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Tekst projektu rosyjsko-amerykańskiej umowy o gwarancjach bezpieczeństwa
(tłumaczenie robocze z języka rosyjskiego)
Umowa między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o gwarancjach
bezpieczeństwa
Projekt
Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone Ameryki, zwane dalej Stronami,
kierując się zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych, Deklaracji zasad prawa
międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z
Kartą Narodów Zjednoczonych z 1970 r., Akcie Końcowym z Helsinek Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 r. oraz Deklaracji z Manili w sprawie
pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych z 1982 r., Karty Bezpieczeństwa
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Europejskiego z 1999 r., Aktu Stanowiącego o wzajemnych stosunkach, współpracy i
bezpieczeństwie między Rosją a Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego z 1997 r.,
przypominając o niedopuszczalności w ich stosunkach wzajemnych, jak również ogólnie w
stosunkach międzynarodowych, użycia siły lub groźby użycia siły w jakikolwiek sposób
niezgodny z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych,
wspierając rolę Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ponosi
główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
uznając potrzebę połączenia wysiłków, aby skutecznie reagować na współczesne wyzwania
i zagrożenia dla bezpieczeństwa w zglobalizowanym i współzależnym świecie,
wychodząc z założenia ścisłego przestrzegania zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne,
w tym odmowy wspierania organizacji, grup i osób opowiadających się za niekonstytucyjną
zmianą władzy, a także wszelkich działań mających na celu zmianę ustroju politycznego
lub społecznego jednej z umawiających się Stron,
mając na względzie poprawę istniejących lub stworzenie dodatkowych skutecznych i
możliwych do szybkiego zastosowania mechanizmów współdziałania w celu rozwiązywania
pojawiających się kwestii problematycznych i sporów poprzez konstruktywny dialog oparty
na wzajemnym szacunku i wzajemnym uznawaniu interesów i obaw w zakresie
bezpieczeństwa, a także wypracowanie adekwatnej odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia
w dziedzinie bezpieczeństwa,
dążąc do uniknięcia jakiejkolwiek konfrontacji militarnej i konfliktu zbrojnego między
Stronami oraz mając świadomość, że bezpośrednie starcie militarne między nimi może
prowadzić do użycia broni jądrowej, co miałoby daleko idące konsekwencje,
potwierdzając, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i że nigdy nie należy jej
rozpętywać, a także uznając potrzebę dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec
niebezpieczeństwu takiej wojny między państwami dysponującymi bronią jądrową,
potwierdzając swoje zobowiązania wynikające z Umowy o środkach mających na celu
zmniejszenie ryzyka wojny nuklearnej między Związkiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 30 września 1971 r., Umowy między
Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki o zapobieganiu incydentom na pełnym morzu i w przestrzeni powietrznej nad nim
z 25 maja 1972 r., Umowy między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a
Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie ustanowienia centrów redukcji ryzyka
nuklearnego z 15 września 1987 r. oraz Umowy między Związkiem Socjalistycznych
Republik Radzieckich a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zapobieganiu niebezpiecznej
działalności wojskowej z 12 czerwca 1989 r.,
zgodziły się na poniższe:
Artykuł 1
Strony współdziałają w oparciu o zasady niepodzielnego i równego bezpieczeństwa oraz
niewyrządzania uszczerbku dla bezpieczeństwa Stron, i w tym celu:
•

nie podejmują działań i nie realizują aktywności mających wpływ na bezpieczeństwo
drugiej Strony, nie uczestniczą w nich i nie wspierają ich;

•

nie stosują środków bezpieczeństwa – ani podejmowanych przez każdą ze Stron
indywidualnie, ani też w ramach organizacji międzynarodowych, sojuszy
wojskowych lub koalicji – które zagrażałyby podstawowym interesom
bezpieczeństwa drugiej Strony.
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Artykuł 2
Strony będą dążyć do zapewnienia, aby wszelkie organizacje międzynarodowe, sojusze
wojskowe lub koalicje, w których uczestniczy co najmniej jedna ze Stron, przestrzegały
zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 3
Strony nie wykorzystują terytorium innych państw w celu przygotowania lub
przeprowadzenia napaści zbrojnej na drugą Stronę lub innych działań naruszających
podstawowe interesy bezpieczeństwa drugiej Strony.
Artykuł 4
Stany Zjednoczone Ameryki podejmują zobowiązanie wykluczyć dalsze rozszerzenie
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na wschód i odmówić przyjęcia do Sojuszu
państw, które wcześniej były częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Stany Zjednoczone Ameryki nie będą tworzyć baz wojskowych na terytorium państw, które
były wcześniej częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i nie są członkami
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, wykorzystywać ich infrastruktury do
jakiejkolwiek działalności wojskowej ani rozwijać dwustronnej współpracy wojskowej z
nimi.
Artykuł 5
Strony powstrzymują się od rozmieszczania swoich sił zbrojnych i broni, w tym w ramach
organizacji międzynarodowych, sojuszy wojskowych lub koalicji, na obszarach, na których
takie rozmieszczenie byłoby postrzegane przez drugą Stronę jako zagrożenie dla jej
bezpieczeństwa narodowego, z wyjątkiem takiego rozmieszczenia w granicach terytorium
państwowego Stron.
Strony powstrzymują się od lotów ciężkich bombowcami zdolnymi przenosić broń
nuklearną lub konwencjonalną oraz od dyslokacji nawodnych okrętów wojennych
wszystkich klas, w tym w ramach sojuszy, koalicji i organizacji, odpowiednio na obszarach
poza państwową przestrzenią powietrzną i poza wodami terytorialnymi, skąd mogłyby
atakować cele na terytorium drugiej Strony.
Strony prowadzą dialog i współdziałają w celu doskonalenia mechanizmów zapobiegania
niebezpiecznym działaniom wojskowym na otwartym morzu i w przestrzeni powietrznej
nad nim, w tym uzgadniania maksymalnej odległości zbliżania się [do siebie] okrętów
wojennych i samolotów.
Artykuł 6
Strony zobowiązują się nie rozmieszczać naziemnych pocisków rakietowych średniego i
pośredniego zasięgu poza swoim terytorium państwowym, jak również na tych obszarach
ich terytorium, z których taka broń jest zdolna do rażenia celów znajdujących się na
terytorium drugiej Strony.
Artykuł 7
Strony wykluczają rozmieszczenie broni jądrowej poza swoim terytorium państwowym i
wycofują taką broń już rozmieszczoną poza terytorium państwowym w momencie wejścia
w życie niniejszego Traktatu. Strony zlikwidują całą istniejącą infrastrukturę służącą do
rozmieszczenia broni jądrowej poza terytorium państwowym.
Strony nie będą szkolić personelu wojskowego i osób cywilnych z krajów nieposiadających
broni jądrowej do używania takiej broni. Strony nie prowadzą ćwiczeń i szkoleń wojsk
ogólnego przeznaczenia obejmujących ćwiczenie scenariuszy z użyciem broni jądrowej.
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Artykuł 8
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego
zawiadomienia o zastosowaniu przez Strony niezbędnych procedur krajowych.
Sporządzono w dwóch egzemplarzach, każdy w języku rosyjskim i angielskim, przy czym
oba teksty są jednakowo autentyczne.
W imieniu Federacji Rosyjskiej
W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

II
Tekst projektu umowy Rosja–NATO o gwarancjach bezpieczeństwa
(tłumaczenie robocze z języka rosyjskiego)
Porozumienie o środkach zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i państw
członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Projekt
Federacja Rosyjska i państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
(NATO), zwane dalej Uczestnikami,
potwierdzając dążenie do poprawy relacji i pogłębienia wzajemnego zrozumienia,
uznając, że aby skutecznie reagować na współczesne wyzwania i zagrożenia
bezpieczeństwa we współzależnym świecie, konieczne jest połączenie wysiłków wszystkich
Uczestników,
przekonane o konieczności zapobiegania niebezpiecznym działaniom wojskowym, a tym
samym zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia incydentów między ich siłami
zbrojnymi,
zauważając, że interesy bezpieczeństwa każdego Uczestnika wymagają zwiększenia
skuteczności współpracy wielostronnej, wzmocnienia stabilności, przewidywalności i
przejrzystości w dziedzinie wojskowo-politycznej,
potwierdzając swoje zaangażowanie w realizację celów i zasad Karty Narodów
Zjednoczonych, Aktu Końcowego z Helsinek Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie z 1975 r., Aktu Stanowiącego o Stosunkach Wzajemnych, Współpracy i
Bezpieczeństwie między Federacją Rosyjską a Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego
z 1997 r., Kodeksu postępowania w zakresie polityczno-wojskowych aspektów
bezpieczeństwa z 1994 r., Karty bezpieczeństwa europejskiego z 1999 r. oraz Deklaracji
Rzymskiej szefów państw i rządów Federacji Rosyjskiej oraz państw członkowskich NATO
„Stosunki NATO–Rosja: nowa jakość” z 2002 r.,
zgodziły się na poniższe:
Artykuł 1
Uczestnicy w stosunkach wzajemnych kierują się zasadami współpracy oraz równego i
niepodzielnego bezpieczeństwa. Nie wzmacniają swojego bezpieczeństwa – indywidualnie,
w ramach organizacji międzynarodowych, sojuszów wojskowych czy koalicji – kosztem
bezpieczeństwa innych.
Uczestnicy w stosunkach wzajemnych zobowiązują się do pokojowego rozstrzygania
wszelkich sporów międzynarodowych, a także powstrzymywania się od użycia siły lub
groźby jej użycia w jakikolwiek sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych.
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Uczestnicy zobowiązują się nie stwarzać warunków lub sytuacji, które mogłyby stanowić
lub być postrzegane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego innych Uczestników.
Uczestnicy będą zachowywać powściągliwość w planowaniu wojskowym i podczas ćwiczeń
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ewentualnych niebezpiecznych sytuacji,
przestrzegając zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, w tym zawartych w
umowach międzyrządowych o zapobieganiu incydentom na morzu poza wodami
terytorialnymi i w przestrzeni powietrznej nad nimi, a także w umowach międzyrządowych
o zapobieganiu niebezpiecznym działaniom wojskowym.
Artykuł 2
Do rozwiązywania problemów i rozwiązywania sytuacji problemowych Uczestnicy
wykorzystują mechanizmy pilnych konsultacji na zasadach dwustronnych i wielostronnych,
w tym Rady Rosja–NATO.
Uczestnicy regularnie i dobrowolnie wymieniają oceny współczesnych zagrożeń i wyzwań
bezpieczeństwa, przekazują wzajemne informacje o ćwiczeniach i manewrach wojskowych
oraz głównych postanowieniach doktryn wojskowych. W celu zapewnienia przejrzystości i
przewidywalności działań wojskowych wykorzystywane są wszystkie istniejące
mechanizmy i instrumenty środków budowy zaufania.
W celu podtrzymania nagłych kontaktów pomiędzy Uczestnikami organizowane są „gorące”
linie telefoniczne.
Artykuł 3
Uczestnicy potwierdzają, że nie postrzegają siebie nawzajem jako przeciwników.
Uczestnicy prowadzą dialog i współdziałają w celu usprawnienia mechanizmów
zapobiegania incydentom na otwartym morzu oraz w przestrzeni powietrznej nad nim
(przede wszystkim na Morzu Bałtyckim i w regionie Morza Czarnego).
Artykuł 4
Federacja Rosyjska i wszyscy Uczestnicy, którzy 27 maja 1997 r. byli członkami Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego, nie rozmieszczają swoich sił zbrojnych i broni na
terytorium wszystkich innych państw europejskich, oprócz sił stacjonujący na tym terenie
według stanu na 27 maja 1997 r. W wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieją sytuacje
związane z koniecznością zneutralizowania zagrożenia dla bezpieczeństwa jednego lub
większej liczby Uczestników, takie rozmieszczenia mogą odbywać się za zgodą wszystkich
Uczestników.
Artykuł 5
Uczestnicy wykluczają rozmieszczenie naziemnych pocisków rakietowych średniego i
pośredniego zasięgu na obszarach, z których są w stanie razić cele na terytorium innych
Uczestników.
Artykuł 6
Uczestnicy będący państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
przyjmują zobowiązania, które uniemożliwiają dalsze rozszerzenie NATO, w tym akcesję
Ukrainy, a także innych państw.
Artykuł 7
Uczestnicy będący państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
wyrzekają się prowadzenia jakiejkolwiek aktywności wojskowej na terytorium Ukrainy, a
także innych państw Europy Wschodniej, Zakaukazia i Azji Środkowej.
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W celu wykluczenia wystąpienia incydentów Federacja Rosyjska i Uczestnicy będący
państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego nie przeprowadzają
ćwiczeń wojskowych i innych działań wojskowych powyżej szczebla brygady w pasie o
uzgodnionej szerokości i konfiguracji z każdej strony granicy Federacji Rosyjskiej i państw,
które są z nią w sojuszu wojskowym, a także Uczestników będących państwami
członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
Artykuł 8
Niniejsza Umowa nie ma wpływu na i nie będzie interpretowana jako naruszająca
podstawową
odpowiedzialność
Rady
Bezpieczeństwa
ONZ
za
utrzymanie
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, jak również prawa i obowiązki Uczestników
wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 9
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym zawiadomienia o wyrażeniu zgody na
związanie się nią przez ponad połowę państw sygnatariuszy zostaną złożone u
depozytariusza. W odniesieniu do państwa, które dokonało takiej notyfikacji w późniejszym
terminie, niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jego przekazania.
Każda Strona niniejszej Umowy może od niej odstąpić, przesyłając odpowiednie
zawiadomienie do depozytariusza. Niniejsza Umowa wygasa w przypadku takiego
Uczestnika [30] dni po otrzymaniu wspomnianego powiadomienia przez depozytariusza.
Niniejsza Umowa została sporządzona w języku rosyjskim, angielskim i francuskim, których
teksty są równie miarodajne, i jest przechowywana w archiwach depozytariusza, którym
jest rząd ..........
Sporządzono w [miasto] [XX] dzień [XX] miesiąc [20XX].
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