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Összefoglalás: Katalónia kérdése napjaink egyik égető nemzetközi és európai jogi 
témája, melynek azonban komoly gazdasági és pénzügyi vonatkozásai is vannak. 
Tanulmányunkban azt próbáljuk körüljárni, hogy milyen lehetősége van a spanyol 
belső és a nemzetközi jog alapján az autonóm tartománynak a függetlenné válásra. 
Valamint megvizsgáljuk, hogy milyen gazdasági és pénzügyi következményei (elő-
nyei és hátrányai) jelentkezhetnek a függetlenné válás egyes szcenárióinak.

Abstract: The question of Catalonia is one of the hottest topics of international and 
European law, which has serious economic and financial implications. Our study 
tries to unravel the possibilities for the autonomous region to gain independence 
based on both domestic Spanish and international law. Furthermore we analyse 
the economic and financial consequences (advantages and disadvantages) of the 
different scenarios of a hypothetical Catalan secession.

Bevezetés

A katalán függetlenség kérdése napjaink egyik releváns témája mind Spanyol-
országban, mind az Európai Unióban, különös tekintettel a 2017. október 
1-jére kiírt függetlenségi népszavazásra. Az eurózóna gazdasági válsága és 

a különböző belpolitikai folyamatok, valamint a Brexit és más nemzetközi trendek 
hatására felerősödtek az önálló katalán állam létrehozását célzó szeparatista törek-
vések. A kérdés, hogy az új entitás milyen esélyekkel állná meg a helyét a globalizált 
világban, a gazdasági szakemberek egyik kedvelt vitatémája manapság. Figyelembe 
véve a katalán tartományi és a spanyol országos választások után kialakult hely-
zetet, a függetlenség lehetősége továbbra is meghatározó eleme marad a politikai 
napirendnek.

A kétrészes tanulmány egy független Katalónia létrejöttének politikai és gazda-
sági „árát” vizsgálja: az első részben a jogi és politikai kérdéseket, a másodikban a 
pénzügyi és gazdasági szempontokat. Kutatási kérdésünk, hogy Katalónia önálló 
entitásként életképes lehet-e, és ha igen, akkor prosperálhat-e az elszakadás gaz-
dasági és társadalmi költségei és a kedvezőtlen nemzetközi környezet ellenére is.

A katalánok számára az önállóság kérdése régóta kiemelt jelentőséggel bír, az 
arra irányuló igénynek korábban a nemzeti identitás megőrzése jelentette a fő okát. 
Napjainkban a függetlenség iránti vágy erősödésének a hátterében a nemzettudat 
mellett főként a gazdasági válság, valamint az igazságtalannak és aránytalannak 
érzett finanszírozási rendszer okozta pénzügyi helyzet, továbbá az autonómia kiter-
jesztését megakadályozó spanyol alkotmánybírósági döntés áll.



TANULMÁNYOK

4 Kálmán Szandra - Nagy Sándor Gyula

A függetlenségpártiAk erősödésének gAzdAsági okAi
 

Egy független állam létrejötte és az elszakadás folyamata meglehetősen komp-
lex procedúra, amit különböző faktorok befolyásolnak. Napjaink globalizáció 
által meghatározott világrendjében a gazdasági életképességnek determi-

náló szerepe van egy új entitás jövőjének a meghatározása tekintetében. Ahhoz 
azonban, hogy Katalónia esetében megvizsgálhassuk, egy esetleges szecesszió 
bekövetkeztével a gazdasága hogyan teljesítene, elengedhetetlen, hogy ismerjük 
azt a jogi és politikai környezetet, valamint nehézségeket, amelyben és amelyek 
között ez a független állam létrejönne. Ezért lényeges röviden kitérnünk a szecesz-
szióval kapcsolatos spanyol, illetve nemzetközi jogi normákra (és aggályokra), mivel 
azok fogják meghatározni a független Katalóniának a jogi, gazdasági és politikai ér-
telemben vett jövőbeli mozgásterét. Az elszakadás formája jelentősen befolyásolja 
az új államnak a nemzetközi közösségben betöltendő pozícióját: ha kedvezőtlen, 
komoly hátrányt okozhat neki.

Az önállóság utáni vágy, a függetlenség igénye és a nacionalizmus nem isme-
retlen fogalom a katalánok történelmében, mindazonáltal a spanyol demokratikus 
átalakulás és az 1978-as alkotmány megszületése óta a tartományban nem jelent-
kezett ilyen erős szeparatista attitűd, mint ami az elmúlt néhány évet jellemezte. 
Artur Mas, a korábbi katalán elnök az egyik beszédében így fogalmazott: „Katalónia 
az országunk, a nemzetünk. Egy nemzet, amelynek identitása megőrzéséhez és a 
fejlődéshez egy állam eszközeire van szüksége. Ez a nemzet évszázadok óta léte-
zik. Van saját identitása, kultúrája, nyelve és intézményei. Katalónia szeretné, sőt 
muszáj [neki] a saját útját követnie.”1

Annak, hogy a szecesszionizmus így megerősödött a spanyol és különösen a 
katalán politikai közbeszédben, Montserrat Guibernau szerint három fő oka van. 
Elsőként az Aznar-kormány (2000–2004) politikája, amely nélkülözött minden meg-
értést a katalánok magasabb fokú autonómiára való igénye iránt. Másodsorban a 
katalán autonómiastatútum 2006-os – a katalánok nemzetként történő meghatá-
rozását célzó – módosításának a kudarca, s végül a spanyol állammal szembeni 
költségvetési hiánynak az éves katalán GDP-hez viszonyított növekedése.2

Az önálló katalán államiság vágyának és a nacionalista retorikának az egyik 
legmeghatározóbb komponense a gazdasági összetevő. Az 1990-es évek közepé-
től egészen 2007-ig mind a spanyol, mind a katalán gazdaságot erős konjunktúra 
jellemezte: az ingatlanpiac virágzásának köszönhetően megnövekedtek az adóbe-
vételek, a kamatok alacsonyak voltak, emellett a munkahelyek száma és a GDP is 
nőtt. Az alacsony szintű államháztartási hiány mellett lehetséges volt a központi 
adminisztráció és az autonóm tartományok számára is, hogy magasabb összeget 

1 Mas, 2013. 14. o.
2 Guibernau, 2013. 378–379. o.
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fordítsanak a nem pénzügyi jellegű közkiadásaikra, az úgynevezett nem kézzel-
fogható (intangible) infrastruktúra fejlesztésére, mint például az egészségügy, az 
oktatás és a befektetések.3

2008-ban azonban a jelzáloghitelezés problémái által generált globális pénzügyi 
válság az eurózónát is elérte, így az begyűrűzött Spanyolországba is, megváltoztatva 
a gazdasági körülményeket, majd az ingatlanpiaci buborék kipukkadása következ-
tében egy elhúzódó, súlyos válság vette kezdetét.4 Az említett kiadások pedig még 
tetézték az amúgy is eladósodott autonóm közösségek helyzetét, elkerülhetetlen 
megszorításokat és a költségvetési tételek újraelosztását vonva maguk után. Kata-
lónia, amely az egyik leginkább eladósodott tartomány lett, jelentős problémákkal 
szembesült a saját finanszírozása tekintetében, amiért a katalánok szeretik a mad-
ridi kormányt és az autonóm közösségek finanszírozási rendszerét okolni, jóllehet 
azoknak meglehetősen kevés relevanciájuk van a kialakult gazdasági helyzettel 
kapcsolatban.5

A tartomány eladósodásában komoly szerepe volt a Generalitat felelőtlen gaz-
dálkodásának, melynek során olyan infrastrukturális beruházásokba kezdtek bele, 
amelyeknek nem volt meg a kellő fedezetük, így a meggondolatlan kiadások miatt 
nem tudta a rábízott területek költségvetését kordában tartani.6

Ráadásul Katalóniában meglehetősen nagy volt a magánadósságok mértéke 
is – 2012-ben 389 milliárd euró7 –, továbbá a katalán bankok könnyelműen nagy-
mennyiségű fedezetlen hitelt helyeztek ki,8 így többségük a rossz hitelek miatt 2012 
végére már a csőd közelében volt. A legnagyobb katalán takarékpénztárt, a Caixa 
Catalunyát pedig államosítani is kellett a felhalmozott adósságállománya miatt.9

A krízis következtében a munkanélküliség is soha nem látott méreteket öltött: a 
2013. negyedik negyedéves adatok szerint 820.400 főnek, a munkaképes lakosság 
22,26 százalékának nem volt munkája.10 Mára ez az arány jelentősen mérséklődött 
– 2017 első negyedévében már csak 15,28 százalék11 –, de a munkanélküliség még 
mindig komoly problémát jelent. E gazdasági tényezők együttesen vezettek ahhoz, 
hogy Katalóniának Madridhoz kellett fordulnia az adósságai finanszírozása érde-
kében. 2012-ben több alkalommal is kapott segítséget a kormánynak a Regionális 
Likviditási Alapjából (Fondo de Liquidez Autonómico, FLA12), összesen 16,641 mil-
liárd euró értékben – ami az alap rendelkezésre álló forrásainak a 40,05 százalékát 
jelentette –, míg 2013-ban a kapott összeg 23,367 milliárd euró volt.13

  3 Feito Higueruela, 2014. 12–13. o.
  4 Éltető, 2012.
  5 Feito Higueruela, 2014. 15. o.
  6 Sala i Martín, 2012.
  7 Fernández Navarrete, 2012. 30. o.
  8 Díez, 2012.
  9 Uo.
10 Institut d’Estadística de Catalunya, 2017.
11 Uo.
12 Az autonóm régiók adósságának finanszírozását elősegítendő hozta létre a spanyol kormány.
13 Feito Higueruela, 2014. 18. o.



TANULMÁNYOK

6 Kálmán Szandra - Nagy Sándor Gyula

Ha mindehhez hozzáadjuk, hogy a kialakult helyzetért a katalánok a spanyol 
kormány „fiskális kizsákmányolását” és az autonóm közösségek finanszírozási re-
zsimjét okolják, érthető, hogy a megnövekedett függetlenségi vágy egyik sarkalatos 
pontja az a tézis, hogy az önálló Katalónia gazdaságilag sokkal kedvezőbb helyzet-
ben, akár Európa egyik legtehetősebb állama lenne.

spAnyol és kAtAlán politikAi-jogi csAtározások
és Azok társAdAlmi következményei

Abban, hogy az elszakadás állandó témája lett a katalán és a spanyol politi-
kai napirendnek, a gazdasági okok mellett nagy jelentősége van a katalán 
autonómiastatútum 2006. évi reformjának. A tervezetét 2005 szeptembe-

rében fogadta el a katalán parlament, majd – több módosítást és változtatást 
követően – 2006 márciusában a kétkamarás spanyol parlament (Cortes) alsóháza, 
a kongresszus (Congresso de Diputados), májusban pedig a Szenátus (Senado) 
szavazta meg, s végül 2006. június 18-án egy Katalóniában megrendezett népsza-
vazás is jóváhagyta.14

A statútum szentesítését követően a spanyol Néppárt (Partido Popular, PP), 
néhány autonóm tartomány és a spanyol ombudsman is az alkotmánybírósághoz 
fordult, jelezve az azzal kapcsolatos aggályaikat, és arra kérték az intézményt, hogy 
vizsgálja meg az új törvénynek az alkotmánnyal való összeegyeztethetőségét. 
A katalánok nem értették, hogy a hosszú folyamat során többször is felülvizsgált 
és hármas legitimációval elfogadott törvénynek az alkotmányosságát hogyan lehet 
még mindig kétségbe vonni.15

Az autonómiastatútum reformja során a katalánok egyik alapvető célja a fiskális 
kérdések újratárgyalása volt, amelynek eredményeként egy gondosan szabályozott 
átmeneti időszak után a régió tulajdonképpen fiskális autonómiát kapott volna. En-
nek értelmében a katalán kormány normatív jogkörrel bírt volna minden adónem 
felett, valamint a helyi önkormányzatok pénzügyeit illetően (EAC16 204., 205., 206. 
cikke),17 továbbá saját adóhatóságot állíthatott volna fel.

Az anyagi jellegű kérdések mellett emocionálisan és történelmi szempontból 
is jelentős súllyal bírt a katalánok számára, hogy a preambulumban nemzetként 
definiálták magukat, ami az identitásuk megőrzésének az alapja (EAC Preambulum, 
1., 5., 7., 8. cikk).18 De nagyon hangsúlyos szerepet kapott a katalán nyelv haszná-
latának az oktatás és a központi adminisztráció terén történő előnyben részesítése 

14 Sipos, 2009. 86–87. o.
15 Guibernau, 2013. 381. o.
16 Estatut Autonomía de Catalunya 2006: a katalán autonóm közösség 2006. évi 

autonómiastatútuma.
17 Generalitat de Catalunya, 2006.
18 Uo.
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(EAC 6., 32–36., 102., 143. cikk),19 továbbá az önálló igazságszolgáltatás alapjainak 
a megteremtése (EAC 95–97. cikk)20 is.

A 2010. június 28-án meghozott 31/2010. számú ítéletében az alkotmánybí-
róság21 a preambulumot jogi értelmezésre alkalmatlannak nyilvánította, valamint 
megnevezte a korábban részletesen kifejtett összeegyeztethetetlenségük miatt 
alkotmányellenesnek minősített cikkeket. Továbbá kinyilvánította többek között, 
hogy a spanyol alkotmány szerint a szuverenitás egyetlen alanya a spanyol nép 
(CE22 1.2, 2. cikk), amelynek feloldhatatlan egységén alapul az alkotmány is.23 Ennek 
következtében az a spanyolon kívül nem ismer el más nemzetet, így a többi nem-
zetiségnek az önrendelkezésre vagy politikai entitásként való meghatározásra való 
jogát sem (FJ24 8. 269–270. o., FJ 9. 270. o., FJ 11. 271–272. o., FJ 12. 272–273. o., 
FJ 13. 273–274. o.).25

Az alkotmánybíróság azt is kijelentette, hogy az igazságszolgáltatás (STC FJ 
42–53.) és az adómegállapítás (STC FJ 130–134.,140.) joga kizárólag a spanyol 
állam kormányát illeti meg. A katalán nyelv favorizálása a nyelvi diszkriminá-
ciómentesség megsértését jelenti (STC FJ 21., 51., 90.). Ez az ítélet azonban azt 
eredményezte, hogy a katalán társadalomnak a magasabb fokú autonómia iránti 
igénye megnőtt. 2017 márciusában a megkérdezett katalán polgárok 63,3 száza-
léka állította, hogy elégedetlen az autonómia jelenlegi szintjével, ugyanakkor csak 
44,3 százalékuk mondta azt, hogy egy függetlenségről szóló referendum esetén az 
önálló állam mellett szavazna. De egyre heterogénebbek a válaszok az identitásra 
irányuló kérdések tekintetében is.26

19 Uo.
20 Uo.
21 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2010. (Az alkotmánybíróság 31/2010. számú ítélete.)
22 Constitución Española: a Spanyolország alkotmánya (1978).
23 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1978.
24 Fundamentos Jurídicos: Jogi alapok, az alkotmánybíróság ítéletének értelmező cikkei.
25 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2010.
26 Centre d’Estudis d’Opinió, 2016.
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1. ábra27

A katalán polgárok véleménye a helyi autonómia jelenlegi szintjéről (1500 válaszoló)

A társadalmi változások, a gazdasági válság kedvezőtlen hatásai és az 
autonómiastatútum kapcsán született ítélet okozta ellenérzések együttesen a sze-
cessziós vágy erősödését eredményezték Katalóniában. Ahogy arra Nagy Sándor 
Gyula és Szabó Barnabás is utalt a tanulmányukban,28 a függetlenség kérdésével 
kapcsolatos állásfoglalások következtében a politikai élet 2011 óta egyre jobban 
polarizálódott. Ez vezetett például az 1980 óta minden választáson győztes Kon-
vergencia és Unió (Convergència i Unió, CiU)29 felbomlásához, mivel az Európai Unió 
nem támogatta sem a Katalán Republikánus Baloldallal (Esquerra Republicana de 
Catalunya, ERC) és annak vezetőjével, Oriol Junquerasszal való összefogást, sem a 
függetlenség elérését.

27 Forrás: Centre d’Estudis d’Opinió, 2017.
28 Nagy és Szabó, 2015. 84–86. o
29 Katalán jobboldali politkai párt, több korábbi kereszténydemokrata és jobboldali párt egysége.
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2. ábra30

A katalán polgárok preferenciája egy Katalónia
függetlenségéről döntő népszavazás esetén (1500 válaszoló) 

A folyamat odáig vezetett, hogy a legutóbb, 2015. szeptember 27-én rendezett 
választásokat – vagy ahogy a katalán függetlenségpárti erők nevezték: a „választá-
si népszavazást” (elecciones plebiscitarias) – már egyértelműen a függetlenséggel 
kapcsolatos állásfoglalás tematizálta. Az eredmény pedig a szavazatok 45 száza-
lékával a függetlenségpárti formáció, az Együtt az Igenért (Junts pel Sí)31 győzelme 
lett. Ez azonban – a függetlenséget támogató, nacionalista érzületű média által su-
galltakkal ellentétben – inkább kudarcnak értékelhető, hiszen a párttömörülés még 
30 Forrás: Uo.
31 Amely a következő függetlenségi pártok koalíciója volt a 2015. szeptemberi katalán vá-Amely a következő függetlenségi pártok koalíciója volt a 2015. szeptemberi katalán vá-

lasztásokon: a Katalónia Demokratikus Konvergenciája (Convergència Democràtica de 
Catalunya, CDC), az ERC, valamint a Katalónia Demokratái (Demòcrates de Catalunya, DC) és a 
Baloldali Mozgalom (Moviment d’Esquerres, MES).
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a szavazatok 50 százalékát sem tudta megszerezni, ráadásul 10-zel kevesebb 
mandátumot szerzett a parlamentben, mint 2012-ben. Mindez egyértelművé 
tette, hogy nem tudnak önálló kormányt alakítani, s a függetlenségi agendát to-
vábbvinni.32

A választások utáni koalíciót alkotó pártok – az Együtt az Igenért és a Népi 
Egység Párt (Candidatura d’Unitat Popular, CUP) – által benyújtott, az önálló állam 
létrehozásához vezető folyamat megkezdéséről szóló határozati javaslatot 2015. 
november 9-én elfogadta a katalán parlament.33

A határozattal a jövendő katalán államnak a polgárai akaratán nyugvó alkotmá-
nyos alapjai lerakását kívánták elindítani. A függetlenséget támogató pártok szerint 
a szeptemberi választások eredménye a Katalóniában élőknek a saját ország iránti 
világos és tagadhatatlan akaratát fejezte ki, ezért csak a függetlenné válás fogja 
biztosítani a katalánok jogait.34

Az ellenzéki (jobb és baloldali) pártok azonban egyaránt úgy vélték, hogy a fo-
lyamat beláthatatlan következményekkel bírhat a jövőre nézve, és a függetlenségi 
pártok maguk akarják megfogalmazni a törvényt, tagadva mindent, amit a jog előír, 
s elvesztették a valósággal és a demokráciával való kapcsolatot.35

A katalán parlament határozatát követően a spanyol kormány természetesen 
azonnal a spanyol alkotmánybírósághoz fordult, amely a 2015. év végi ítéletében 
alkotmányellenesnek nyilvánította azt.36 Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök a 
november 11-i nyilatkozatában kijelentette, hogy a katalán képviselők által elfogadott 
jogszabály az egész spanyol nemzet egységével, szuverenitásával, egyenlőségével 
és a demokrácia alapelveivel is ellentétben áll.37

A politikai párbeszéd továbbra sem kezdődött meg, és a kialakult helyzetet 
csak súlyosbította a spanyol belpolitikai válság. Ezért a katalán parlament Carles 
Puigdemont elnök javaslatára 2016. október 6-án elfogadta a 306/XI. számú ha-
tározatot, amely – a 2015. szeptemberi választási ígéreteknek megfelelően – a 
függetlenné válásra vonatkozó iránymutatásokat tartalmazta. Többek között kijelöl-
te az önállóságról szóló népszavazás időpontját (2017 szeptembere),38 és az önálló 
államiság – a spanyol kormány támogatásával vagy anélkül történő – eléréséhez 
különböző menetrendeket határozott meg.39 A spanyol alkotmánybíróság viszont a 
2017. február 16-i sajtóközleménye szerint egyhangúlag megsemmisítette a katalán 
parlament határozatát.40

32 Nagy és Szabó, 2015. 84–86. o
33 Parlament de Catalunya, 2015.
34 Uo.
35 Uo.
36 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2016.
37 La Moncloa, 2015.
38 Végül 2017. október 1-je lett a meghatározott dátum.
39 Parlament de Catalunya, 2016. 5–6. o
40 Tribunal Constitucional de España, 2017.
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A függetlenséggel kapcsolatos jogi helyzet sem kevésbé árnyalt, mint a politikai. 
A katalán politikai vezetők az elszakadás melletti hosszú kampány során a Kataló-
nia jövőjéről szóló döntésnek öt, hivatalosan és törvényesen alkalmazható módját 
nevezték meg: ha az a referendumokról szóló 2010-es katalán törvény alapján tör-
ténik; vagy az alkotmány 92. cikke alapján a spanyol kormány írja ki; ha a 150. cikk 
2. bekezdése értelmében a kormány e jogot átruházza egy olyan területre, amely 
rendelkezik a szükséges feltételekkel; továbbá a spanyol alkotmány reformja útján; 
illetve egy új katalán törvény elfogadásával.41

A Katalónia függetlenségéről szóló népszavazásra e módok valóban lehetőséget 
kínálnak, ugyanakkor megvalósításuknak néhány esetben jogi, máskor politikai aka-
dályai vannak. Az elsőként említett katalán törvényt az alkotmánybíróság vizsgálja, 
így nem használható, az utolsó opcióként felmerültről pedig már ítélet is született. 
A másik három lehetőségnek pedig mind az alkotmánnyal való összeegyeztethető-
ség, mind a politika oldaláról vannak korlátai.

Artur Mas szerint „a katalánok jelentős része nem érzi úgy, hogy a jogaikat az 
[spanyol] alkotmány megfelelően képviselné. A probléma nagyon mélyen gyökere-
zik.”42 A vita során többek között azt is elmondta, hogy a katalánoknak joguk van 
dönteni a sorsukról, és hogy azt „békés, korrekt, demokratikus formában megszer-
vezzék, lehetőség szerint a spanyol törvényekkel összhangban”. Ez az érvelés jogilag 
több szempontból is megkérdőjelezhető. A spanyol alkotmány szerint ugyanis „a 
népszuverenitás egyedüli birtokosa a spanyol nép”,43 továbbá „az alkotmány a spa-
nyol nemzet feloldhatatlan egységén alapszik, mely közös és oszthatatlan hazája az 
összes spanyolnak, elismeri és garantálja a benne élő nemzetiségeknek és régiók-
nak az autonómiához való jogát és a köztük lévő szolidaritást”.44

Az alkotmány 92. cikke szerint referendumot csak a spanyol kormány írhat ki, a 
kongresszus jóváhagyása után és a teljes spanyol népességre kiterjedően. Ahogy 
Felipe González volt spanyol miniszterelnök is utalt erre az Artur Masszal folyta-
tott beszélgetés során: „A közös sorsról való döntés jogával kapcsolatban nincsen 
döntési előjoguk sem a katalánoknak, sem a valenciaiaknak, sem a galíciaiaknak. 
Arról, ha lesz, csak a spanyol nép dönthet, közösen, az önmeghatározás összefüg-
gésében.”45

A katalán kormány hivatkozásként többször reflektált a skót helyzetre: az Egye-
sült Királyság és Skócia között ugyanis megállapodás született egy hasonló témájú 
népszavazásról. Úgy vélték, azt a katalánok esetében a spanyol kormány is alkal-
mazhatná annak érdekében, hogy ténylegesen olyan népszavazást lehessen kiírni, 
amely kellő legitimitással rendelkezik ahhoz, hogy a katalánok szabadon dönthes-
senek a függetlenség kérdéséről.46

41 Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 2014.
42 La Sexta TV, 2014.
43 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1978. CE 1. cikk 2. bekezdése.
44 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1978., CE 2. cikk.
45 La Sexta TV, 2014.
46 Generalitat de Catalunya, 2014 a.
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Ezzel az érveléssel az a probléma, ahogy arra José Manuel García-Margallo 
spanyol külügyminiszter is rávilágított, hogy „a brit jogi keretek a természetüknél 
fogva lehetőséget biztosítanak egy ilyen típusú népszavazás megrendezésére,”47 
míg a spanyol alkotmány keretein belül az nem kivitelezhető. Ugyanakkor érdemes 
megjegyezni, hogy az ügy főként politikai hajlandóság kérdése, amely a spanyol 
kormány részéről ez idáig nem mutatkozott.

A spanyol jogban ugyanakkor nemcsak a szecesszió összeegyeztethetetlen az 
alkotmánnyal, hanem az egyes katalán politikai és civil szervezetek által követelt 
„döntéshez való jog” (dret a decidir) is. Az alkotmány egyértelműen kimondja, hogy 
a szuverenitás – ezáltal a döntés joga – a spanyol néphez tartozik.48 Abból, hogy 
Spanyolország nem föderális szerkezetű, és az alkotmány kizárólag a spanyol népet 
ismeri el nemzetként, egyértelműen következik, hogy az önmeghatározással, illetve 
a szuverenitás kérdésével kapcsolatos döntési jog is a spanyol népé, és ez alól egyik 
történelmi nemzetiség – legyen az a katalán, a baszk vagy a galíciai – sem kivétel.

Azt a katalán kormány is elismeri az önálló állammá váláshoz iránymutatásul 
szolgáló Fehér Könyvben, hogy a függetlenség körülményeit nagyban befolyásolja 
a „kivívásának” a módja. Egy megfelelő módon és Spanyolországgal egyetértésben 
zajló átalakulás kétségkívül rengeteg pozitív hatással járna, és rövidebb távon is ked-
vezőbbé tehetné az elszakadás költségeit.49 Azonban – az elmúlt időszak alapján, 
amelyben a Madrid és Barcelona közötti politikai párbeszéd szinte teljes hiánya volt 
megfigyelhető – a jelenlegi politikai helyzet nem kedvez ennek a forgatókönyvnek.

A katalánok is érzik, hogy egy választási népszavazás vagy más jellegű referen-
dum eredményeként egyoldalúan kikiáltott függetlenség jelentősen csökkentené az 
új állam nemzetközi mozgásterét és elfogadottságát, még akkor is, ha a nemzetközi 
jog normái – a megfelelő szabályozás hiányában – önmagukban nem tiltják az 
önállóság ilyen jellegű kinyilvánítását, habár az államok területi szuverenitásának a 
megőrzése mellett foglalnak állást.50 

Tekintettel a spanyol alkotmány rendelkezéseire és az állami szuverenitásra, ki-
jelenthető, hogy Spanyolország semmilyen formában nem támogatná a katalánok 
egyoldalú elszakadását. A központi kormánynak számos olyan eszköz áll a rendel-
kezésére, amellyel megnehezítheti az önálló államiságot és az új ország gazdasági 
életképességét. A legnegatívabb – és a legkevésbé valószínű – forgatókönyvet, 
az elszakadás katonai úton történő megakadályozását itt most figyelmen kívül is 
hagyjuk.

Így az egyik opció, hogy a központi kormány az egyoldalú függetlenségről meg-
tartandó katalán népszavazás vagy azzal egyenértékű tartományi választás, illetve 
az arról kiadandó nyilatkozat esetén a spanyol alkotmánybírósághoz fordul, így a 
Generalitat és a katalán törvényhozás által hozott intézkedéseket öt hónapra visz-
szamenőleg felfüggesztik. További jogi lehetőség az alkotmány 155. cikkének az 

47 García-Margallo, 2014. 99. o.
48 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1978.
49 Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement, 2012.
50 Uo.
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életbe léptetése: a központi kormány a Szenátus abszolút többségének a tá-
mogatása esetén a közös érdekek védelme érdekében korlátozhatja és végső 
esetben teljesen felfüggesztheti adott közösségek autonómiáját, amennyiben 
ott a spanyol alkotmányban foglalt vagy egyéb jogi kötelezettségekkel össze-
férhetetlen intézkedéseket vezettek be.51 Ezzel pedig a katalánok nem csupán 
az elszakadást hiúsítanák meg, hanem annak épp az ellenkezőjét érnék el: 
csökkenne a jelenlegi autonómiájuk szintje, aminek gazdaságilag is komoly 
következményei lennének.

Mindezek alapján jogilag érthető az alkotmánybíróság 2014. március 25-én 
született ítélete, amely a katalán népnek a szuverenitáshoz és döntéshez való 
jogáról 2013. január 23-án elfogadott katalán parlamenti határozatot52 alkotmány-
ellenesnek minősítette.53

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a katalán függetlenség legitimitá-
sára a spanyol belső jogi normák nem teremtenek lehetőséget, és ezt a helyzetet 
tovább rontják a katalán és a spanyol politikai életben kialakult ellentétek és bi-
zonytalanságok.

egy független kAtAlán állAm
nemzetközi jogi mozgástere

 

A nemzetközi elismerés nélkül függetlenné váló Katalónia könnyen a második 
világháború végét követően létrejött, globalizált és interdependenciákkal át-
szőtt világ csapdájában találhatja magát. Az ENSZ elismerése híján nagyon 

nehézzé válna a helyzete a nemzetközi kapcsolatok terén, hiszen a mai világrendünk 
alapját tulajdonképpen a világszervezethez való tartozás jelenti, ráadásul e kívül 
maradás nemcsak az EU, hanem a NATO, az EBESZ, a WTO és az ENSZ szakosított 
szervei, valamint ügynökségei (IMF, Világbank) tagságából származó előnyökhöz 
való hozzáférést is megnehezítené a katalánok számára – ami súlyos következmé-
nyekkel járna, mind gazdasági, mind politikai téren.

Ezért fontos megvizsgálni, hogy milyen lehetséges kihívásokkal kell Katalóni-
ának szembenéznie önálló államisága hajnalán, valamint a helyzetből származó 
esetleges politikai instabilitás mennyiben befolyásolná a jogállamiságot és a gazda-
sági kilátásokat. Jóllehet egy homogén, jó adottságokkal és geopolitikai lokációval 
rendelkező államnak gazdasági téren rengeteg lehetősége van a mai, globalizált vi-
lágban, a nemzetközi rendszer kegyvesztettjeként a befektetői bizalom hiánya és a 
gazdasági kapcsolatok csökkenése komoly hátrányt jelenthet számára.

A katalán függetlenség jogilag nem csak spanyol szempontból aggályos, mivel 
a 20. századi nemzetközi gyakorlatban nem volt példa hasonló körülmények között 

51 Generalitat de Catalunya, 2014 b. 33–34. o.
52 Parlament de Catalunya, 2013.
53 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2014.
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végbement elszakadásra. A katalánok gyakran hivatkoznak az ENSZ alapokmányá-
nak 1. cikkére, amely szerint az önrendelkezési jog minden nép alapvető joga.54 
A dokumentum ezt alapvető emberi jogként is megerősíti: „Minden népnek joga 
van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozhatják meg 
politikai státuszukat, és szabadon irányíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális 
fejlődésüket.”55 Bár e tényt a nemzetközi jogászok sem vitatják, meg kell jegyeznünk, 
hogy a gyakorlatban az önrendelkezési jog nem biztosít széles körben lehetőséget 
a számtalan, függetlenségre vágyakozó nemzetiségnek az önálló állam alapítására 
– hiszen az radikálisan aláásná az államok szuverenitását, és újraszabná a nem-
zetközi közösség kereteit –, hanem bizonyos fokú korlátokkal és szelektivitással 
értelmezendő.56

Québec és Koszovó mint precedens

A kanadai legfelsőbb bíróság a Québec ügyével kapcsolatos, 1998-as döntésé-
ben kimondta, hogy minden embernek joga van az önrendelkezés elvét teljes 
mértékben érvényesíteni egy létező állam területén, ugyanis az nem össze-

egyeztethetetlen az állam területének a sérthetetlenségével. Továbbá deklarálta azt 
is, hogy ha egy állam kormánya a területén élő minden embert egyenlő módon és 
diszkrimináció nélkül képvisel, akkor azt a nemzetközi jog szerint megilleti a területi 
integritásának a védelme.57 Vagyis, figyelembe véve az alkotmányos elveket 
(pl. föderalizmus, demokrácia, jogállamiság/alkotmányosság, kisebbségek védel-
me), a kanadai alkotmány sem biztosítja az egyoldalú kiválás lehetőségét.

Katalónia esetében nem beszélhetünk arról, hogy a madridi kormány nem biz-
tosítja a kellő mértékű önkormányzás lehetőségét, vagy nem képviseli a katalánok 
érdekeit előítélet-mentesen, s ezáltal korlátozva lennének a politikai, gazdasági és 
kulturális fejlődésükben. A kanadai legfelsőbb bíróságnak a szecesszióval kapcso-
latos állásfoglalása alapján egyértelműen megállapítható, hogy a nemzetközi jog 
szerint (amelynek az ottawai döntés az egyik normájaként értelmezhető) – az adott 
feltételeket és a ma elfogadott koncepciókat, valamint az államok szuverenitásának 
és területi integritásának a védelmét prioritásként kezelő normákat is figyelembe 
véve – Katalónia esetében nem lehet az önrendelkezés jogára hivatkozni az elsza-
kadás alapjaként.

A katalánok a Generalitat által kiadott, a nemzeti átalakulásról szóló Fehér 
Könyvben több nemzetközi jogi érvvel is megpróbálják alátámasztani az önrendel-
kezéshez való jogukat, amelyek között megjelenik a „végső megoldás” (last resort) 
esete is. Ennek során a szerzők néhol a realitásokat is nélkülöző érveket sorolnak fel, 
54 Az önrendelkezéshez való jog kérdése nem egyértelműen szabályozott a nemzetközi jogban, 

és önmagában is megérne egy külön elemzést. A jelen dolgozat keretei között azonban nem 
célom részletesen elemezni e hivatkozásokat.

55 United Nations, 1966. 173. o. (Az ENSZ Polgári és politikai jogok egyezségokmánya.)
56 Connolly, 2013. 68. o.
57 Supreme Court of Canada, 1998.
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és még a Franco-rezsim alatti emberi jogi jogsértésekre és elnyomásra is hivatkoz-
nak: hogy a központi kormány akkoriban elnyomta a regionális autonómia bővítését 
célzó törekvéseket, és nem biztosította minden területen a megfelelő jogegyenlősé-
get a katalánok számára. A kiadvány készítői szerint a katalánok már régóta állandó 
kisebbséget alkotnak Spanyolországon belül, és mivel a nemzeti vagy regionális 
kisebbségek soha nem kaphatnak tökéletes garanciát arra, hogy a többség tisz-
teletben fogja tartani az autonómiájukat, az egyetlen lehetőség számukra, hogy a 
többséggel való kapcsolatukat folyamatosan alakítsák, egészen addig, míg csak 
teljes szuverenitással nem rendelkeznek.58 Ez az eszmefuttatás nélkülözi a nem-
zetközi jogi megalapozottságot, és nehezen elfogadható érvelés, hiszen az 1978-as 
alkotmány széles körű jogokat biztosított minden autonóm tartománynak.

Artur Mas 2012-ben úgy nyilatkozott, hogy a referendumot akkor is megtartják, 
ha a spanyol kormány hátat fordít nekik, és nem engedélyezi azt.59 A katalán véle-
mény – az alkotmányos legitimáció hiánya ellenére – azóta sem sokat változott: 
erre utal a katalán parlament 306/XI. számú határozata, de az is, hogy ma sem 
látszik még egy elfogadható kompromisszum lehetősége.

Ahogy arra a kanadai taláros testület az ítéletében utalt, az elszakadás di-
lemmájára a központi kormánnyal való megegyezés utáni, két népszavazásos 
modell jelenthetne esetlegesen megoldást. Ugyanakkor ez csak akkor lehetséges, 
ha mindkét oldalról megvan a kellő akarat, és a kivitelezés nem ütközik alkotmá-
nyos akadályokba. Ez Katalónia esetére semmiképp sem mondható el, és mivel 
– Francesc Granellt idézve – „Madrid az alkotmány paravánja mögé bújik, és nem 
folytat párbeszédet,”60 a katalánokban felmerül az egyoldalú elszakadás víziója, s 
azt Koszovó esetével példázzák.

Ez az érvelés is hibásnak tűnik. Ahogy José Montilla, a volt katalán elnök a vele 
készített interjúban megjegyezte: „Különbséget kell tenni a demokratikus alapelvek 
és a között a disputa között, hogy Katalónia szuverén politikai entitás-e. Egy ország 
nem attól lesz szuverén, mert azt állítja magáról, hanem mert a nemzetközi közös-
ség elismeri annak.”61

Koszovó esete az ENSZ szerint sui generisnek tekinthető a nemzetközi jogban,62 
és bár a hágai Nemzetközi Bíróság a tanácsadó véleményében kijelentette, hogy a 
koszovói függetlenségi nyilatkozat nem volt ellentétes a nemzetközi joggal, az 56. 
pontban kiemelte: nem tiszte, hogy állást foglaljon abban, hogy a kérdéses ügy mi-
lyen mértékben jelenthet pozitív jogosultságot a hasonló esetekben.63

A teljesen egyedi körülményeket és a háborús helyzetet figyelembe véve, ez a 
vélemény vitathatóvá teszi a koszovói helyzet precedensértékét. Tekintettel arra, 
hogy Koszovót a mai napig nem ismerte el a nemzetközi közösség egésze, illetve 

58 Generalitat de Catalunya, 2014 b. 20–22. o.
59 García- Margallo, 2014. 51. o.
60 Granell, 2014.
61 Montilla i Aguilera, 2014.
62 Connolly, 2013. 72. o.
63 International Court of Justice, 2010.
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hogy egy hasonló aktus milyen nemzetközi elszigetelődést eredményezhet, az egy-
oldalú elszakadás kedvezőtlen alternatíva a katalánok jövője szempontjából.

Az Európai Unió és a független Katalónia

Fontos megvizsgálnunk a katalán függetlenséget az európai integráció és a 
globalizált világ összefüggéseinek a fényében is, mivel az interdependenciákkal 
sűrűn átszőtt világrendbe való beilleszkedés lehetősége – ezáltal a gazdasági 

és politikai életképessége – determináló lehet Katalónia jövője szempontjából. 
A szecesszió esetén az egyik legfontosabb kérdés az Európai Unióval kapcsolatos 
viszony alakulása.

A katalánok gyakran hivatkoznak arra, hogy ők egy hosszú múltra visszatekin-
tő, saját történelemmel rendelkező nemzetet alkotnak, önálló identitással, nyelvvel 
és kultúrával, valamint európai gyökerekkel. Ennek megfelelően ők is azokat az ér-
tékeket – emberi méltóság, szabadság, demokrácia – vallják, amelyek az európai 
integráció alapjául szolgálnak. Ezeket az érdemeiket az Európai Unió vezetői nem 
is vonják kétségbe. Az viszont, hogy az uniós szerződések alapján egy független 
katalán állam milyen szerepet töltene be az EU-ban, jelentősen függ az általuk tett 
nyilatkozatoktól.

Artur Mas egy 2013. decemberi sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, hogy Kata-
lóniának, mint minden nemzetnek, joga van a saját jövőjéről dönteni. Arra is felhívta 
a figyelmet, hogy mivel korábban nem volt precedens hasonló elszakadásra, az 
Európai Unió hozhatna olyan, az átmenetre vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket 
az újonnan születő entitásokra lehetne alkalmazni.64 E tény sem változtat azonban 
azon, hogy az uniós szerződések nem rendelkeznek a tagállamok területi változá-
sairól.

Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSz) a 4. cikk 2. bekezdé-
sében a következőként rendelkezik:

Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, va-
lamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat 
is. Tiszteletben tartja az alapvető állami funkciókat, köztük az állam területi integri-
tásának biztosítását, a közrend fenntartását és a nemzeti biztonság védelmét. Így 
különösen a nemzeti biztonság az egyes tagállamok kizárólagos feladata marad.65

Az 1978. évi bécsi egyezmény 34. cikke az állami szerződések további sorsá-
val kapcsolatosan kimondja, hogy „ha egy államtól egy vagy több térsége elválik, 
hogy új országot alkosson, függetlenül attól, hogy a jogelőd tovább létezik-e vagy 
sem: (a) minden olyan szerződés, amely az állam teljes területén érvényben volt 
az államöröklés időpontjában, érvényben marad minden keletkező utódállamban”.66 
64 Generalitat de Catalunya, 2013.
65 Európai Unió, 2010. 18. o.
66 United Nations, 1978.
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Katalónia esetében ez a lehetőség irreleváns, mivel Spanyolország nem írta alá, 
nem ratifikálta az egyezményt, és mivel annak a mai napig csak 22 részes állama 
van, nem vált a nemzetközi jog részévé. Emellett az egyezménynek a katalán–uniós 
relációkra való alkalmazhatóságát annak 4. cikke is felülírja, mely szerint a szerző-
dések hatályban maradásáról az adott nemzetközi szervezet saját szabályai alapján 
döntenek.67

A katalán szakértők több esetben is hivatkoznak arra, hogy az EU pragmatikus 
megközelítést szokott alkalmazni a speciális tagsággal kapcsolatos kérdésekben.68 
Meg kell jegyezni továbbá – ahogy arra James Crawford és Alan Boyle is rámutat 
a tanulmányukban –, hogy nem elképzelhetetlen, hogy az Európai Unió Tanácsa és 
az Európai Parlament esetleg – figyelembe véve az egyedi körülményeket – más 
félteteleket szabjon a tagállamtól függetlenné vált, újdonsült entitásoknak.69

Habár az EU több tagországának bizonyos területei speciális helyzetet élveznek, 
azt Manzinger Krisztián is hangsúlyozta, hogy egyik esetben sem az uniós intéz-
mények kezdeményezték a kialakításukat, csupán elfogadták a tagállamokban már 
létező jogrendet, és ahhoz alakították az uniós jogot.70 Ez némiképp cáfolni látszik 
a katalánok azon érvét, hogy az uniós jog nem szabályozza a kérdést, s hogy volt 
már precedens az Unión belül különleges helyzetekre – például Grönland esetében 
vagy a német újraegyesítés során.

A katalánok további érve, hogy a függetlenséget támogató civil és politikai kö-
zösségek közül sokan úgy vélik, az uniós polgárság individuális jog, amelyet ezért 
nem vehetnek el tőlük. Az EU-tagság kérdésében arra hivatkoznak, hogy sem a 
szerződések, sem a nemzetközi jog nem szabályozza egyértelműen, hogy mi a 
teendő egy EU-tagállamból kiváló terület függetlenné válása esetén. Ugyanakkor 
a bécsi egyezmény iránymutatása mellett a Nemzetközi Bíróságra is hivatkoznak, 
amely szerint az egyértelmű nemzetközi jogi szabályozás hiánya nem jelenti, hogy 
az adott ügy egyúttal a nemzetközi jogba is ütközik.71

Crawford és Boyle arra is felhívja a figyelmet, hogy az Európai Unió Bíróságának 
(EUB) a döntése akár az elszakadni vágyó terület szempontjából kedvező fordu-
latot is eredményezhetne, amennyiben az úgy szólna, hogy a független Katalónia 
területén élő uniós polgárok a spanyol állampolgárságuk elvesztésével jelentős jog-
fosztás áldozatai lesznek, mivel a korábban alanyi jogon nekik járt kiváltságaikat 
nem gyakorolhatják tovább – ez esetben az EUB kötelezhetné az EU intézményeit 
egy külön egyezmény letárgyalására.72

Mivel azonban sem az európai közösségi jog, sem az uniós szerződések nem 
rendelkeznek hasonló eshetőségről, az EU legfőbb képviselőinek a nyilatkozatait kell 
irányadónak tekintenünk. Az európai uniós tagság következtében az esetleges ka-
talán függetlenség kevés pozitívummal kecsegtet.

67 Crawford és Boyle, 2013. 93. o.
68 Generalitat de Catalunya, 2014 b. 121–122. o
69 Crawford és Boyle, 2013.
70 Manzinger, 2016.
71 El Clauer, 2013. 36–37. o.
72 Crawford és Boyle, 2013. 100., 104. o.
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2013. december 12-én Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke 
Madridban, a Mariano Rajoy spanyol miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájé-
koztatón a következő kijelentést tette:

Először is[,] nem az én feladatom állást foglalni belügyi kérdésekben[,] a tagállamok 
alkotmányos rendszeréhez kapcsolódóan. Másodszor[,] szeretném felidézni az el-
veket, amelyeket egy ilyen helyzetben alkalmazni kell. Egy tagállam egy részének 
szeparációja vagy egy új állam keletkezése nem lenne semleges a Szerződések te-
kintetében. A Szerződések a tagállamokra vonatkoznak. Ha valamely tagállam egy 
területe elszakad a tagállamtól, mert új, független állammá alakul, a Szerződések 
hatálya már nem vonatkozik erre a területre. Más szavakkal[:] egy új, önálló állam 
[a] függetlensége okán harmadik országgá válna az Európai Unió tekintetében, és 
a Szerződések attól a naptól kezdve, hogy független lett[,] már nem lennének al-
kalmazandók azon a területen. Az EUSz 49. cikke alapján bármely európai állam[,] 
amely elfogadja az EUSz 2. cikkében foglalt elveket, kérheti tagállamként való felvé-
telét az Unióba[,] az ismert tagfelvételi eljárás keretében; de minden esetben ennek 
feltétele az összes uniós tag által történő elismerés.73

Ehhez hasonló nyilatkozatot tett José Manuel Barroso a szintén Mariano Rajoy-
jal tartott közös sajtótájékoztatóján, 2014 januárjában. Az Európai Bizottság korábbi 
elnöke kihangsúlyozta, hogy a „Bizottság és az Unió szabályai egyértelműek”, ál-
láspontjukat fenntartják, és kiemelte, hogy „ez Spanyolország belső ügye, ezért a 
függetlenség témájában a Bizottság nem kíván állást foglalni”.74

Ezt követően Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság jelenlegi elnöke tett 
hasonló nyilatkozatokat Skócia kérdésében.75 Antonio Tajani, az Európai Parlament 
elnöke pedig a COPE nevű spanyol rádióadónak 2017. február 9-én adott interjú-
jában a katalán függetlenség kérdésével kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy 
fontos figyelemmel lenni arra a tényre, hogy a tagállamok jogrendje az uniós jogi 
keretrendszer részét képezi, így amennyiben valaki egy tagállam alkotmányában 
foglaltakkal ellentétesen cselekszik, az úgy tekinthető, mintha az európai jogrend 
ellen is vétene. Egy ilyen cselekedetet pedig uniós szinten soha nem ismernének el 
legitimnek. Tajani azt is kiemelte, hogy az Unió a katalánkérdést teljes mértékben 
spanyol belügynek tekinti, és nem kíván beavatkozni a folyamatba.76

E megállapításokat vizsgálva világosan látható, hogy bármennyire is európaiak 
a katalánok, teljesítik és magukénak vallják az uniós alapelveket és jogi normákat, 
a szuverén államuk az Unió vezető képviselőinek a megnyilvánulásai szerint sem 
maradhatna az EU tagja. Nehéz elképzelni olyan nemzetközi lobbierőt, amely az 
uniós és a nemzetközi jog előírásaival és az egyes tagállamok nemzeti érdekével 
eredményesen szembe tudna szállni.

73 Európai Unió, 2010.
74 La Moncloa, 2014.
75 Manzinger, 2016.
76 COPE, 2017.
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Ahhoz ugyanis, hogy egy entitás az EU tagjává váljon, a felvételi eljárás során az 
összes tagállam egyhangú beleegyezése szükséges. Márpedig nem nehéz elkép-
zelni, hogy Spanyolország élne a vétó lehetőségével, és igen hosszúra elnyújtaná 
azzal a katalánok újbóli taggá válásának a folyamatát.77

Ha megfigyeljük az Európában jelenleg uralkodó folyamatokat – mint a Brexit, 
illetve a katalán függetlenség következtében dominószerűen kialakuló esetleges 
dezintegráció –, abszolút elképzelhető, hogy olyan országok, amelyek Spanyolor-
szággal együtt a mai napig nem ismerték el Koszovó függetlenségét (mint Szlovákia, 
Románia, Görögország vagy Ciprus), és maguknak is küzdeniük kell a magasabb 
szintű autonómiára áhítozó nemzetiségek aspirációival, illetve ahol a főként gazda-
sági alapokra helyezett elszakadási vágy a mindennapi politikai diskurzus szerves 
része (Belgium, Olaszország, az Egyesült Királyság), a katalán csatlakozás ellen 
szavaznának. Ez nemcsak az EU-hoz, hanem az Európai Gazdasági Térséghez való 
tartozásuk szempontjából is kedvezőtlen a katalánoknak, hiszen ez az alternatíva 
gazdaságilag átmeneti jelleggel kielégítő lehetne, ám szintén a tagállamok egyhan-
gú támogatását igényli.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a Brexit hatására ismét felerősödött 
a skót és a katalán helyzet közötti párhuzamállítás, valamint a független katalán 
állam EU-tagságának a kérdése körüli polémia. 2014-ben Skócia az EU-tagság 
megőrzése érdekében szavazott nemmel a függetlenségre, ám azt a Brexit miatt 
minden bizonnyal el fog veszíteni, holott a skótok többsége az EU-ban maradásra 
voksolt. Egy, a skót uniós tagság fenntartásáról szóló egyezmény – különösen az 
Egyesült Királyság beleegyezése nélkül – spanyol szempontból veszélyes prece-
denst teremtene Katalónia számára. Ezért várható, hogy Spanyolország ellenezné a 
különalkut.78 Ezt támasztja alá az is, hogy Mariano Rajoy miniszterelnök már akkor 
azt hangsúlyozta, hogy országa nem támogatja a tárgyalásokat, amikor Skócia a 
Brexitről szóló népszavazás után felvettek a kapcsolatot az Európai Bizottsággal.79 
Azonban a spanyol vélemény egy kormányváltás vagy nemzetközi nyomás követ-
keztében gyorsan megváltozhat, amennyiben Skócia kiválása közös megegyezéssel 
és belpolitikai konszenzussal történne meg.

Ahogy azt Manzinger is kiemeli, bár az EU továbbra is az államokat tekinti az 
alapkategóriának, a közösséget alkotó tagállamok többségének a lakossága nem 
képez homogén egységet, és ez egy külön vetülete a régiók helyzetéről és jövőjéről 
folytatott uniós diskurzusnak.80 Ugyanakkor ő is megjegyzi, hogy a 2016. június 23-i 
Brexit-szavazás aktuálissá tette az uniós tagság kérdését az olyan, egy tagállamból 
esetlegesen kiváló területek – mint például Skócia és Gibraltár – esetében, amelyek 
egyértelműen annak megtartása mellett voksoltak. Katalónia esetén épp ellentétes 
lenne a helyzet, továbbá rendkívül érzékeny helyzetet teremtene az EU intézményei 
és a tagállamok közötti viszonyban, hiszen ha az uniós intézmények tárgyalási part-
nernek tekintenék Skóciát és Gibraltárt, meghallgatnák az érveiket, azzal üzenetet 
77 Nagy, 2012. 45. o.
78 Anderson, 2017.
79 Manzinger, 2016.
80 Uo.
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küldenének azon tagállamok részére, amelyek nem szeretnék, hogy egyes (nemze-
tiségi) régióikra a jövőben bármilyen, az uniós tagságról szóló politikai egyeztetés 
során partnerekként tekinthessen az Európai Unió.81

Katalónia ENSZ-tagsága

Bár az uniós tagságnak nem feltétele az ENSZ általi előzetes elismerés – csak 
az EU–tagállamoké –, a függetlenségpártiak is úgy vélik, hogy ahhoz, hogy a 
független Katalónia a nemzetközi rendszer valós szereplője lehessen, és így 

kiaknázhassa a nemzetközi szervezetek ernyője alatti kapcsolatteremtés, a globali-
záció és a gazdasági interdependenciák által biztosított előnyöket, elengedhetetlen 
az olyan szervezetekben való tagság, mint az ENSZ, az OECD vagy a WTO.82

Ahhoz pedig, hogy Katalónia a nemzetközi közösség által elismert, annak alapve-
tő normáit teljesítő entitás legyen, s a szerteágazó nemzetközi szervezetek hálójába 
beágyazódhasson, az ENSZ szentesítésére van szükség. Az államiság feltétele a 
montevideói kritériumok teljesítése, ami nem okozna problémát Katalónia számára, 
mivel lenne saját területe, lakossága és felállított kormánya, azonban a nemzetközi 
elismerésre szüksége lenne.83

Az ENSZ Közgyűlésének Hatodik Bizottsága egy szabályt alkotott, amikor Pa-
kisztán függetlenné vált Indiától: az az állam, amely korábban ENSZ-tagsággal 
rendelkezett, az alkotmányos vagy a határaiban bekövetkező változásai folytán nem 
szűnik meg tag lenni; ugyanakkor az újonnan létrejövő államnak ismételten tagsá-
gért kell folyamodnia.84 Ehhez pedig arra lenne szükség, hogy az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának jóváhagyása után a Közgyűlés elismerje a független Katalóniát.85

A Biztonsági Tanácson belül viszont Oroszországnak Csecsenfölddel, míg Kí-
nának Tibettel vannak elszakadással kapcsolatos problémái; az Egyesült Államok 
részéről a Fehér Ház egyik sajtófőnökének (továbbá a Nemzeti Biztonsági Tanács 
szóvivőjének)86 és a korábbi francia külügyminiszternek a nyilatkozatai87 alapján 
hazájuk a katalánkérdést spanyol belügynek tekinti; az Egyesült Királyságnak pedig 
ott van a Brexit kapcsán Skócia ügye. Mindebből könnyen elképzelhető, hogy az öt 
állandó tag közül valamelyik, esetleg több is nemmel szavazna Katalónia elismeré-
se ügyében.

Az ENSZ elismerése nélkül pedig Katalónia helyzete nagyon nehézzé válna a 
nemzetközi kapcsolatok terén, hiszen – mint arról már szó volt – mai világrendünk 
alapjaként fogjuk fel az ENSZ-hez tartozást, és a világszervezeti tagság hiánya vél-
hetően a NATO, az EBESZ és az ENSZ szakosított szervei, ügynökségei nyújtotta 
81 Uo.
82 El Clauer, 2013. 41. o.
83 Granell, 2014.
84 Crawford és Boyle, 2013. 94. o.
85 Granell, 2014.
86 The White House, 2013.
87 Fabius, 2013.
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előnyöktől is megfosztaná a katalánokat, s annak mind gazdasági, mind politikai 
téren súlyos következményei lehetnének.

Granell szerint az önálló Katalónia akár egy elszigetelt, bukott állam is lehet-
ne, mint például Szomáliföld,88 mivel még ha a függetlenségük szükségességének 
alapvető indokaival egyet is lehet érteni, a felsorakoztatott érvek alapján látható, 
hogy a mód, ahogyan azt el próbálják érni, jelentős károkat okozhat számukra.
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