłość. Naddnie
strze i Osetia Południowa głoszą bowiem chęć wejścia w skład Rosji, zaś Abchazja mów i 
0 uzyskaniu statusu państwa stowarzyszonego z nią. Quasi-państwa upatrują główne źród
ło zagrożeń - przede wszystkim dla ich dalszego istnienia oraz zdrowia czy nawet życia 
miejscowej ludności - w swych państwach macierzystych oraz w podmiotach zachodnich, 
szczególnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Warto nadmienić, że w latach 90. XX wieku do grupy kooperujących ze sobą quasi-
-państwowych podmiotów, oprócz Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej, należah 
Republika Serbskiej Krajiny (z terenu Chorwacji) i Republika Serbska (z obszaru Boś
ni i Hercegowiny). Od początku lat 90. XX wieku udział we współpracy niezmiennie 
bierze też kolejne quasi-państwo z obszaru poradzieckiego - Górski Karabach (z terenu 
Azerbejdżanu), choć w różnym stopniu zaangażowany w poszczególnych okresach. 'Wy
mienioną grupę jednostek geopolitycznych zaczęto określać mianem Wspólnoty Nieuzna-
nych Państw, w skrócie WNP-2 (dla odróżnienia od WNP, czyli Wspólnoty Niepodległych 
Państw). Taka nazwa jest też często stosowana wobec Wspólnoty na rzecz Demokracji 
1 Praw Narodów 4. 

Decydującą rolę w utworzeniu wspólnej struktury Naddniestrza, Abchazji i Osetii Po
łudniowej należy przypisać ich patronowi, czyli Federacji Rosyjskiej. Państwo to dążyło 
w ten sposób do realizacji własnych interesów na obszarze poradzieckim. Rosja używa 

www.km.press.md/ (08.09.2010); Mcnomwiocb dea eoda CooOufecmey «3a deMoupamuio u npaea Hapodoen. 
OjibBHa-npecc, 15.06.2008, http://www.olvia.idknet.com/ (08.09.2010). 

3 Zob. CoeMecnman JJeKiapaifUH o coidmuu CooOiąecmea «3a deMOKpamum u npaea Hapodoen, Cy-
xyju, 14 UK>HH 2006 eoda, http://cornmunity-dpr.org/(01.09.2010); A. XaH6a6aH, Henpu3Hannbie npodonDieamm 
HaóefimbCH, „He3aBHCHMaa ra3CTa", 27.03.2002, http://www.ng.ru/ (08.09.2010), Coeem MUA A6xa3uu. IOJIC-

HOU Ocemuu, TlpudHecmpoem: neped 3damieM OOH óydym peumb HayuonaibHbie (p.iaeu Haiuux pecnyOjiUK, 
R E G N U M , 26.06.2007, http://www.regnum.ru/ (08.09.2010). 

* Zob. H. CcpreeB, O. Ecpe3HHueBa, COK>3 Henpii3HaHHbix eocyóapcme npoeen KOHcpepemtwo e Ttipac-
naie, „KoMMcpcaHTb", 23.11.2000, http://www.kommersant.ru/ (08.09.2010); C . UlaKapsHn, llpmHaHHocmb 
Henpu3HaHHux zocydapcme, R E G N U M , 27.06.2006, http://www.regnum.ru/ (08.09.2010). 
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http://www.regnum.ru/
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bowiem quasi-państw do utrzymania i poszerzenia swych wpływów w ich państwach ma
cierzystych i szerzej w regionie WNP. Federacja Rosyjska zakładała zapewne, że Wspól
nota na rzecz Demokracji i Praw Narodów uczyni głos Naddniestrza, Abchazji i Osetii 
Południowej bardziej słyszalnym, i tym samym wzmocni je na arenie międzynarodowej, 
a także pozwoli Rosji w większym stopniu koordynować politykę zagraniczną tych trzech 
quasi-państw. 

Bezpośrednim zaś impulsem do powołania Wspólnoty było przekształcenie w maju 
2006 roku luźno funkcjonującego od drugiej połowy 1997 roku związku Gruzji, Ukrainy, 
Azerbejdżanu i Mołdawii (GUAM) 5 w Organizację na rzecz Demokracji i Rozwoju Go
spodarczego - GUAM. Struktura ta od samego początku swego istnienia jest postrzegana 
negatywnie przez Federację Rosyjską oraz omawiane quasi-państwa. Organizuje bowiem 
ruchy odśrodkowe na obszarze poradzieckim, czyli takie, jakie mają na celu uniezależ
nianie się poszczególnych jego podmiotów od Rosji i zacieśnianie więzi z Unią Europej
ską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Sojuszem Północnoatlantyckim. Ponadto, według 
Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników, GUAM jest narzędziem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, służącym do realizacji „agresywnej polityki" tego państwa na terytorium WNP, 
uważanym przez Rosję za wyłączną strefę jej wpływów. Co ważne, za jedno z głównych 
zadań Organizacji na rzecz Demokracji i Rozwoju Gospodarczego uznano dążenie do 
rozwiązania konfliktów terytorialnych; odnosiło się to m.in. do uregulowania problemu 
Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej przy zachowaniu integralności terytorialnej 
Mołdawii i Gruzji. Federację Rosyjską i trzy quasi-państwa zaniepokoiła też dyskusja 
prowadzona na forum GUAM na temat utworzenia przez jego państwa członkowskie 
wspólnych sił pokojowych. Na marginesie można wspomnieć, że również w przeszłości 
do zacieśniania współpracy między quasi-państwami z obszaru poradzieckiego dochodzi
ło w odpowiedzi na wzmacnianie kooperacji Gruzji, Ukrainy, Azerbejdżanu i Mołdawii 
w ramach GUAM 6 . 

2. Cele, zasady, członkostwo 

W statucie Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów zapisano następujące cele: 
realizacja współpracy Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej w dziedzinach poli
tycznej, gospodarczej, ekologicznej, społecznej, kulturalnej, prawnej i innych; wszech
stronny i zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny ..państw członkowskich" w ra-

5 W latach 1 9 9 9 - 2 0 0 5 w skład tej struktury wchodził jeszcze Uzbekistan i w związku z tym nosiła ona 
wówczas nazwę GUUAM. 

6 H . A J I H C B , P. OpyjBKCB, Cenapamucmu ucnyeaiucb cOMMlima rWAM, „ 3 X O - 06tuccTBeHHO-no-
JTHTHHCCKOC o6o3pcHHC A3ep6aHa>KaHa", 1 7 . 0 3 . 2 0 0 5 , http://www.echo-az.com/ ( 0 6 . 0 9 . 2 0 1 0 ) ; Hoeoe cooóiąec-
meo cenapamucmoH C. Baóypim Ha3bieaem «AHTHryAM», Civil Georgia, 1 5 . 0 6 . 2 0 0 6 , http://www.civil.ge/ 
( 0 6 . 0 9 . 2 0 1 0 ) ; A. .flMHTpneB, TpoucmeeHHuu coms Hao6.w\tKax u.smepuu, AreHTCTBO nojiHTH>iecKHX H O B O C T C H , 

1 5 . 0 6 . 2 0 0 6 , http://www.apn.ru/ ( 0 7 . 0 9 . 2 0 1 0 ) ; M. TpoHitKHH, BompaujaemcH nu e Eepaiuto «6.ioKoeoe npomu-
eocmoHHue»>, „CBo6oAHaa Mbicjib", 2 0 0 8 , Ha 8 . s. 4 0 - 4 1 , 4 4 - 4 5 , 4 8 - 4 9 , http://www.obraforum.ru/ ( 0 8 . 0 9 . 2 0 1 0 ) . 

http://www.echo-az.com/
http://www.civil.ge/
http://www.apn.ru/
http://www.obraforum.ru/
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mach wspólnej przestrzeni gospodarczej, współpraca „międzypaństwowa" i integracja: 
zapewnienie praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z ogólnie przyjętymi za
sadami i normami prawa międzynarodowego; współpraca między „państwami członkow
skimi" na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w tym działanie przy użyciu 
pokojowych środków na rzecz ostatecznego i kompleksowego uregulowania stosunków 
Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej z Mołdawią i Gruzją; ułatwienie obywate
lom „państw członkowskich" swobodnego nawiązywania i utrzymywaniu kontaktów oraz 
przemieszczania się w obrębie Wspólnoty; współpraca polityczna, informacyjna, gospo
darcza i inna z państwami trzecimi, głównie z Federacją Rosyjską7. Wśród kolejnych ce
lów znajdują się: doprowadzenie do uznania przez społeczność międzynarodową podmio
towości prawnomiędzynarodowej Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej; rozwój 
i umacnianie instytucji demokratycznych, przy tym pierwszoplanową rolę w tym kon
tekście przypisano monitoringowi referendów i wyborów oraz współpracy społeczeństw 
obywatelskich z „państw członkowskich" Wspólnoty; zachowanie i rozwój kulturowej, 
etnicznej oraz terytorialnej tożsamości jej narodów 8. 

Komentarza wymaga cel uzyskania przez Naddniestrze, Abchazję i Osetię Południo
wą podmiotowości prawnomiędzy narodowej. Otóż według dwóch ostatnich quasi-państw, 
został on osiągnięty w ich przypadku wówczas, kiedy Federacja Rosyjska (a następnie 
także Nikaragua, Wenezuela i Nauru) uznała je za państwa pod koniec sierpnia 2008 roku 
w następstwie wojny gruzińsko-rosyjskiej. Władze Abchazji i Osetii Południowej zade
klarowały jednak, że będą wspierały Naddniestrze w realizacji wspomnianego celu9. 

Dla osiągnięcia przedstawionych zadań członkowie Wspólnoty na rzecz Demokracji 
i Praw Narodów założyli, że będą budowali swe relacje m.in. zgodnie z następującymi 
zasadami: poszanowanie „suwerenności państw członkowskich", niezaprzeczalne pra
wo narodów do samostanowienia i prawo do rozporządzania swoim losem bez ingeren
cji z zewnątrz; podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu; integralność terytorialna 
„państw" i wspólne przeciwstawianie się każdemu zamachowi na niepodległość i integral
ność terytorialną członków Wspólnoty; nieużywanie siły lub groźby jej użycia przeciwko 
niezależności politycznej „państw członkowskich"; rozwiązywanie sporów środkami po
kojowymi; zapewnienie praw człowieka i podstawowych wolności bez względu na rasę, 
pochodzenie etniczne, język, religię, poglądy polityczne i inne przekonania; uwzględnia
nie interesów poszczególnych członków i Wspólnoty jako całości, okazywanie pomocy 
we wszystkich dziedzinach współpracy; wspólne działanie na rzecz stworzenia narodom 
„państw członkowskich" pokojowych warunków życia, zapewnienie im możliwości roz
woju politycznego, ekonomicznego i społecznego; duchowe jednoczenie się tych naro
dów, ścisła współpraca na rzecz ochrony dóbr kultury i wymiany kulturalnej10. 

7 Ycmae Coodiąecmea «3a deMOKpamuto u npaea uapodoe», rozdz. I , art. 2, http://president.pmr-gov. 

org/(01.09.2010). 
8 CoeMecmnaa JJeKjiapauufi o coidaHuu...; Ycmae Cooóuiecmea «3a deMOKpamuto..., preambuła. 
9 Zob. lOoKHan Ocemua Hadeemcu na cmpoe npmnaHue ripudnecmpoebu, R E G N U M , 29.08.2008, 

http: //w w w. regnum. ru/ (08.09.2010). 
1 0 ycmae Cooóujecmea «3a deMOKpamwo..., rozdz. I , art. 3. 

http://president.pmr-gov
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Wspólnota na rzecz Demokracji i Praw Narodów jest strukturą otwartą dla nowych 
członków. Warunek ich przyjęcia to podzielanie jej celów i zasad, powzięcie zobowiązań 
zawartych w statucie, a także zgoda „państw członkowskich" na akcesję danego pod
miotu. Przewidziano również członkostwo stowarzyszone dla jednostek, które chciałyby 
uczestniczyć w niektórych rodzajach działalności Wspólnoty. Dodatkowo w posiedze
niach poszczególnych jej organów mogą brać udział w charakterze obserwatorów przed
stawiciele innych państw i (lub) organizacji międzynarodowych". 

Jak dotychczas, grono członków Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów nie 
powiększyło się. Przedstawiciele trzech quasi-państw, które utworzyły tę strukturę, wiele 
razy ogłaszali, że przyłączeniem się do niej jest zainteresowany Górski Karabach, który, 
jak już wspomniano, od kilkunastu lat w mniejszym lub większym stopniu współpracuje 
z Naddniestrzem, Abchazją i Osetią Południową. Chęć udziału w pracach organu między
parlamentarnej współpracy członków Wspólnoty miały zaś wyrazić: Sahara Zachodnia. 
Cypr Północny, Kosowo (jeszcze przed ogłoszeniem przez nie niepodległości) i Kraj Ba
sków 1 2. 

Jeśli chodzi o Górski Karabach, to można wymienić co najmniej dwa powody, dla 
których nie zdecydował się on wstąpić do Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Na
rodów. Po pierwsze, w przeciwieństwie do Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej 
nie opiera się wyłącznie lub przede wszystkim na Federacji Rosyjskiej. Jako jednostka 
zamieszkana przez Ormian utrzymuje bowiem ścisłe relacje ze swą macierzą, czyli Arme
nią. Ponadto dąży do rozwoju dobrych stosunków również z państwami zachodnimi, co 
możliwe jest m.in. dzięki temu, że w kilku z nich zamieszkuje liczna diaspora ormiańska. 
Jej wpływ jest szczególnie widoczny w przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki (np. 
Górski Karabach z okazji kolejnej rocznicy ogłoszenia niepodległości w 2005 roku otrzy
mał gratulacje od 40 kongresmenów amerykańskich). Po drugie, Górski Karabach nie 
chce być w pełni utożsamiany z trzema quasi-państwami wchodzącymi w skład Wspól
noty w związku z tym, że w jego opinii nie cieszą się one zbyt dobrą sławą na arenie mię
dzynarodowej. Przyczyną takiej sytuacji może być to, że są postrzegane jako instrument 
polityki imperialnej Rosji w regionie WNP. W przypadku Naddniestrza powodem mogą 
być też oskarżenia o dokonywanie przemytu na dużą skalę czy nielegalny handel bro
nią własnej produkcji lub pochodzącą ze znajdujących się na jego terytorium składowisk 
uzbrojenia radzieckiego. Broń ta miała trafiać w takie miejsca, jak Czeczenia czy Bliski 
Wschód 1 3. 

" Ycmae Cooóiąecmea «3a deMOKpamuto..., rozdz I I , art. 7-10. 
12 Oiepednoe lacedamie MPIA PIpiiÓHecmpoebn, A6xa3im u HDDWHOU Ocemuu npoiidem e anpene, R E 

G N U M . 26.03.2007. http://wwvv.regnum.ru/ (08.09.2010); B A6xa3uu He uctcttoMamm npucoeóiiHeHue Haeop-
Hoeo Kapa6axa K Codpywecmey «3a deMOKpamuto u npaea Hapodoe», R E G N U M , 19.06.2007, http://www. 
regnum.ru/(08.09.2010). 

1 3 C UacvxaonoB,Poccunyxodumu3CHr-2,nOJ\m?y, 10.01.2006,http://www.polit.ru/(07.09.2010); 
idem, BaiKamnauim CHr-2, „ r i o j i H T H H e c K H H a c y p H a j i " , 13 06.2006, http://www.politjournal.ru/ (07.09.2010); 
AóxaicKitu denymam: «yKapa6axa ecmb ceoa Huuta Ap\ieHUH», R E G N U M , 18.07.2007, http://www.regnum. 
ru/(08.09.2010). 

http://wwvv.regnum.ru/
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Należy jednak zaznaczyć, że Górski Karabach często uczestniczy w charakterze 
obserwatora w posiedzeniach organu parlamentarnego członków Wspólnoty na rzecz 
Demokracji i Praw Narodów. Ponadto bierze udział w niektórych przedsięwzięciach, 
przeprowadzanych pod jej egidą. Przykładem jest konferencja, na której zawiąza
no współpracę quasi-państw z obszaru poradzieckiego w dziedzinie ochrony zdrowia 
i opieki społecznej. Górski Karabach współtworzył też Stowarzyszenie Uniwersytetów7 

Wspólnoty 1 4. 

3. Organy 

Do organów statutowych Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów należą: „Rada 
Szefów Państw", „Rada Ministrów Spraw Zagranicznych" i „Komitet Wykonawczy". 
W dokumencie założono też możliwość tworzenia przy Komitecie organów specjalistycz
nych do współpracy branżowej. Funkcjonuje także „Zgromadzenie Międzyparlamentar
ne Państw Członkowskich Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów". Nie jest 
ono jednak wymienione z nazwy we wspólnotowym statucie, chociaż w dokumencie tym 
przewidziano możliwość realizowania współpracy międzyparlamentarnej i tworzenia 
w jej ramach wspólnych instytucji doradczych. Omawiając zorganizowanie Wspólnot)', 
trzeba dodać, że jej językiem roboczym określono język rosyjski15. 

„Rada Szefów Państw" jest najwyższym organem Wspólnoty na rzecz Demokracji 
i Praw Narodów i rozpatruje najważniejsze problemy dotyczące współpracy „państw 
członkowskich". Może przy tym tworzyć organy robocze i pomocnicze o charakterze 
stałym i tymczasowym. Założono, że Rada będzie się zbierać w miarę potrzeby (ale nie 
rzadziej niż trzy razy w roku) w stolicach „państw członkowskich", a także na terytorium 
państw trzecich. 

„Rada Ministrów Spraw Zagranicznych" to stale działający organ, który, opierając się 
na postanowieniach „Rady Szefów Państw", zajmuje się koordynacją polityki zagranicz
nej „państw członkowskich" Wspólnoty, a także organizuje konsultacje dotyczące kwestii 
międzynarodowych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Podobny organ, 
skupiający „ministrów spraw zagranicznych" Naddniestrza, Abchazji, Osetii Południowej 
i dodatkowo Górskiego Karabachu, funkcjonował już wcześniej. Według jednych źródeł 
został powołany na spotkaniu przedstawicieli władz czterech quasi-państw w Tyraspolu 
(stolica Naddniestrza) w listopadzie 2000 roku, a według innych - na ich spotkaniu w Ste-
panakercie (stolica Górskiego Karabachu) w lipcu 2001 roku 1 6. 

1 4 Diaebi MMff A6xa3uu, IOOKHOU Ocemuu, Upudnecmpoebn u Hazopuozo Kapa6axa npoeedym co-
eeu/aHue e Tupacnone, R E G N U M , 14.06.2007, http://www.regnum.ru/ (08.09.2010); Mcnomunocb óea zoda 
CooOujecmey... 

15 Ycmae Cooóufecmea «3a deMOKpamuto..., rozdz. V I , art. 21-30 i rozdz. V I I , art. 31. 
1 6 Zob. H . CepreeB, O. Bepe3HHUCBa, Coto3 uenpu3naHHbix...; Mcno.mu.nocb óea zoda Cooóufecmey... 

http://www.regnum.ru/
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„Komitet Wykonawczy" jest stale działającym organem wykonawczym, koordy
nacyjnym i administracyjnym. Na jego czele stoi „Sekretarz Wykonawczy", a siedziba 
znajduje się w Moskwie. Do zadań Komitetu należą m.in.: przygotowywanie i przedkła
danie propozycji dotyczących współpracy w ramach Wspólnoty oraz rozwoju stosunków 
społeczno-gospodarczych; działanie na rzecz realizacji wspólnych porozumień ze sfery 
gospodarczej; zabezpieczanie pracy organów Wspólnoty; koordynacja i utrzymywanie 
stałych relacji z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi. 

Przykładem organu specjalistycznego jest „Centrum Informacyjne", którego zadanie 
polega na utworzeniu i rozwoju wspólnej przestrzeni informacyjnej Naddniestrza, Abcha
zji i Osetii Południowej 1 7. Planowano także powołanie struktury ds. polityki społecznej 
i współpracy międzybankowej. 

„Zgromadzenie Międzyparlamentarne Państw Członkowskich Wspólnoty na rzecz 
Demokracji i Praw Narodów" to instytucja konsultacyjna, w skład której wchodzą de
legacje przedstawicielskie „parlamentów" Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej. 
Zostało powołane na mocy porozumienia podpisanego 30 września 2006 roku w Suchumi 
przez przewodniczących „organów ustawodawczych" trzech quasi-państw, by wspomóc 
realizację zapisów deklaracji z 14 czerwca 2006 roku, powołującej Wspólnotę na rzecz 
Demokracji i Praw Narodów 1 8. Założono przy tym, że w relacjach z podmiotami trzeci
mi Zgromadzenie działa wyłącznie w swoim imieniu (nie ma więc prawa występować 
w imieniu „państw członkowskich" Wspólnoty). Jego siedziba początkowo znajdowała 
się w Moskwie, a w maju 2008 roku została przeniesiona do Suchumi. Posiedzenia ple
narne Zgromadzenia powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku w Moskwie lub 
w stolicach członków Wspólnoty. Mogą brać w nich udział obserwatorzy; z prawa tego 
korzystają: Górski Karabach, a także deputowani Dumy Państwowej i Rady Federacji 
oraz przedstawiciele rządu Rosji". Prace Zgromadzenia organizuje jego Rada, składająca 
się z przedstawicieli delegacji „parlamentarnych". „Zgromadzenie Międzyparlamentarne 
Państw Członkowskich Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów" zajmuje się: 
omawianiem problemów politycznych, socjalno-ekonomicznych i społecznych ważnych 
dla „parlamentów" członków Wspólnoty; kwestią współpracy międzyparlamentarnej; 
opracowywaniem rekomendacji, kierowanych następnie do „organów ustawodawczych" 
trzech quasi-państw oraz do ich „prezydentów" i „rządów". Propozycje są związane prze
de wszystkim z harmonizacją ustawodawstwa „państw członkowskich" Wspólnoty na 
rzecz Demokracji i Praw Narodów i mają wtedy postać ustaw modelowych. Jego ujedno
licanie jest głównym statutowym zadaniem, realizowanym w ramach współpracy „mię-

17 B pa\max CooOutecmea «3a deMOKpamuto u npaea uapodoe» cmdaH OUUJUU uutpopMayuoHHbiu pe-

cypc mpexpecnyójtuK, H A Pec, 16.01.2007, http://www.cominf.org/ (07.09.2010). 
18 Coeitauieuue o coidanuu MeoKnap.na\teHmcKou Accavi6.neu (MPIA) eocydapcme-ytacmmiKoe Co

oOutecmea «3a deMOKpamuto u npaea uapodoe», [w:] A6XO3UH, KJDtcHOH Ocemun u Tlpuduecmpoebe cojdanu 

MeDtcnapiaMeHmcKyto Accawóneto, R E G N U M , 30.09.2006, http://www.regnum.ru/ (08.09.2010). 
19 B MocKee npotwto mpembe nnenapnoe lacedamie Mejtcnap-iaueHmcKou AccaMÓ.ieu A6xa3tiu, IODIC-

HOU Ocemuu u Tlpudmcmpoebu, R E G N U M , 10.12.2007, http://www.regnum.ru/ (08.09.2010). 

http://www.cominf.org/
http://www.regnum.ru/
http://www.regnum.ru/


94 Marcin Kosienkowski 

dzyparlamentarnej" Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej. Warto wspomnieć, że 
Zgromadzenie wystosowało prośbę do ONZ 2 0. 

Należy zaznaczyć, że organy Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów raczej 
nie działają sprawnie. Występują na przykład problemy z ich regularnymi spotkaniami. 
Tłumaczono je m.in. napiętymi stosunkami Abchazji i Osetii Południowej z Gruzją. Ko
lejnym powodem jest to, że te dwa kaukaskie quasi-państwa po tym, jak zostały uznane 
przez Federację Rosyjską za państwa, w pewnym stopniu zdystansowały się od Wspól
noty. 

Wrażenie najlepiej funkcjonującego organu sprawia „Zgromadzenie Międzypar
lamentarne Państw Członkowskich Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów". 
Najprawdopodobniej nie jest to przypadkowe. Aktywna współpraca „organów przedsta
wicielskich" mieszkańców Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej ma być zapewne 
dowodem na to, że są one demokratyczne i potrafią ze sobą kooperować na szerszym 
forum, a ich narody osiągnęły - jak wyraził się wysoki urzędnik administracji prezydenta 
Rosji - wysoki poziom samookreślenia 2 1. Wszystko to ma sprzyjać uznaniu trzech oma
wianych quasi-państw przez społeczność międzynarodową za państwa. 

4. Działalność 

Kooperacja Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej w ramach Wspólnoty na rzecz 
Demokracji i Praw Narodów jest realizowana w kilkunastu wyróżnionych w jej statucie 
sferach. Wspólne działania trzech quasi-pańsrw z założenia są uzgadniane z Rosją, mają 
przyczyniać się do zacieśniania więzi z tym państwem, często też są wzorowane na roz
wiązaniach rosyjskich. 

W ramach koordynacji działań w obszarze polityki zagranicznej Naddniestrze, Ab
chazja i Osetia Południowa na przykład: skrytykowały inicjatywę państw GUAM, które 
zaproponowały omówienie problemu zamrożonych konfliktów z obszaru poradzieckiego 
na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ; podobnie negatywnie odniosły się do kolejnego wnio
sku tych państw o rozpatrzenie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ kwestii wyprowadzenia 
oddziałów rosyjskich z ich terytoriów (w tym przypadku stanowisko trzech quasi-państw 
zostało przedstawione na forum ONZ za pośrednictwem Rosji); zaapelowały do społecz
ności międzynarodowej, by uznała wyniki przeprowadzonych przez nie referendów, które 
w uproszczeniu dotyczyły utrzymania niezależności quasi-państw od ich państw macie
rzystych; przygotowały deklarację o zasadach pokojowego i sprawiedliwego rozwiązy
wania konfliktów; skierowały odezwę do ONZ, Rady Europy i innych organizacji mię-

2 0 MeoKnapnaMeHmcKOH Acca\t6jiea eocydapcme-yuacmHUKoe Cooóujecmea «3a deMOKpamuto u npaea 
Hapoóoe» oópamujiacb e OOH c npocbóou o peeucmpauuu, R E G N U M , 18.12.2006, http://www.regnum.ru/ 
(08.09.2010). 

2 1 Cyt. za: Henpu3ttaHHbie pecnyójtuKit co3Óam MeotcnapnaMeHmcKyto AccaMÓJteto, „KoMMcpcaHTb", 

30.09.2006, http://www.kommersant.ru/ (08.09.2010). 
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dzynarodowych, w której oświadczyły, że mają nie mniej podstaw do międzynarodowego 
uznania niż Kosowo22. 

W kontekście zagadnienia polityki zagranicznej trzech ąuasi-państw należy wspo
mnieć o tym, że utworzyły one sieć swych przedstawicielstw w ramach Wspólnoty, po
wołały też Stowarzyszenie Młodych Dyplomatów. Ponadto „Zgromadzenie Międzypar
lamentarne Państw Członkowskich Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów" 
ubiega się o status obserwatora przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Związku Białorusi 
i Rosji, wyraziło także chęć nawiązania współpracy ze Zgromadzeniem Międzyparlamen
tarnym Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej23. 

Jeśli chodzi o tworzenie i rozwój wspólnej przestrzeni gospodarczej oraz o politykę 
celną, to Naddniestrze, Abchazja i Osetia Południowa przyjęły porozumienie o nawią
zaniu stosunków handlowo-ekonomicznych i współpracy między bankowej. Zaczęły też 
tworzyć strefę wolnego handlu24. 

W przypadku kwestii rozwoju systemów transportu i łączności quasi-państwa podjęły 
działania na rzecz utworzenia wspólnej przestrzeni informacyjnej. Sprowadziły się one 
głównie do uruchomienia - dość jednak ubogiej w treść - strony internetowej Wspólnoty 
(http://community-dpr.org/), w założeniu m.in. źródła „prawdziwej" informacji o niej dla 
internautów z całego świata2 5. 

Naddniestrze, Abchazja i Osetia Południowa zadeklarowały też, iż będą wspólnie roz
wiązywały problemy w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska oraz polityki społecznej. 
W związku z tym zadecydowały, że powołają odpowiednią strukturę koordynacyjną i do
prowadzą do harmonizacji własnego ustawodawstwa. Zadecydowały również o przyłą
czeniu się do szeregu konwencji międzynarodowych, takich jak na przykład Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W sferze migracji trzy quasi-
-państwa podjęły zaś działania na rzecz wprowadzenia ułatwień w przemieszczaniu się 
ludności na obszarze Wspólnoty; przyjęły postanowienia na przykład w kwestii zniesienia 
obowiązku wizowego26. 

2 2 r/peiudeum ripudmcmpoebn: D/AM paccnumbteaem naumu e OOH noddepjtcKy deitcmeuHM no 
(monadę HenpmHaHHUx eocydapcme, R E G N U M , 23.11.2006, http://www.regnum.ru/ (06.09.2010); C . TaMO-
Ba, ficno.iKOM uenpu3HaHHbtx nponmuym e MocKee, „Hc3aBHCHMaa ra3CTa", 27.11.2006, http://www.ng.ru/ 
(08.09.2010); IOJICHOH Ocemun u A6xajux eomoeu pcademmb cydbóy Kocoso, „KoMMcpcaHTb", 05.06.2007, 
http://www.kommersant.ru/ (08.09.2010); licnomujiocb óea zoda Cooóuiecmey... 

2 3 Mcno.iHuiocb deaeoda CooOuiecmey...; B Tupacno.ieynpeotcdeHa Accotiuatiua .\io.wdbtx dumoMamoe 
pecnyónuK Cooótąecmea «3a deMOKpamuto u npaea uapodoen, OjibBHH-npccc, 30.06.2010, http://www,olvia. 
idknet.com/ (07.09.2010). 

2 4 Coeem MflA A6xa3tiu, IOJICHOU... ; B MllJJ Plpudnecmpoebn oócydu.w MeotcóauKoecKoe compydmt-
tecmeo A6xa3uu, TIMP u IODICHOU Ocemuu, R E G N U M , 16.11.2007, http://www.regnum.ru/ (06.09.2010); /7o-
itum-iKOHauuH, H H K A - n p c c c , 08.04.2010, za: J 1 E H T A nMP, http://www.tiras.ru/ (07.09.2010). 

25 BpaMKax cooóuiecmea «3a deMOKpamwo... 
2 6 Be3eu3oebie noejdKii epaoKdaH Cooóufecmea «3a deMOKpamuto u npaea ttapodoe», „ripHflHCCTpo-

Bbe", 09.09.2009, http://www.pridnestrovie-daily.net/ (07.09.2010); B A6xaiuu npouuto 3aceóanue npedcmaeu-
me.ieu Cooóufecmea «3a deMOKpamuto u npaea Hapodoe», OuibBHH-npecc, 29.09.2009, http://www.olvia.idknet. 
com/ (07.09.2010); A6xa3un, Tlpuduecmpoebe u tOzicHa* Ocemun óydym coidaeamb eduHyto cucmeMy coifoóec-
nenenuR, R E G N U M , 06.09.2007, http://www.regnum.ru/(06.09.2010). 
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Odnośnie do spraw turystyki, rekreacji i polityki wobec młodzieży oraz rozwoju spo
łeczeństwa obywatelskiego w ramach Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów 
wysunięto pomysł utworzenia w Naddniestrzu, Abchazji i Osetii Południowej letnich 
ośrodków wypoczynkowych, w których mogliby spędzać wakacje ich uczniowie i stu
denci. Powołane zostało również Międzynarodowe Zgromadzenie Młodzieży 2 7. 

Jeśli chodzi o monitoring i pomoc w przeprowadzaniu wyborów oraz wsparcie in
stytucji demokracji bezpośredniej, to delegacja „Zgromadzenia Międzyparlamentarnego 
Państw Członkowskich Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów" monitorowała 
na przykład wybory „prezydenckie" w Górskim Karabachu w 2007 roku. Ponadto Nad
dniestrze, Abchazja i Osetia Południowa uznały wzajemnie przeprowadzone przez nie 
„referenda niepodległościowe" 2 8. 

W przypadku polityki obronnej i ochrony granic Wspólnota na rzecz Demokracji 
i Praw Narodów potwierdziła istnienie swego rodzaju naddniestrzańsko-abchasko-po-
łudniowoosetyjskiego sojuszu obronnego. Symptomatyczny jest fakt, że pierwszym do
kumentem przyjętym w ramach tej struktur}' było oświadczenie „prezydentów" trzech 
quasi-państw dotyczące utworzenia wspólnych sił pokojowych. Miałyby one ochraniać te 
jednostki geopolityczne przed „agresywnymi" państwami macierzystymi, a swą działal
ność zaczęłyby wówczas, kiedy z Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej zostałyby 
wycofane kontyngenty rosyjskich sił pokojowych29. 

W ramach współpracy naukowej utworzono Stowarzyszenie Uniwersytetów Wspól
noty. W sferze prawnej zaś quasi-państwa zajmują się wypracowywaniem na podstawie 
ustawodawstwa rosyjskiego modelowych ustaw, dotyczących na przykład ochrony środo
wiska i dzieci. Podpisano także porozumienie o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach 
cywilnych, rodzinnych i karnych30. 

Z powyższego opisu widać, że oprócz płaszczyzny politycznej, kooperacja Naddnie
strza, Abchazji i Osetii Południowej w ramach Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw 
Narodów jest dość słaba. Ogranicza się bowiem przeważnie do rozmów, a nawet jeśli 
w konkretnej kwestii wypracowano bazę prawną współpracy, to zazwyczaj nie podej
muje się praktycznych działań na rzecz jej realizacji. Nie ma też perspektyw na to, że 

2 7 ytpej/cdeHa MeDKdyHapodHm MonodeoteHan accawó.ieH «3a deMOKpamuw u npaea napodoeu, RE
GNUM, 12.07.2007, http://www.regnum.ru/ (06.09.2010); [Jpuduecmpoebe, A6xa3ux u fOjic-Hcm Ocemuu oócy-
du.w nepcneKmuebi compyÓHuuecmea, HA OCHHi?popM, 05.09.2009, http://osinform.ru/ (08.09.2010). 

2 8 FeHceK Mn A CJJI1H u cnitKep napnanenma HKP oócydu.w nepcneKmuebi pacuwpeHUH cen3eii Mtucdy 
Kapa6axoM, A6xa3ueu. ilpudnecmpoebeM UIOOKHOU Ocemueu, REGNUM, 20.07.2007, http://www.regnum.ru/ 
(06.09.2010). 

2 9 C. FaMOBa, Henpmh-aHHue oObeduHnmmcn, „HesaBHCHMaa ra3CTa", 15.16.2006, http://www.ng.ru/ 

(08.09.2010); Mcnomuiocb óea eoda Coodu/ecmey... 
3 0 ĘoKyMeumbi nodnucauHbte e xode CaMMuma 4.11.2007 e ^. Cyxy.\i, http://president.pmr-gov.org/ 

(01.09.2010); C. TaMOBa, EaiKaHCKuu npei{edeum, „He3aBHCHMaa ra3eTa", 19.02.2007, http://www.ng.ru/ 
(08.09.2010); By3bi Tlpuduecmpoebn, IODKHOU Ocemuu, Haeopuoeo Kapa6axa u A6xa3uu yipedujiu Accouu-
aifUH) ynueepcumemoe ca\wonpedenuewuxcfi eocydapcme, HA OCnH((>opM, 09.11.2007, http://osinform.ru/ 
(07.09.2010); MeoicnapnaMeumcKaH Accauó.iea Tlpuduecmpoebn, A6xa3uu u HOOKHOU Ocemuu 3aeepuiu.ia pa-
6omy, REGNUM, 30.03.2010, http://www.regnum.ru/ (08.09.2010). 
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trzy quasi-państwa rozwiną w przyszłości wspólnotową kooperację w założonych sferach. 
Problem leży przede wszystkim w: ich niewielkim potencjale gospodarczym, militarnym 
i demograficznym; nieokreślonym quasi-państwowym statusie tych jednostek; zbyt dużej 
odległości między Naddniestrzem i jego dwoma kaukaskimi partnerami; nastawieniu na 
0 wiele korzystniejszą (niż we własnym gronie) współpracę z Federacją Rosyjską; częś
ciowym zdystansowaniu się Abchazji i Osetii Południowej od prac w ramach Wspólnoty 
po tym, jak zostały one uznane za państwa przez Rosję. 

Mimo że Naddniestrze, Abchazja i Osetia Południowa nie prowadzą, wbrew założe
niom, wielowymiarowej współpracy w ramach Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw 
Narodów, to strukturę tę można jednak uznać za w pewnym stopniu efektywną z punktu 
widzeniajej członków, a także Federacji Rosyjskiej. Korzyści mającharakter wewnętrzny 
1 zewnętrzny. W pierwszym przypadku chodzi o to, że sam fakt częstszych niż wcześniej 
spotkań i rozmów oraz przedsięwzięć zarówno na szczeblu „państwowym", jak i nie
państwowym prowadzi do zacieśniania wzajemnych relacji i umacniania się poczucia 
jedności między trzema quasi-państwami, w tym między ich mieszkańcami. W drugim 
przypadku rzecz polega na tym, że Naddniestrze, Abchazja i Osetia Południowa, wystę
pując razem jako Wspólnota na rzecz Demokracji i Praw Narodów, stały się wraz z ich in
teresami i problemami bardziej widoczne na arenie międzynarodowej. Wspólnota to także 
kolejne forum służące utrzymywaniu i wzmacnianiu relacji z patronem - Rosją, dające 
dodatkowo temu państwu możliwość jeszcze lepszej koordynacji działań quasi-państw 
w obszarze polityki zagranicznej31. 

3 1 Por. A . /[MHTpHeB, ryAM u CHf-2: HU Mupa, HU eoiimt, AremcTBO riojTHTHHCCKHX H O B O C T C H , 

22.04.2005, ht tp : / /www.apn.ru/ (06.09.2010); Coodufecmeo «3a deMOKpamuto u npaea Hapodoeu, Paatto MaiiK, 

18.06.2006, za: A6xa3H», http://abhazia.com/ (07.09.2010); H . BeJinucp, «napaji.ie.'tbHoe CHr» u «6aitKCtHCKue 
npeifeóeHmbt», „3cpKajto HCZICJIH", 24-30.06.2006, ht tp: / /www.zn.ua/ (08.09.2010); B A6xa3uu npouao saceóa-
Hue npedcmaeumeieu... 
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