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Wstęp

Rok 1991 był przełomowy w dziejach narodów ZSRR. Niegdyś najwięk-
sze państwo o światowej potędze, którego obszar wynosił 22,4 mln km kw., 
z ludnością ponad 283 mln, przestało istnieć. ZSRR powstał dzięki wysiłkom 
Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) na gruzach byłego Cesarstwa 
Rosyjskiego w 1922 roku. W czasie wojny domowej 1917–1920 bolszewicy 
odbudowali byłe imperium w postaci konglomeratu formalnie niepodległych 
państw. W czasie powstawania ZSRR poza granicami byłej carskiej Rosji pozo-
stawało pięć jej dawnych prowincji: Finlandia, Polska, Łotwa, Litwa, Estonia, 
z których trzy ostatnie już w latach 1939–1940 utraciły niepodległość i zostały 
inkorporowane do ZSRR. Związek Radziecki był państwem wielonarodowym, 
zamieszkiwało go ponad 100 narodów i narodowości. Trzon tego państwa sta-
nowiła Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka. ZSRR liczył 
piętnaście republik radzieckich, które formalnie uważane były za suwerenne 
państwa, jednakże w praktyce nigdy nie mogły skorzystać z zagwarantowa-
nych w  konstytucji ZSRR uprawnień, w tym z wolnej sececji. Będąc formalnie 
państwem federacyjnym, ZSRR w gruncie rzeczy pozostawał państwem uni-
tarnym. Podziały administracyjne republik radzieckich, ich organy władzy, 
system sądownictwa zostały zuni�kowane i prawie nie odbiegały od wzorów 
ogólnozwiązkowych. Decedujący wpływ na kształtowanie się administra-
cji republik radzieckich miał totalitarny charakter partii bolszewickiej, która 
kontrolowała życie społeczne, gospodarcze, organy administracji państwowej. 
To ostatnie stało się jednym z najważniejszych zagadnień na drodze transfor-
macji postradzieckiej administracji byłych republik radzeckich, które po 1991 
roku rozpoczęły zasadnicze reformy swej administracji. Upadek totalitarnego 
reżimu komunistycznego ujawnił wady istniejącego systemu administracji ra-
dzieckiej. Administracja, ugruntowana w systemie rad, okazała się niezdolna 
spełniać nałożone na nią zadania zarządzania państwem, a istniejący podział 
terytorialny nie tylko nie odpowiadał kryteriom racjonalnym, przeciwnie – 
przyczynił się do napięć na tle etnicznym na terenach poszczególnych republik 
po upadku ZSRR. Potwierdza to powołana w grudniu 1991 roku na terenach 
postradzieckich Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), która miała koor-
dynować wysiłki byłych republik radzieckich w kształtowaniu się nowego typu 
stosunków na tych terenach.

Po 1991 roku przed młodymi państwami powstał skomplikowany problem 
– przeprowadzenie zasadniczych reform w dziedzinie administracji. Przede 
wszystkim chodziło tu o opracowanie odpowiedniej ideologii planowanych re-
form. Większość państw zadeklarowała, że wstępuje na drogę państwa prawne-
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go, co znaczyło przywrócenie takich jego zasad, jak sądownictwo administra-
cyjne, samorząd terytorialny, wypełnienie realną treścią praw obywatelskich.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia większość byłych repu-
blik radzieckich przeprowadziła zasadnicze reformy swej administracji. Jed-
nak każda z nich szła własną drogą do ich realizacji. W związku z powyższym 
można wymienić dwie grupy państw. Do pierwszej należą państwa bałtyckie 
– Litwa, Łotwa i Estonia, które z jednej strony od razu po odzyskaniu niepod-
ległości nawiązywały do tradycji przed 1940 rokiem, z drugiej zaś orientowały 
się na integrację z UE, a więc przy przeprowadzeniu reform administracyjnych 
uwzględniały doświadczenia tej ostatniej. Drugą grupę państw stanowią te, 
które próbowały zmodernizować w mniejszym lub większym stopniu istniejący 
system administracyjny, dostosowując go do aktualnych potrzeb. Pośród nich 
możemy wymienić Federację Rosyjską, która przeprowadziła gruntowne zmia-
ny w swej administracji. Pewien wpływ na reformowanie administracji państw 
byłego ZSRR mają ich stosunki z UE. Próby dostosowania swej administracji 
do standardów unijnych występują obecnie na Ukrainie, w Gruzji, w mniej-
szym stopniu w Mołdawii.

Niniejsze opracowanie jest zarysem historycznym przemian, jakie zaszły 
w administracji państw na terenach byłego ZSRR po jego rozpadzie i przedsta-
wia najistotniejsze cechy ich ustroju.
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