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Kryzys polityczny w Czarnogórze szansą dla prorosyjskich 
ugrupowań 

Następstwem upadku gabinetu Dritana Abazovicia w sierpniu bieżącego roku 

jest blokada instytucji państwowych. Konflikt na linii prezydent – większość 

parlamentarna doprowadził do wyczerpania konstytucyjnych rozwiązań 

dotyczących wyznaczania mandatariusza do utworzenia nowego rządu. Brak 

kworum wewnątrz sądu konstytucyjnego uniemożliwia wyjście z kryzysu 

poprzez przeprowadzenie przedterminowych wyborów, czego domagają się 

prezydent i społeczeństwo. Nie chce do tego dopuścić Front Demokratyczny – 

prorosyjskie ugrupowanie, które wraz z koalicjantami odebrało prezydentowi 

część uprawnień, w tym do desygnowania nowego premiera. Stwarza to grunt 

pod powrót tego ugrupowania do władzy.  

Czarnogóra zmaga się z głębokim kryzysem politycznym po tym, jak 19 sierpnia br. 

mniejszościowy gabinet Dritana Abazovicia utracił zaufanie. Konstytucja kraju nie 

przewidziała sytuacji, w której na skutek braku porozumienia pomiędzy prezydentem 

a większością parlamentarną, wyczerpane zostaną wszystkie uwzględnione w niej 

rozwiązania w zakresie nadania mandatu do utworzenia nowego gabinetu. 

Kryzys pogłębia blokada sądu konstytucyjnego, będącego jedynym organem mającym 

uprawnienia do rozsądzenia owego sporu. Pozostaje on w paraliżu od 13 września br., 

kiedy mandat jednego z sędziów wygasł. Jako że do tego czasu sąd pracował w niepełnym 

składzie 4 z ogółu 7 sędziów, wraz z odejściem na emeryturę jednego z nich, pozostali 

utracili kworum. Konflikt pomiędzy ugrupowaniami politycznymi uniemożliwia 

powołanie brakujących sędziów. 

Upadek rządu wykorzystał Front Demokratyczny (serb. Demokratski Front, DF) 

by powrócić do władzy, którą objął 4 grudnia 2020 roku w wyniku wyborów 

parlamentarnych, a utracił 4 lutego 2022 roku, kiedy jego rząd stracił zaufanie. Mimo 

wygranej DF w 2020 roku, wchodzący w skład ugrupowania politycy oraz ich koalicjanci 

ze Zjednoczonej Akcji Reformatorskiej (czarn. Ujedinjena Reformska Akcija, URA) 

Abazovicia, obawiają się przedterminowych wyborów z powodu spadku popularności na 

skutek proserbskiej polityki Abazovicia oraz ataku Rosji, sojusznika DF, na Ukrainę. Ich 

wspólny kandydat na premiera nie otrzymał mandatu od prezydenta Mila Đukanovicia, 

który dąży do przeprowadzenia wyborów. W rezultacie większość parlamentarna podjęła 

działania mające ograniczyć kompetencje prezydenta, m.in. przegłosowanie poprawek 

odbierających mu uprawnienia do wyznaczania nowego premiera.  

Dojście do władzy DF wiąże się z objęciem najważniejszych funkcji państwowych przez 

polityków jawnie sprzyjających nie tylko Serbii, lecz także Rosji. Są oni zamieszani 

w szereg afer dotyczących infiltracji struktur państwa przez Belgrad i Moskwę. Liderzy 

ugrupowania zostali w 2017 roku skazani za współudział w nieudanym zamachu stanu, 

mającym na celu zatrzymanie akcesji państwa do NATO. 
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Geneza kryzysu 
Przyczyną upadku gabinetu Abazovicia było podpisanie przez niego 3 sierpnia br. 

niekorzystnej umowy z Serbską Cerkwią Prawosławną1. Za wotum nieufności 

opowiedziało się 50 deputowanych w 81-osobowym parlamencie, przede wszystkim 

polityków Demokratycznej Partii Socjalistów Đukanovicia (czarn. Demokratska Partija 

Socijalista, DPS), Partii Socjaldemokratycznej (czarn. Socijaldemokratska Partija, SDP) 

oraz ugrupowań reprezentujących mniejszości albańską i boszniacką.  

Zgodnie z konstytucją Czarnogóry, od dnia przegłosowania wotum nieufności, prezydent 

ma 30 dni na przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami frakcji parlamentarnych 

i wyznaczenie przyszłego premiera. Tyle samo czasu mają ugrupowania parlamentarne 

na wyłonienie swojego kandydata na szefa rządu bez konsultacji z prezydentem. 

By otrzymać nominację, kandydat musi uzyskać poparcie 41 parlamentarzystów. 

Konstytucja nie precyzuje co następuje w przypadku, w którym kandydat na premiera nie 

zostanie wysunięty. Według członków „Stowarzyszenia prawników Czarnogóry”, 

prezydent powinien wówczas zaproponować rozwiązanie zgromadzenia 

parlamentarnego, co stworzyłoby warunki do przeprowadzenia przedterminowych 

wyborów. Konstytucja uprawnia prezydenta do podjęcia takiego działania, ale nie 

precyzuje kiedy i w jakich okolicznościach. Powyższe rozwiązanie jest forsowane przez 

Đukanovicia, którego partia nie ma zdolności koalicyjnych. Uniemożliwia je jednak brak 

w pełni obsadzonego sądu konstytucyjnego, który potrzebny jest do rozpatrzenia 

ewentualnych nieprawidłowości wyborczych23. 

Wspólnego kandydata na stanowisko premiera zaproponowały URA, DF i DEMOS, które 

tworzyły koalicję w poprzednim rządzie4. Został nim lider DEMOSu, Midorag Lekić. 

Prezydent odmówił udzielenia mu mandatu, co argumentował faktem, że pod 

kandydaturą Lekicia nie podpisała się wymagana liczba parlamentarzystów 

(przedstawiciele URA, by móc wycofać swoje poparcie w przypadku niekorzystnego dla 

nich podziału tek ministerialnych w trakcie dalszych rozmów, udzielili Lekiciowi jedynie 

werbalnej aprobaty), a przedstawiciele koalicji nie stawili się na zorganizowanych przez 

prezydenta konsultacjach. Đukanović złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji 

parlamentu, w której porządku obrad znajdzie się propozycja skrócenia kadencji 

obecnego składu, ale większość parlamentarna odmówiła głosowania. 

Na inicjatywę rozwiązania parlamentu przedstawiciele DF, DEMOSu i URA zareagowali 

wszczęciem 23 września br. procedury dymisji Đukanovicia twierdząc, że naruszył 

konstytucję nie zapraszając ich na konsultacje dotyczące kandydata na premiera oraz, nie 

wręczając mandatu kandydatowi, który zdobył wymagane poparcie. Głosowanie nad 

wotum nieufności wobec prezydenta może się odbyć po uprzednim orzeczeniu, że 

faktycznie naruszył on konstytucję, wydawanym przez sąd konstytucyjny. Wobec jego 

braku, dymisja głowy państwa nie mogła być przedmiotem głosowania5.  

Kolejną próbę ograniczenia władzy Đukanovicia politycy DF podjęli 1 listopada br., 

inicjując przyjęcie do Ustawy o prezydencie poprawek przenoszących kompetencje 

w zakresie mianowania szefa rządu z prezydenta na większość parlamentarną. 
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Za wprowadzeniem poprawek zagłosowało 41 parlamentarzystów. Prezydent cofnął je 

do ponownego rozpatrzenia, jednak zostały przegłosowane po raz kolejny na posiedzeniu 

12 grudnia br., w związku z czym Đukanović był zmuszony je podpisać. Większość 

parlamentarna przegłosowała jednocześnie zmianę, zgodnie z którą w przypadku 

odmowy podpisania ustawy przez prezydenta, wpisać ją do dziennika ustaw będzie mógł 

przewodniczący parlamentu6. 

W konstytucyjność poprawek wątpi część środowisk prawniczych, wśród nich Blagota 

Mitrić, emerytowany sędzia sądu konstytucyjnego. Sklasyfikował on je wśród 

największych uchybień konstytucji w ciągu ostatnich 30 lat7. Brak organu mogącego o tym 

rozsądzić oraz sprecyzowanych w ustawie zasadniczej kompetencji rządu, który utracił 

zaufanie, tworzą grunt, na podstawie którego DF, DEMOS i URA najprawdopodobniej 

utworzą nowy rząd. 

Front Demokratyczny i jego związki z Rosją 
DF to działający od 2012 roku sojusz partii o charakterze konserwatywnym 

i proserbskim, skupiony wokół Nowej Serbskiej Demokracji (serb. Nova Srpska 

Demokratija, NOVA), Demokratycznej Partii Ludowej (serb. Demokratska Narodna 

Partija, DNP) oraz Ruchu na Rzecz Zmian (serb. Pokret za Promjene, PZP). Ugrupowanie 

otwarcie działa w interesie Serbii. Jego aktywność jest w pełni zgodna z oficjalnymi 

stanowiskami nie tylko Belgradu, ale i Moskwy, a współpraca odbywa się poprzez 

bezpośrednie kontakty z różnymi podmiotami rosyjskimi i przedstawicielami władz 

w Serbii.  

Lider NOVA Andrija Mandić oraz DNP Milan Knežević zostali uznani za winnych 

współpracy z grupą obywateli Serbii oraz Rosji zatrzymanych pod zarzutem 

przygotowania zamachu stanu z 16 października 2016 roku, który miał uniemożliwić 

akcesję kraju do NATO. Politycy zaprzeczyli zarzutom, jednak faktem jest, że wraz ze 

swoimi ugrupowaniami sprzeciwiali się przyłączeniu. W 2016 roku bywali w Moskwie 

niewspółmiernie często w porównaniu z latami poprzednimi, zaś według prokuratora za 

zamachowcami stał rosyjski wywiad. W tym samym roku DNP podpisała 

z przedstawicielami Jednej Rosji Władimira Putina Porozumienie o współpracy 

i wspólnych interesach. W dokumencie znalazł się m.in. zwrot o „wspólnej obronie 

wartości duchowych i społecznych” oraz o dążeniach do zapobiegnięcia rozszerzenia 

NATO i wspólnej budowie bloku państw neutralnych. W 2019 roku Mandić i Knežević 

zostali skazani na 5 lat pozbawienia wolności. W lutym 2021 roku, 6 miesięcy po objęciu 

władzy przez DF, sąd apelacyjny uchylił wyrok ze względu na rzekome naruszenie 

przepisów postępowania karnego podczas procesu (przed wydaniem wyroku 

w I instancji). Dotyczyło to wszystkich skazanych, włącznie z dwójką obywateli Rosji. 

Ponowny proces rozpoczął się 29 listopada br.8 

Podczas wizyty Putina w Belgradzie w 2019 roku Knežević oraz Mandić otrzymali od 

Vučicia zaproszenie na uroczysty obiad, w trakcie którego zapewnili Putina, że 

Czarnogórcy postrzegają go jako swojego orędownika. W tym samym roku odbyła się 

konferencja „Belgradzki Dialog: za konstruktywne relacje z Rosją i uznanie woli 
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mieszkańców Krymu”, po której DF wydał oświadczenie o aprobacie ze strony Rosji dla 

prowadzonej przez nich polityki jako zgodnej z tradycyjnymi wartościami Czarnogóry 

i kładącej nacisk na przyjacielskie relacje Rosji, Serbii i Czarnogóry oraz narodów 

rosyjskiego i serbskiego.  

Gdy w grudniu 2020 roku DF objął władzę, premierem został Zdravko Krivokapić, który 

zyskał popularność jako aktywista przeciwny ustawie wprowadzonej w 2019 roku 

nacjonalizującej część majątku Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Krivokapić przyznał, że 

jego celem jako premiera było unieważnienie tej ustawy. Wobec jego rządu 

przegłosowano wotum nieufności 14 miesięcy po zaprzysiężeniu9. 

Ponowne objęcie władzy przez DF wiązałoby się z utratą zaufania do Czarnogóry jako 

sojusznika w ramach NATO, co wybrzmiało wprost z oświadczenia ambasady USA 

w Podgoricy dla miejskiej telewizji. Dyplomaci USA wątpią w euroatlantyckie wartości 

polityków ugrupowania, nie postrzegają ich też jako partnerów, m.in. ze względu na 

odmowę publicznego potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę10. 

Paraliż państwa 
Ze względu na brak kworum wewnątrz sądu konstytucyjnego niemożliwe jest 

rozstrzygnięcie skarg o naruszenie procedur wyborczych podczas wyborów lokalnych 

w 14 czarnogórskich gminach, w tym w stolicy, które miały miejsce 23 października br. 

Uniemożliwia to sformowanie władzy na szczeblu lokalnym. Od 2019 roku Czarnogóra 

nie ma także prokuratora generalnego, a od 2018 w pełni obsadzonej rady sądowniczej. 

Próba powołania nowych sędziów sądu konstytucyjnego miała miejsce 21 października 

br. Żaden z kandydatów nie uzyskał wówczas wymaganej liczby głosów. Przedstawiciele 

DPS nie uczestniczyli w głosowaniu ze względu na brak konsensusu już na etapie 

nominacji kandydatów. SDP i Partia Liberalna, które do 19 sierpnia popierały rząd 

Abazovicia, zbojkotowały głosowanie11. Kolejne odbyło się 12 grudnia br. Politycy DPS 

zadeklarowali, że poprą sędziów zaproponowanych przez DF, DEMOS i URA pod 

warunkiem, że ci pozwolą na zorganizowanie przedterminowych wyborów oraz 

zrezygnują z poprawek do ustawy o prezydencie, koalicja jednak na to nie przystała12. 

Zdaniem Mitricia w przypadku wyczerpania konstytucyjnych możliwości desygnowania 

nowego premiera odpowiednim rozwiązaniem są przedterminowe wybory 

parlamentarne13. Pokrywa się to z nastrojami społecznymi – od września odbywają się 

regularne protesty obywateli, którzy domagają się ich rozpisania. W badaniu 

przeprowadzonym przez Radio Slobodna Evropa 33 proc. ankietowanych uznało, że 

sposobem na wyjście z kryzysu są przedterminowe wybory parlamentarne, 30 proc. 

chciałoby także przedterminowych wyborów prezydenckich, 19 proc. zaś wskazało, że 

władzę powinna utworzyć koalicja DF, DEMOS, URA14. 

Oprócz procedury działania w przypadku braku mandatariusza do utworzenia rządu, 

konstytucja Czarnogóry nie określa jakie uprawnienia przestają przysługiwać rządowi 

w momencie utraty zaufania. Wykorzystują to politycy DF, DEMOSu i URA. 
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W październiku, pod zarzutem utrudniania pracy rządu, przegłosowali dymisję ministra 

spraw zagranicznych Ranko Krivokapicia oraz obrony Raško Konjevicia z SDP15. 

Kryzys dostrzeżono też w instytucjach UE, do której Czarnogóra aspiruje16. Odwołano 

m.in. posiedzenie rady stabilizacji i stowarzyszenia UE-Czarnogóra zaplanowane na 

14 grudnia br. Komisja Europejska wezwała do anulowania uchwalonych poprawek, 

a Parlament Europejski wyraził obawę, że wprowadzą one kraj w konstytucyjny chaos17. 

Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borell 

zapowiedział, że jeśli blokada instytucji państwowych w Czarnogórze będzie trwała, UE 

nie zatwierdzi pakietu wsparcia finansowego dla czarnogórskiego sektora 

energetycznego18.  

Specjalny przedstawiciel USA ds. Bałkanów Zachodnich Gabriel Escobar spotkał się 

15 grudnia z Đukanoviciem i Abazoviciem. Wyraził zaniepokojenie przyjętymi 

poprawkami, oraz potrzebę jak najszybszego powołania brakujących sędziów sądu 

konstytucyjnego. Do Podgoricy przybyli również wysłannicy Wielkiej Brytanii i Niemiec, 

którzy namawiali czarnogórskich polityków do organizacji przedterminowych wyborów 

parlamentarnych19. 

Obecnej sytuacji towarzyszą niepokoje społeczne. Tuż po przegłosowaniu poprawek do 

Ustawy o prezydencie doszło do zamieszek pod budynkiem parlamentu. Powołany 

w listopadzie br. przez najaktywniejszych uczestników protestów ruch Jest Nas Wielu 

wezwał do blokad ruchu drogowego (doszło do nich 15 grudnia w Cetinju, Nikšiciu 

i Mojkovacu). Liderzy ruchu zapowiadają organizację kolejnych protestów w stolicy. 

Wnioski 
 Niechęć do dialogu ze strony zarówno DPS jak i koalicji DF-DEMOS-URA 

doprowadziła państwo do stanu głębokiego kryzysu na szczeblu instytucjonalnym. 

Konstytucja Czarnogóry nie przewidziała procedur, które mogłyby zakończyć 

kryzys polityczny spowodowany koniecznością utworzenia nowego rządu, 

w którym prezydent i większość parlamentarna zajmują przeciwstawne 

stanowiska, a wszystkie możliwości określone w ustawie zasadniczej zostały 

wyczerpane. Stwarza to pole do nadużyć oraz manipulacji. Trwanie przy władzy 

rządu, który wraz z wotum nieufności utracił legitymację do wykonywania swoich 

obowiązków pokazuje dysfunkcjonalność systemu politycznego Czarnogóry. 

 Wobec wyczerpania wszystkich możliwości konstytucyjnych jedynym sposobem 

na przełamanie impasu jest rozwiązanie parlamentu i rozpisanie nowych 

wyborów. By było to możliwe niezbędne jest powołanie brakujących sędziów sądu 

konstytucyjnego, a to z kolei wymagałoby ustępstwa jednej ze stron sporu na rzecz 

sędziów zaproponowanych przez drugą. 

 Większość parlamentarna nie zastosuje się do zaleceń przedstawicieli UE, USA 

oraz dążeń społeczeństwa odnośnie wyłonienia nowego rządu na drodze 

przedterminowych wyborów parlamentarnych. W momencie, w którym 

przegłosowano odebranie prezydentowi uprawnień dotyczących wyznaczania 
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nowego szefa rządu, zaprzysiężenie kandydata koalicji DF-DEMOS-URA zostało 

praktycznie przesądzone. Jest to okazja, z której przedstawiciele powyższych 

ugrupowań nie zrezygnują. O ich determinacji świadczy sam fakt przegłosowania 

poprawek do Ustawy o prezydencie oraz listopadowe dymisje ministrów mimo 

braku organu mogącego rozstrzygnąć ich zgodność z konstytucją. Pozycję 

przyszłego rządu umacnia nowe prawo zakładające możliwość wpisania ustaw do 

dziennika przez przewodniczącego parlamentu w przypadku braku podpisu 

prezydenta. Dla nowego gabinetu będzie to oznaczało przejęcie pełni władzy. 

 Kryzys czarnogórskiego sądownictwa przekłada się na tempo negocjacji 

akcesyjnych do UE. Zamknięcie poszczególnych rozdziałów uzależnione jest od 

osiągnięcia konsensusu w sprawie odblokowania kluczowej instytucji, jaką jest sąd 

konstytucyjny, a także obsadzenia sędziów rady sądowniczej oraz powołania 

prokuratora generalnego. Blokada powyższych instytucji pozwala jednak 

czarnogórskim politykom na nadużywanie władzy, co widać na przykładzie 

poprawek do Ustawy o prezydencie czy dymisji ministrów przez rząd, wobec 

którego przegłosowano wotum nieufności.  

 Powrót do władzy DF, ugrupowania nie tylko współpracującego z Belgradem, ale 

również jawnie prorosyjskiego, stanowi wysoko niepożądany scenariusz. 

Prorosyjski rząd w państwie NATO w okresie wojny na Ukrainie doprowadziłby 

do utraty zaufania do Czarnogóry przez pozostałe państwa Sojuszu20. Mógłby 

także okazać się czynnikiem destabilizującym NATO od wewnątrz. Czarnogóra 

rządzona przez DF stałaby się również narzędziem Serbii w rozprzestrzenianiu 

idei tzw. „serbskiego świata” – koncepcji zakładającej podporządkowanie państw 

zamieszkiwanych przez znaczący odsetek ludności serbskiej Belgradowi, 

w skrajnej wersji zjednoczenie wszystkich Serbów w jednym państwie21. 

 
 

1 Jest to umowa podpisywana z każdą organizacją religijną działającą w kraju; reguluje ona stosunki 
finansowe i prawne na linii państwo – wspólnota wyznaniowa. Dokument w wersji podpisanej przez 
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